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Nord Stream AG koostas selle projekti teabematerjali, et kavandatavat projekti kirjeldada ja seeläbi võimaldada 
ametiasutustel määratleda oma roll keskkonna- ja sotsiaalmõju hindamise ning sellega seotud lubade andmise 
protsessis oma riigi seaduste ja eeskirjade kohaselt. Projekti teabematerjal on koostatud ka selleks, et anda 
kõigile osalistele projektist ülevaade ja võimaldada neil määratleda enda huvide ulatus projektis. Projekti 
teabematerjal ei kajasta keskkonna- ja sotsiaalkohustusi, millega projekt on seotud. Projekti arendaja määrab 
need kohustused kindlaks keskkonnamõju hindamise ja lubade taotlemise protsessi käigus ning edastab seejärel 
asjakohased dokumendid koos projekti keskkonnamõju hindamise aruande ja loataotlusdokumentidega. Projekti 
teabematerjali ingliskeelne versioon on tõlgitud üheksa Läänemere riigi keelde („tõlked”). Kui mõne tõlke ja 
ingliskeelse versiooni vahel esineb erinevusi, lähtutakse ingliskeelsest versioonist. 
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Kokkuvõte  

Venemaa ja Euroopa maagaasiettevõtete vahel sõlmitud lepingute täitmiseks järgnevate 
aastakümnete vältel on vaja töökindlat torujuhtmetaristut, mis ühendab Venemaa maagaasivõrgu 
Euroopa energiaturgudega ning kindlustab usaldusväärsed ja turvalised gaasitarned. Kahe Nord 
Streami torujuhtme edukalt lõpule viidud ehitus näitab selgelt, et keskkonnakaitse, tehnilisest ja 
majanduslikust aspektist lähtudes on merealune maagaasi transport mööda Läänemerd jätkusuutlik 
lahendus Euroopa maagaasinõudluse rahuldamiseks. Kahe esimese Nord Streami torujuhtme 
ehitamine on teostatud vastavalt ajakavale ning järgides kõrgeid kvaliteedi-, ohutus-, keskkonna- ja 
ühiskondlikke standardeid.  

Šveitsis Zugis asuv Nord Stream AG töötas teostatavusuuringus välja erinevad trassikoridori valikud 
kuni kahe täiendava torujuhtme rajamiseks Läänemere põhja ning sai aktsionäride heakskiidu Nord 
Streami laienduse projekti (edaspidi „projekt”) jätkuvaks arendamiseks. Olenevalt Nord Stream AG 
aktsionäride rühma ärihuvidest võib projekti aktsionäride koosseis projekti hilisemas faasis muutuda.  

Kui Eesti valitsus otsustas 2012. Aasta detsembris mitte lubada Nord Stream AG-l teostada Eesti 
majandusvööndis eelteabe (alusandmete) kogumise uuringut, tuli alguses määratletud trassikoridori 
valikuid vähendada. Kõik nüüdseks järelejäänud trassikoridori valikud kulgevad Venemaalt läbi 
Soome, Rootsi ja Taani vete Saksamaale. 

Kavandatav projekt hõlmab kuni kahe Läänemeres kulgeva Venemaalt kuni Saksamaani ulatuva 
täiendava avamere maagaasijuhtme projekteerimise, ehitamise, kasutamise ja tulevikus kasutuselt 
kõrvaldamise. Kummagi torujuhtme ülekandevõimsus on umbkaudu 27,5 miljardit kuupmeetrit 
maagaasi aastas ning nende omadused sarnanevad kahe olemasoleva Nord Streami torujuhtmega: 
48-tollised terastorud sisemise voolavust soodustava kattega ning välimise korrosioonikaitsekihiga ja 
massiivse betoonümbrisega, toru siseläbimõõduga 1153 mm, segmenteeritud toru seinapaksustega 
piki torujuhtme trassi vastavalt kahanevatele kavandatud rõhkudele ulatuses 220 baari, 200 baari ja 
177,5 baari ning torujuhtme kogupikkusega ligikaudu 1250 km.  

Keskkonnamõju hindamised mängivad olulist rolli Nord Streami täiendavate torujuhtmete lõpliku trassi 
valikul ja projekteerimisel. Kavas on kasutada Nord Streami 1. Ja 2. Torujuhtme rajamisel saadud 
kogemusi, kuid trassi üksikasjalikud uuringud tuginevad uutele eelteabe kogumise uuringutele ja 
detailsetele uuringutele, eelprojektile, keskkonnamõju hindamistele ja osapoolte tagasisidele, mille 
tulemusena esitatakse  lõpliku trassi ettepanek koos alternatiividega lähtudes riiklikest õigusaktidest, 
ning mida seejärel kirjeldatakse üksikasjalikult riigiomastes torujuhtme ehitamise ja kasutamise lubade 
taotlustes. Projekti üksikasjad, sh torujuhtme eelprojekt, trassivalik, maaletulekukohad ja 
ehitusmeetodid, võivad võrreldes selles PID-s kirjeldatuga muutuda.  

Kuna täpsed keskkonnamõju hindamise  protseduurid on asjaosalistes riikides erinevad, järgitakse 
mõjuhinnangutes riigiomaseid õigusakte ja riigipiire. Espoo konventsiooni alane konsulteerimine on 
kavandatud läbi viia samaaegselt asjaosaliste riikide KMH protseduuridega. KMH protseduuride 
esialgsete ajakavade võrdlus näitab, et paralleelne Espoo protseduur koos samaaegsete riiklike KMH 
menetluste avalikustamistega  võib olla teostatav. 

Pärast Nord Streami 1. Ja 2. Torujuhtme ehituse lõpetamist näitavad Nord Streami keskkonna- ja 
sotsiaalseireprogrammide tulemused, et Nord Streami torujuhtmete ehitus ei põhjustanud Läänemeres 
ettenägematuid keskkonnamõjusid. Seni on kõik seiretulemused kinnitanud keskkonnamõju 
hindamiste järeldusi ja tõendanud, et ehitusega seotud mõjud olid vähetähtsad, lokaalsed ja valdavalt 
lühiajalised. Mis puudutab soolase vee sissevoolu Läänemerre kui üht peamist mureküsimust, siis 
Nord Streami 1. Ja 2. Torujuhtme rajamise projekti käigus jälgiti, millist mõju avaldab torujuhtme 
asumine merepõhjas Bornholmi vesikonnas, ning leiti, et mõõdetav mõju puudub. 

Kavandatavate torujuhtmete prognoositud ehitamisaeg on 2016–2018. KMH 5rogramme 
avalikustamine on kavandatud 2013. Aasta aprilli või maisse. 
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Lühendid 
ADCP Akustiline mõõteriist (Acoustic Doppler Current Profiler) 

AIS Automaatne identifitseerimissüsteem 

BCM Miljard kuupmeetrit 

BUCC Tagavara juhtimiskeskus  

BSPA Läänemere kaitsealad 

CO2 Süsihappegaas 

COLREGs Rahvusvahelised eeskirjad merel kokkupõrgete vältimiseks 

COMBINE Läänemere keskkonnaseire programm 

CTD Sond elektrijuhtivuse, temperatuuri ja rõhu mõõtmiseks 

CWA Sõjategevuseks kasutatavad keemilised ained 

CWC Massiivne betoonümbris 

DDT Dikloordifenüültriklooretaan 

DNV Det Norske Veritas 

DW Sügav vesi 

EBRD Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank  

EEZ Majandusvöönd  

EIA/ESIA Keskkonnamõju hindamine (KMH) / keskkonna- ja sotsiaalmõjude hindamine 

EIB Euroopa Investeerimispank 

EMP Keskkonnaseireprogramm 

ESM Keskkonna- ja sotsiaaljuhtimine 

ESMP Keskkonna- ja sotsiaaljuhtimise kava 

ESMS Keskkonna- ja sotsiaaljuhtimise süsteem  

Espoo 

konventsioon 

ÜRO konventsioon piiriülese keskkonnamõju hindamise kohta 

EU Euroopa Liit 

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut (Rootsi uurimisinstituut) 

GOFREP Soome lahe laevaettekannete süsteem 

HCB Heksaklorobenseen 

HELCOM Helsingi Komisjon 

HSES-MS Tervise-, ohutuse-, keskkonna- ja sotsiaaljuhtimise süsteem 

ICES Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu 

IUCN Rahvusvaheline Looduskaitseliit (Maailma Looduskaitseliit) 

IEA Rahvusvaheline Energiaagentuur 

IBA Tähtis linnuala 

IFC Rahvusvaheline Finantskorporatsioon  

IMO Rahvusvaheline Mereorganisatsioon 

ISO Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon 

LFFG Saksamaa maismaarajatised  

LFFR Venemaa maismaarajatised  

LNG Veeldatud maagaas 

MAC Maksimaalne lubatud kontsentratsioon 
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MARPOL Laevade merereostuse vältimise rahvusvaheline konventsioon 

MCC Peajuhtimiskeskus 

NAVTEX Navigatsiooniteated 

NEL Nordeuropäische Erdgasleitung (Saksa torujuhtmesüsteem) 

NGO Valitsusväline organisatsioon 

NOx Lämmastikoksiidid 

NPUE Väljapüütud kalade arv püügiühiku kohta 

OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 

OHSAS Töötervishoiu ja -ohutuse hindamise süsteem 

OPAL Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung (Saksa torujuhtmesüsteem) 

PCB Polükloriin bifenüül  

PID Projekti teabematerjal 

PIG Torujuhtme kontrollsond  

PSSA Eriti tundlik mereala  

PSU  Praktilise soolsuse ühik 

ROV Kaugjuhitav liikur  

SAC Natura 2000 loodusala 

SCI Euroopa Ühenduse tähtsusega alad 

SPA Natura 2000 linnuala 

SS Hõljuvsetted 

TBT Tributültiin 

UGSS Venemaa ühendatud gaasivarustussüsteem  

UGTS Ukraina gaasitransiidisüsteem  

UN Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) 

UNCLOS ÜRO Mereõiguse konventsioon 

UNECE ÜRO Euroopa Majanduskomisjon 

UNESCO  ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon  

VASAB Visioonid ja strateegiad Läänemere piirkonnas  

VHF Ülikõrge sagedus 

WD Vee sügavus 

WPUE Väljapüütud kalade kaal püügiühiku kohta 
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1 Dokumendi eesmärk 

Selle Šveitsis Zugis asuva Nord Stream AG poolt ette valmistatud teabematerjali (PID) eesmärk on:  

 kirjeldada kavandatavat Nord Streami laienduse projekti (tähistatud kui „projekt”);  

 jagada asutustele teavet projekti kohta, et võimaldada neil määratleda oma roll keskkonna- ja 
sotsiaalmõjude hindamisel ning lubade andmise protsessides vastavalt nende riigiomastele 
seadustele ja eeskirjadele;  

 anda kõigile osapooltele projektist hea ülevaade, võimaldades neil määratleda enda huvide ulatus 
projektis.  

Torujuhtmete kavandamist ja projekteerimist mõjutavad käimasolevad trassikoridori uuringud, 
eelprojekteerimine, osapoolte konsultatsioonid, keskkonna- ja sotsiaalmõjude hinnangute tulemused 
ja asutuste arvamused. Seetõttu võivad projekti spetsiifilised üksikasjad, nt torujuhtme disain, täpne 
trassivalik, maaletulekukohad ja ehitusmeetodid, võrreldes selles PID-s kirjeldatuga muutuda. 
Käimasolevate äriliste läbirääkimiste tulemusena võib muutuda ka kogu projekti. Kõik selgitused ja 
muudatused sisalduvad projekti KMH aruandes ja loataotlusdokumentides.  

Arvestamaks kõiki võimalikke muudatusi kirjeldatakse käesolevas dokumendis projekti selle kõige 
üldisemas mõistes, võttes aluseks kaks maksimumläbimõõduga (48 tolli) toru.  

Selles PID-s toodud teave kajastab projekti esialgset lahendust seisuga märts 2013. See PID ei 
kajasta keskkondlikke ja sotsiaalseid kohustusi, millega projekt saab olema seotud. Projekti arendaja 
selgitab need kohustused KMH ja lubade andmise menetluste käigus ning esitab selle teabe projekti 
KMH aruandes ja loataotlusdokumentides. 

See PID hõlmab üldist teavet kavandatava tegevuse ja selle eesmärgi kohta, määratletud torujuhtme 
trassikoridori valikuid ja valimise kriteeriume, tehnilise projekti üldist kirjeldust, mõjutatava keskkonna 
üldist ülevaadet. Dokumendis antakse ühtlasi ülevaade keskkonna- ja sotsiaalmõjude hindamise 
lähtealustest, uuritavatest piiriülestest küsimustest ja kumulatiivsetest mõjudest, võimalikest 
negatiivsetest keskkonnamõju leevendusmeetmetest ja projekti esialgsest ajakavast. 

1.1 Kontaktandmed 

Lisateavet saab  

Nord Stream AG 
Grafenauweg 2 
6304 Zug 
SWITZERLAND 

Kontaktisik:  
Dr. Dirk von Ameln (loataotlused) 
 
www.nord-stream.com 
info@nord-stream.com 
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2 Üldine teave  

2.1 Projekti arendaja 

Šveitsis Zugis asuv Nord Stream AG on 2005. aasta detsembris viie suure maagaasiettevõtte poolt 
moodustatud rahvusvaheline konsortsium, mis loodi Läänemeres kulgeva maagaasitorujuhtme 
kavandamiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks ja käitamiseks (endise nimega NEGP). Nord Streami 
konsortsiumi aktsionärideks on Vene ettevõte OAO Gazprom (51%) ja neli Euroopa ettevõtet 
Wintershall Holding GmbH (15,5%), E.ON Ruhrgas AG (15,5%), N.V. Nederlandse Gasunie (9%) ja 
GDF SUEZ (9%). Nord Stream AG on edukalt elluviinud kahe Nord Streami torujuhtme ehitamise 
näidates, et merealune maagaasi transport mööda Läänemerd on jätkusuutlik lahendus Euroopa 
maagaasinõudluse rahuldamiseks. 

Teostatavusuuringuga määratles Nord Stream AG erinevad trassikoridori valikud olemasoleva 
torujuhtmesüsteemi võimalikuks laiendamiseks Läänemeres. Teostatavusuuringu tulemuste põhjal 
hankis Nord Stream AG aktsionäridelt nõusoleku kõnealuse projekti edasiseks arendamiseks. 
Olenevalt Nord Stream AG praeguste aktsionäride huvidest võib projekti aktsionäride koosseis projekti 
hilisemas etapis muutuda.  

2.2 Projekt 

Projekt hõlmab kuni kahe uue Läänemeres kulgeva Venemaalt kuni Saksamaale ulatuva gaasijuhtme 
projekteerimist, ehitamist ja käitamist. Kummagi torujuhtme ülekandevõimsus on umbkaudu 
27,5 miljardit kuupmeetrit maagaasi aastas ning nende omadused sarnanevad kahe olemasoleva 
Nord Streami torujuhtmega: 48-tollised terastorud sisemise voolavust soodustava kattega ning 
välimise korrosioonikaitsekihiga ja massiivse betoonümbrisega, toru siseläbimõõduga 1153 mm, 
segmenteeritud toru seinapaksustega piki torujuhtme trassi vastavalt kahanevatele kavandatud 
rõhkudele ulatuses 220 baari, 200 baari ja 177,5 baari ning torujuhtme kogupikkusega ligikaudu 
1250 km. Torujuhtmete eeldatav ehitamisaeg on 2016- 2018.  

Tuginedes senistele teadmistele, hindas Nord Stream AG mitut trassikoridori valikut, sealhulgas trassi 
läbi Eesti majandusvööndi. Nord Stream AG taotles uuringulube asjakohastes riikides, et esimesel 
võimalusel teha täiendavaid uuringuid optimaalseks trassivalikuks. Eesti valitsus otsustas detsembris 
2012 keelduda loa andmisest Nord Stream AG-le Eesti majandusvööndis uuringute läbiviimiseks. 
Seetõttu tuli alguses määratletud trassikoridori valikuid kahandada. Kõik nüüdseks järelejäänud 
trassikoridori valikud kulgevad Venemaalt läbi Soome, Rootsi ja Taani vete Saksamaale (joonis 1).  

Valikute põhjalikul kaalumisel tuginetakse uutele eelteabe kogumise uuringutele ja detailsetele 
uuringutele, keskkonnauuringutele, eelprojektile, riskianalüüsidele, keskkonna- ja sotsiaalmõjude 
hinnangutele ja osapoolte tagasisidele. Kogu selle teabe tulemusena esitatakse iga riigi õigusaktide 
kohaselt lõpliku trassi ettepanek koos alternatiividega, mida seejärel kirjeldatakse üksikasjalikult 
projekti KMH aruandluses ning riigiomastes torujuhtmete ehitamise ja kasutamise lubade taotlustes. 
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Joonis 1: Kavandatava gaasitrassi koridori valikud 

2.3 Nord Streami 1. ja 2. toru hetkeseis  

Nord Stream kujutab endast Läänemeres asuvat torujuhtmesüsteemi, mille kaudu transporditakse 
maagaasi Venemaa maagaasivõrgust Euroopa Liidu turgudele. Praegu suunduvad kaks avamere 
torujuhet Venemaalt Peterburi lähedal paiknevast Viiburist Saksamaale Greifswaldi lähedal asuvasse 
Lubmini. Torujuhtmete ülekandevõimsus on kokku 55 miljardit kuupmeetrit maagaasi aastas. 
Torujuhtmed ehitas ja neid käitab Šveitsis Zugis asuv ettevõte Nord Stream AG.  

Olemasolev trass, mis on 1224 km pikk ja kulgeb täies ulatuses piki Läänemere põhja, läbib 
Venemaa, Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa majandusvööndeid ning Venemaa, Taani ja Saksamaa 
territoriaalvett ning selle maaletulekukohad asuvad Venemaal ja Saksamaal. Esimese torujuhtme 
paigaldus algas aprillis 2010 ja lõppes juunis 2011. Maagaasi ülekanne 1. toru kaudu algas novembris 
2011. Esimese toruga peaaegu paralleelselt kulgeva 2. toru paigaldamine lõppes aprillis 2012. 
Oktoobris 2012 alustati gaasi edastamist 2. torujuhtme kaudu. Saksamaa maaletulekukohas juhitakse 
maagaas edasi Euroopa maagaasivõrgu kahte Saksa torujuhtmesüsteemi OPAL „Ostsee-Pipeline-
Anbindungs-Leitung” ja NEL „Nordeuropäische Erdgasleitung”.  

Läänemeri, olles suur ja suhteliselt madal riimveekogu, mille veevahetus Põhjamerega on piiratud, 
kujutab endast tundlikku ökosüsteemi ja ainulaadset floora, fauna ja inimtegevuse keskkonda. Nord 
Stream AG on neid tegureid hoolikalt uurinud ja arvestanud nendega olemasoleva torujuhtme 
kavandamisel ja rajamisel. Ulatuslikud trassivaliku uuringud ja keskkonnamõju hindamised tagasid, et 
esimese kahe torujuhtme trassi asukohavalikud, projekteerimine ja ehitamine minimeeris kõik 
võimalikud kahjulikud keskkonna- ja sotsiaalmõjud. Riiklikud KMH-d ja Espoo konventsioonist lähtuv 
rahvusvaheline konsultatsiooniprotsess olid olulised tegurid projekti loataotlusmenetlustes. Veelgi 
enam, projekti finantseerimise olulise osana täideti rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide nõudeid, nt 
näiteks Ekvaatori põhimõtted, OECD Rahvusvahelise Finantskorporatsiooni (IFC) ühised arusaamad 
ja tegutsemisstandardid, ning muid asjakohaseid nõudeid, sealhulgas keskkonna- ja sotsiaaljuhtimise 
süsteemi (ESMS) arendamine ja juurutamine.  

Lisaks tipptasemel projekteerimisele näitas Nord Stream AG väga läbipaistvalt, et on kompetentne 
Läänemere piirkonna torujuhtme rajamise projekti elluviimisega seotud keskkonnakaitse ja 
sotsiaalsete aspektide ja riskide jätkusuutlikul haldamisel. Kõik torujuhtme ehitustööd teostati 
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keskkonnahoidlikult ja sotsiaalselt vastutustundlikul viisil, kaitstes edukalt Läänemere ainulaadset 
ökosüsteemi. Keskkonna- ja sotsiaaljuhtimise süsteemi juurutamine võimaldas Nord Streamil teostada 
töövõtjate seiret ja jälgida hoolikalt kõigi lubaduste ja kohustuste täitmist, kindlustades omakorda 
ehitus- ja käitamistoimingute hea juhtimise ning läbipaistva ja igakülgse aruandluse asutustele ja 
osapooltele. 

Pärast 1. ja 2. torujuhtme ehituse lõpetamist näitavad Nord Streami keskkonna- ja sotsiaalseire-
programmide tulemused, et Nord Streami torujuhtme ehitus ei põhjustanud Läänemeres 
ettenägematuid keskkonnamõjusid. Seni on kõik seiretulemused kinnitanud keskkonnamõju 
hindamiste järeldusi ja tõendanud, et ehitusega seotud mõjud olid  vähetähtsad, lokaalsed ja valdavalt 
lühiajalised. Mis puudutab soolase vee sissevoolu Läänemerre kui üht peamist mureküsimust, siis 
Nord Streami 1. ja 2. torujuhtme rajamise projekti käigus jälgiti, millist mõju avaldab torujuhtme 
asumine merepõhjas Bornholmi vesikonnas, ning leiti, et mõõdetav mõju puudub. Ka piiriülene mõju 
leiti olevat mitte-oluline, ulatudes kõige enam vähetähtsa mõjuni. 
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3 Projekti eesmärk ja vajadus  

Venemaa ja Euroopa maagaasiettevõtete vahel sõlmitud lepingute täitmiseks järgnevate 
aastakümnete vältel on vaja töökindlat torujuhtmetaristut, mis ühendab Venemaa maagaasivõrgu 
Euroopa energiaturgudega ning tagab usaldusväärsed ja turvalised gaasitarned. Kahe esimese Nord 
Streami torujuhtme edukalt lõpule viidud ehitus näitab selgelt, et keskkonnakaitse, tehnilisest ja 
majanduslikust aspektist lähtudes on merealune maagaasi transport mööda Läänemerd jätkusuutlik 
lahendus Euroopa maagaasinõudluse rahuldamiseks. Kahe esimese Nord Streami torujuhtme 
ehitamine on teostatud vastavalt ajakavale ning järgides kõrgeid kvaliteedi-, ohutus-, keskkonna- ja 
ühiskondlikke kriteeriumeid. 

Maagaas on ainus EL-i energiapaketis olev fossiilkütus, mille tarbimine eeldatavalt kasvab.  

Maagaas moodustab märkimisväärse osa energiatarbimisest EL-i liikmesriikides – käesoleval ajal ühe 
neljandiku primaarenergia tarbimisest. 2035. aastaks oodatakse EL-i primaarenergia tarbimises 
maagaasi osakaalu kasvu 25%-lt kuni 30%-le (vt joonis 2). 

Maagaasi osakaal kasvab teiste, vähem keskkonnasõbralike fossiilkütuste arvelt. Nafta osakaal 
langeb eeldatavalt 33%-lt 2010. aastal umbes 25%-le 2035. aastal ning kivisöe osakaal kahaneb 16%-
lt (2010) 9%-le (2035). 

EL-i primaarenergia tarbimises jääb tuumaenergia osakaal prognooside kohaselt peaaegu 
muutumatuks, moodustades 14% (2010) ja 13% (2035). Kuigi tuumaenergia tootmisega ei kaasne 
süsinikdioksiidi heitmeid, põhjustavad tuumajaamad palju poleemikat seoses nende ohutuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemisega, mistõttu neid ei peeta prioriteetseks valikuvõimaluseks 
fossiilkütuste asendamisel. 

Taastuvatest allikatest saadava energia osakaal EL-is tõuseb prognooside kohaselt 11%-lt aastal 
2010 ligikaudu 23%-le aastal 2035, jättes endiselt märkimisväärse osa muudele allikatele, millest 
maagaas, kui vähesaastav kütus, on laialt eelistatud. 

 

Joonis 2:  EL-i energiaallikad – maagaasi kasvav nõudlus (Allikad: Eurostat 2012; IEA World Energy 
Outlook, 2012) 

Maagaas ja taastuvenergia on madala süsiniku emissiooniga majandusmudelis ideaalsed 
partnerid 

Üks maagaasi hüvesid muutub taastuvate energiaallikate suureneva kasutamise taustal üha 
tähtsamaks: maagaasiga töötavad elektrijaamad suudavad ülekaalukalt kompenseerida taastuvate 
energiaallikate tarnete kõikumisi.  

Kuigi Põhjamaades on levinud hüdroenergia tootmine, ei ole see rakendatav mitmetes EL-i 
liikmesriikides, kus puuduvad vajalikud võimsused ja -allikad. See jätab olulisteks taastuvateks 
energiaallikateks tuule- ja päikeseenergia. Ent neid iseloomustab kõikuv tingituna muutuvatest tuule- 
ja päikeseoludest. Kõikumisi võib täheldada aastaaegade raames, samuti päevade kaupa või koguni 
ühe päeva jooksul, mis tähendab, et stabiilse ja tarbijasõbraliku elektrivarustuse tagamiseks on vaja 
täiendavaid energiaallikaid. Maagaasil töötavad turbiinid võib võrku ühendada kivisöejaamades 
kuluvate tundide või tuumajaamades kuluvate päevade asemel minutite jooksul. Maagaasil töötavaid 
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elektrijaamu saab kiiresti kohandada muutuvate võimsustega, mis tekivad elektrivõrkude varustamisel 
katkendlikest taastuvatest energiaallikatest saadava elektrienergiaga. Seetõttu peetakse maagaasi kui 
sildetehnoloogiat täiuslikuks üleminekupartneriks madala süsiniku emissiooniga taastuva energiaga 
majandusmudelile liikumisel.  

Maagaas on energiaüleminekul väga oluline  

15. detsembril 2011 võttis Euroopa Komisjon vastu energeetika tegevuskava aastani 2050 („Energy 
Roadmap 2050”), mis on aluseks Euroopa energiaraamistiku arendamisel pikas perspektiivis kõigile 
osapooltele. Vastavalt tegevuskavale on „gaas energiasüsteemi muutmisel kriitilise tähtsusega”. 
Selles kinnitatakse, et „söe (ja nafta) asendamine gaasiga lühikeses kuni keskmises perspektiivis võib 
aidata vähendada heitmeid olemasolevate tehnoloogiate kasutamisel kuni vähemalt aastani 2030 või 
2035. Ehkki gaasi nõudlus eratarbijate poolt võib tänu mitmete energiasäästumeetmete 
rakendamisele elamumajanduses langeda 2030. aastaks veerandi võrra, püsib see pikema aja vältel 
kõrgena muudes sektorites, näiteks elektritootmises.” 

Edasi märgitakse selles, et „tehnoloogiate arenemisel võib gaasi tähtsus tulevikus tõusta.” Euroopa 
Komisjon rõhutab, et „toetamaks süsiniku kõrvaldamist elektrienergia tootmisprotsessist ja 
integreerimaks taastuvaid energiaallikaid vajatakse paindlikke gaasivõimsusi.” (Euroopa Komisjon 
(EK), Energy Roadmap 2050 [veebis], 15. detsember 2011, andmed võetud 23.08.2012, lk 11). 
Greenpeace’i uuringu „Energy (R)evolution 2012” kohaselt võib konservatiivselt eeldada, et 
kivisöeküttel töötavad elektrijaamad paiskavad õhku umbes 740 g CO2/kWh, samas kui gaasiküttega 
elektrijaamade heitmed moodustavad vaid umbes 350 g CO2/kWh ehk 52,7% vähem saasteaineid. 

EL-i maagaasi impordi nõudlus kasvab jätkuvalt  

Praegused kinnitatud maagaasi varud EL-is on võrreldes kavandatava iga-aastase nõudlusega 
suhteliselt väikesed. EL-i suurimad kinnitatud olemasolevad maagaasivarud asuvad Hollandis (1100 
miljardit kuupmeetrit). Ühendkuningriigil, kes annab praegu ligikaudu 25% EL-i aastasest 
maagaasitoodangust, on kinnitatud varusid ligikaudu 200 miljardit kuupmeetrit.  

Praegusel hetkel katab EL-i maagaasitoodang laias laastus 38% EL-i nõudlusest ning olemas-
olevatest maagaasivarudest saadav toodang EL-is kahaneb umbes 201 miljardilt kuupmeetrilt aastas 
2010. aastal kõigest 94 miljardi kuupmeetrini aastas 2035. aastal. Ühendkuningriigis, mis on suurima 
gaasinõudlusega turg Euroopas (82 miljardit kuupmeetrit aastal 2011), on sisemaise toodangu langus 
olnud viimastel aastatel juba märkimisväärne – 115 miljardilt kuupmeetrilt 2000. aastal 47 miljardi 
kuupmeetrini 2011. aastal. Jätkuvat kahanemist ennustatakse kuni 10 miljardi kuupmeetrini 2035. 
aastal. Hollandis kahaneb toodang 79 miljardilt kuupmeetrilt 2009. aastal 28 miljardi kuupmeetrini 
2035. aastal. Seega, isegi kui nõudlus püsib stabiilsena, kasvab EL-i turgude maagaasi impordi 
vajadus olulisel määral. Tekkiv vahe tuleb täita täiendava impordi ja/või mittetavapäraste 
tootmisvõimsustega.  

Alternatiivsed allikad ja transpordivahendid on ebapiisavad või liiga ebakindlad 

Norra gaasitoodang on viimase 10 aasta vältel kiiresti kasvanud, kuid Norra teadaolevate gaasiväljade 
tootmismaht hakkab ennustuste kohaselt 2020. aastate algusest kahanema. Norral tuleb selle aja 
saabumise järel toodangumahu taseme säilitamiseks avastada ja arendada uusi gaasimaardlaid, mis 
nõuab täiendavad investeeringuid, ning igasugune tarnemahtude suurenemine EL-i eeldab täiendava 
gaasitranspordi taristu rajamist.  

Veeldatud maagaasi (LNG) tarned EL-i liikmesriikidesse eeldatavalt peaaegu kahekordistuvad 
aastaks 2030. Ent konkurentsi tõttu edasine kasv ülemaailmsel turul on vähetõenäoline. LNG 
transport kipub võrreldes avamere torujuhtmetega olema vähem energiasäästlik, tuues kaasa süsiniku 
emissioonide suurema koguse. LNG tarnimine on keerukas protsess, mis hõlmab gaasi veeldamist 
ekspordipunktis, spetsiifilist meretransporti ja lõpuks taasgaasistamist. Juulis 2009 avaldas Euroopa 
Komisjoni ühendatud uurimiskeskus ettekande LNG eelistest ja puudustest. Vastavalt ettekandele 
„kipub LNG tarneahel täiendavate töötlemisetappide tõttu olema intensiivsema energiatarbe ja 
kasvuhoonegaaside vallandamisega kui torujuhtmes kulgeva gaasi tarneahel”. Projekti kavandatava 
aastamahu asendamine tähendaks aastas 600–700 LNG tankeri edasi-tagasisõitu Venemaal asuvast 
LNG rajatisest Loode-Euroopas asuvasse LNG rajatisse. Peale täiendavate süsinikuheitmete 
kaasneksid laevaliiklusega ka teiste õhusaasteainete heitmed, müra merekeskkonnas ja mõju 
mereohutusele, eriti tiheda laevaliiklusega piirkondades. 
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Mittetavapärase gaasieralduse tulevikku Euroopas saadab oluline ebakindlus seoses geoloogiliste 
tegurite, samuti kulude, keskkonnaküsimuste, avaliku arvamuse ja puuduva puurimistööstusega. 
Mittetavapärane gaas tõstatab mitmeid keskkonnaküsimusi, sealhulgas põhjavee saaste, metaani 
vallandumine ja seismiline olukord. Sellel võivad olla kõrged keskkonnakulud, mida peegeldab 
moratoorium ja muud piirangud hüdraulilise purustamise toimingutele (mis on mittetavapärase 
gaasieralduse hädavajalik koostisosa) sellistes riikides nagu Prantsusmaa, Belgia, Saksamaa ja 
Bulgaaria. Esimeste puurimiste tulemused Poolas on seni olnud üsna tagasihoidlikud. Madala 
poliitilise ja ühiskondliku heakskiidu ning ebakindla majandusliku rakendatavuse tõttu on 
mittetavapärane gaasi EL-i tuleviku gaasinõudluse rahuldamisel ebakindlaks valikuks. 

Suurte maagaasikoguste tarnimine Euroopa gaasiturule Kaspia mere piirkonnast muutub vähem 
tõenäoliseks, kuna Türgi nõudlus kasvab ja vastavaid projekte on kärbitud. Veelgi enam, alates 2009. 
aastast on Türkmenistani asjakohase taristu rajanud Hiina importinud Türkmenistanist maagaasi. 
Gaasi eksport Kesk-Aasiast (Türkmenistan, Usbekistan ja Kasahstan) Hiinasse on nende riikide jaoks 
märksa otsem ja seetõttu tõenäolisem kui eksport Euroopasse. 

Maapealne torujuhe, mis kulgeks Venemaalt Loode-Euroopasse näiteks läbi Läänemerega idas või 
põhjas ja läänes piirnevate riikide, oleks Läänemere põhjas asuva torujuhtmega võrreldes pikem ning 
sellega kaasneksid olulised keskkonna- ja sotsiaalprobleemid. Maapealne torujuhe mõjutaks eelkõige 
inimasustusi, maanteid, raudteid, kanaleid, jõgesid, maapinna vorme, põllumajandusmaid, samuti 
võimalikke tundlikke ökosüsteeme ja kultuuripärandipaiku. Samuti nõuaks maapealne torujuhe 
lisataristut, näiteks kompressorijaamu umbes iga 200 km järel gaasi transpordivoo rõhu säilitamiseks, 
kuid see tähendaks olulist täiendavat maa- ja energiakasutust ning põhjustaks müra ja 
atmosfäärisaastet. 

Venemaa on EL-i liikmesriikidele kindel maagaasitarnija 

44 600 miljardi kuupmeetriga kuulub Venemaale 21,4% maailma hetkel teadaolevatest tavapärastest 
maagaasivarudest. Venemaa on kaugelt suurimate maagaasivarudega riik maailmas, järgnevad Iraan 
(15,9%), Katar (12,0%), Türkmenistan (11,7%) ja USA (4,1%). Enamik Venemaa maagaasivarusid 
paikneb Lääne-Siberis, kus asuvad kõik suuremad töödeldavad (Urengoi, Jamburg, Zapoljarnoje) ja 
arendatavad (Jamali poolsaar) OAO Gazpromi maardlad. Sealt toimetatakse maagaas Euroopasse 
Venemaa ühendatud gaasivarustussüsteemi (UGSS) abil.  

Venemaa UGSS on maailma suurim gaasitranspordisüsteem, hõlmates gaasi tootmis-, töötlemis-, 
ülekande-, ladustamis- ja jaotusrajatisi. See tagab katkematu gaasitarne puuraugust lõpptarbijani 
Venemaal ja ekspordipunktideni. Tsentraliseeritud lähetamine, oluline ülevaru tänu paralleelsetele 
ülekandetrassidele ja maailma suurimad maagaasihoidlad annavad ühest küljest UGSS-ile tugeva 
töökindlustagatise, samuti suutlikkuse tagada katkematud maagaasitarned – seda isegi tipphooaja 
koormuste puhul. OAO Gazprom arendab pidevalt UGSS-i, sealhulgas juurutades uusi 
gaasitranspordi projekte, et tarnida gaasi tarbijateni uutest tootmispiirkondadest, samuti ehitades maa-
aluseid gaasihoidlaid maagaasi kogutöömahuga umbes 100 miljardit kuupmeetrit ja tippväljastusega 1 
miljard kuupmeetrit päevas. OAO Gazprom tagab UGSS-i jätkusuutliku töötamise ka tänu 
korrapärasele tipptasemel diagnostikale, hooldusele, uuendamistele ja parandustöödele.  

EL-i ja Venemaa maagaasiettevõtete usalduslik pikaaegne koostöö on kestnud ligi 40 aastat. EL-i 
ettevõtted ostavad ligikaudu 60% Venemaa eksporditavast maagaasist. Maagaasi ekspordist 
saadavad tulud on Venemaa riigieelarves olulise tähtsusega. Euroopa Liit räägib energiapartnerluse 
raames EL-i ja Venemaa ilmsest vastastikusest sõltuvusest. 

Nord Streami torujuhtmed tagavad kindlad maagaasitarned EL-i  

Töökindlate, usaldusväärsete ja turvaliste maagaasitarnete pakkumine saabuvatel kümnenditel kõigi 
Venemaa ja selle EL-i klientide omavaheliste lepinguliste kohustuste täitmiseks nõuab tehniliste ja 
mittetehniliste riskidevaba tarnetaristut. Otseste torujuhtme ühenduste eeliseks on mittetehniliste 
riskide vältimine, mis võimaldab tagada usaldusväärsuse, rakendades tipptasemel ehitus- ja 
käitamisviise. 

Nord Streami olemasolevad torujuhtmed ja kavandatav laiendus vastavad neile nõuetele. Need 
aitavad täita nii Venemaa ja EL-i ettevõtete vahelisi pikaajalisi tarnelepinguid, kui pakuvad ka 
täiendavaid tarnevõimalusi Loode-Euroopale kahaneva kodumaise gaasitoodangu 
kompenseerimiseks. 
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Seevastu kaasnevad Ukraina vananeva gaasitransiidisüsteemiga (UGTS) nii tehnilised kui ka 
mittetehnilised riskid seoses äriliste jm vaidlustega. Enamasti 1970. ja 1980. aastatel ehitatud UGTS 
vajab hädasti kapitaalremonti ja kaasajastamist. 2009. aasta märtsis allkirjastati Brüsselis Euroopa 
Komisjoni, Ukraina valitsuse ja rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide, nagu EBRD ja EIB, vaheline 
memorandum, mille alusel finantseeritakse Ukraina gaasisektori restruktureerimise raames UGTS-i 
kaasajastamist. Kuid arengud on siiani olnud tagasihoidlikud. Ilma usutava tahteta Ukraina 
gaasisektorit ja UGTS-i kaasajastada kasvavad maagaasi transiidi riskid tehniliste ja mittetehniliste 
puudujääkide tõttu veelgi. 

Olemasolev Nord Streami torujuhtmesüsteem ja selle kavandatav tipptasemel tehnoloogiaga laiendus 
pakuvad järgmisteks aastakümneteks Venemaa gaasitarnetele EL-i tehniliselt töökindlat lahendust. 
Tänu maagaasi otseühenduse pakkumisele on need vabad mittetehnilistest riskidest ja kolmandate 
osapoolte ärilistest või mitteärilistest sekkumistest. Need pakuvad palju usaldusväärsemat 
tarnevõimalust Venemaa maagaasi ekspordiks EL-i vastupidiselt Ukraina süsteemile, mille 
ebakindlate kaasajastamisväljavaadetega vana, aegunud konstruktsioon ei sobi pikaaegse tuleviku 
planeerimiseks.  

OAO Gazpromi ja suurte EL-i energiaettevõtete pühendumus Nord Streami 1. ja 2. toru ehitamisele 
ning nüüd Nord Streami torujuhtmesüsteemi laiendamisele, mis mõlemad hõlmavad suuri 
erainvesteeringuid, rõhutab maagaasitööstuse huvi tugevdada pikaaegseid tarnesidemeid Venemaa 
ja EL-i vahel. See on oluliseks eeliseks EL-ile, suurendades tarne töökindlust ja turvalisust, ja selle 
maagaasitarbijatele, pakkudes täiendavaid tarnevalikuid.  

EL tunnistab Nord Streami torujuhtme tähtsust. Üleeuroopaline energiavõrk tunnistab läbi EL-i 6. 
septembri 2006. aasta otsuse nr 1364/2006/EÜ Läänemeres Venemaalt Saksamaale kulgeva Põhja-
Euroopa gaasitorustiku üleeuroopalist huvi pakkuvaks projektiks. 
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4 Alternatiivid 

Projekti eesmärk on rajada täiendavad torujuhtmed, et transportida maagaasi Venemaalt Loode-
Euroopa turgudele. Kavandatavad trassikoridori valikud kulgevad Venemaalt läbi Soome, Rootsi ja 
Taani vete Saksamaale. 

4.1 0-alternatiiv 

0-alternatiiv (mille puhul kavandatavat tegevust ellu ei viida) on aluseks, mis võimaldab võrrelda 
projekti elluviimise prognoositud mõju keskkonnatingimustega, mis valitseksid juhul, kui projekti ellu ei 
viida. Seega  0-alternatiivi puhul selgitatakse välja olemasolevad keskkonnatingimused, mida projekti 
elluviimine kuidagi ei mõjuta. 

Kahe Nord Streami torujuhtme ehitamise kogemus näitab, et keskkonnakaitse, tehnilisest ja 
majanduslikust aspektist lähtudes on mööda Läänemerd kulgev merealune maagaasi 
transpordisüsteem keskkonna seisukohalt teostatav lahendus. Nord Streami projekti keskkonna- ja 
sotsiaalseire tulemused on seni kinnitanud, et Nord Streami torujuhtmepaari ehituse keskkonna- ja 
sotsiaalmõju on olnud vähetähtis. 

0-alternatiiv tähendab, et projekti ellu ei viida. Ära jääksid kõik projekti ellurakendamisega seotud 
tegevused, st kuni kahe mööda Läänemerd Venemaalt Saksamaale kulgeva täiendava merealuse 
torujuhtme ehitamine ja kasutamine. Järelikult puuduks projektil igasugune – nii negatiivne kui ka 
positiivne – keskkonna- ja sotsiaalmõju. 

Sõltumata projekti elluviimisest võib Läänemere edaspidine keskkonna- ja sotsiaalmõju muuhulgas 
tuleneda sellistest tegevustest nagu kasvav laevaliiklus, sadamate ja laevateede arendamine, miinide 
kahjutustamine, muud taristuprojektid, nt tuuleparkide, kaablite, torujuhtmete ja maagaasi 
veeldusjaamade (LNG terminalide) rajamine, ning tööndusliku kalapüügi muutused. HELCOM-i 
Läänemere tegevuskava järgi on Läänemere jätkuv eutrofeerumine üks peamisi 
keskkonnaprobleeme. 

Samas ei ole projekti arendajal võimalik sellist keskkonna- ja sotsiaalarengut ega muude projektide 
keskkonna- ja sotsiaalmõju, mis ei jää käesoleva projekti raamesse, ette näha. Seetõttu ei saa 
kõnealuse projekti alternatiivide hindamisel arvesse võtta: 

 keskkonna- ja sotsiaaltingimuste võimalikke muutusi, mis on seotud muude võimalike tulevaste 
Läänemere arengusuundumuste või projektidega, mille toimumist lähitulevikus mõistlikult oodata 
võib; 

 teiste isikute ellu viidavat edaspidist tegevust, mille eesmärk on tagada vajalik maagaasi 
lisatransport ja suurendada Venemaalt Loode-Euroopa turgudele toimetatava maagaasiga 
varustamise kindlust, nagu kirjeldatakse 3. peatüki „Projekti eesmärk ja vajadus” jaos 
„Alternatiivsed allikad ja transpordivahendid on ebapiisavad või liiga ebakindlad”. 

Kokkuvõttes leiab projekti arendaja, et keskkonna- ja sotsiaalalased lähtetingimused, mida 
kirjeldatakse punktis 7.1 „Lähteandmed keskkonna- ja sotsiaalmõju hindamiseks” ja KMH ulatuse 
määratlemist käsitlevates riiklikes dokumentides (KMH programmides), võib võrdsustada 0-alternatiivi 
keskkonna- ja sotsiaaltingimustega. Seda kirjeldust arendatakse projekti keskkonnamõju hindamise 
etapis edasi ja see esitatakse seejärel projekti keskkonnamõju käsitlevas aruandluses. 

4.2 Riigiomased trassialternatiivid 

Keskkonna- ja sotsiaalmõju hinnangud etendavad olulist rolli projekti lõpliku projekteerimise ja 
gaasijuhtmete lõpliku täpse trassi valikul. Praeguse seisuga tuleb veel mitmes piirkonnas 
üksikasjalikult uurida trassi kulgemise võimalusi ja riigiomaseid asukohaalternatiive. Need uuringud 
tuginevad uutele eelteabe kogumise uuringutele ja detailsetele uuringutele, keskkonnauuringutele, 
eelprojektile, riskianalüüsidele, keskkonna- ja sotsiaalmõju hinnangutele ning osapoolte tagasisidele. 
Kogu selle lisateabe tulemusena esitatakse riiklike õigusaktide kohaselt lõpliku trassi ettepanek koos 
alternatiividega, mida seejärel kirjeldatakse üksikasjalikult projekti KMH aruannetes ning riigiomastes 
torujuhtmete ehitus- ja kasutuslubade taotlustes. 
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5 Projekti kirjeldus 

5.1 Projekti taristu 

Projekti torujuhtmesüsteem ühendab ülesvoolu asuva kompressorijaama Venemaa maaletulekukoha 
lähedal allavoolu asuva käitaja vastuvõtuterminaliga Saksamaal.  

Projekti torujuhtmesüsteem hõlmab Läänemere torujuhtmeid ja seotud rajatisi, milleks on:  

 Venemaa maismaarajatised (LFFR); 

 Saksamaa maismaarajatised (LFFG); 

 peajuhtimiskeskus Zugis, Šveitsis (MCC); 

 tagavara juhtimiskeskus Zugis, Šveitsis (BUCC). 

See konfiguratsioon järgib Nord Streami olemasolevat taristut, kuid võtab kasutusele erinevad 
maaletulekukohad ja torujuhtmete trassikoridorid. Projekti kavandamist ja projekteerimist mõjutavad 
trassikoridori uuringud, eelprojekteerimine, osapoolte konsultatsioonid, keskkonna- ja sotsiaalmõjude 
hinnangute tulemused ja asutuste arvamused. Seetõttu võivad projekti spetsiifilised üksikasjad, nt 
torujuhtme disain, trassi asukoht, maaletulekukohad ja ehitusmeetodid, võrreldes selles PID-s 
kirjeldatuga muutuda. 

5.2 Trassikoridori valikud  

Tuginedes senistele teadmistele, hindas Nord Stream AG mitut trassikoridori valikut, sealhulgas trassi 
läbi Eesti majandusvööndi. Seejärel taotles Nord Stream AG uuringulube asjaomastes riikides, et 
asuda esimesel võimalusel teostama täiendavaid uuringuid optimaalse torujuhtme trassi 
määramiseks. Eesti valitsus otsustas detsembris 2012 keelduda loa andmisest Nord Stream AG-le 
Eesti majandusvööndis eelteabe kogumise uuringu läbiviimiseks. Seetõttu tuli alguses määratletud 
trassikoridori valikuid kahandada. Kõik nüüdseks järelejäänud trassikoridori valikud kulgevad 
Venemaalt läbi Soome, Rootsi ja Taani vete Saksamaale (joonis 1). 

Torujuhtme trassikoridori kogupikkus on umbes 1250 km, olenevalt maaletulekukohtade asukohast ja 
detailsest trassi valikust. 

Trassikoridori valiku kriteeriumid 

Uute torujuhtmete jätkusuutliku trassikoridori projekteerimiseks tuleb arvestada spetsiifilisi 
valikukriteeriume lähtudes keskkondlikest, sotsiaalsetest, ja tehnilistest aspektidest. 

Keskkondlikud aspektid puudutavad võimalikus ulatuses torujuhtmete paigaldamise ja kasutamisega 
seotud võimalikke mõjusid Läänemere keskkonnale, sh kaitsealadele või tundlikele aladele, kus 
asuvad ökoloogiliselt tundlikud looma- või taimeliigid. Veelgi enam, igasugused projektiga seotud tööd, 
mis võivad häirida merepõhja looduslikku koostist, tuleb viia miinimumini. Mis puudutab soolase vee 
sissevoolu Läänemerre kui üht peamist mureküsimust, siis Nord Streami 1. ja 2. torujuhtme rajamise 
projekti käigus jälgiti, millist mõju avaldab torujuhtme asumine merepõhjas Bornholmi vesikonnas, ning 
leiti, et mõõdetav mõju puudub. 

Nii tavalise laskemoona kui ka keemiarelvade olemasolu merepõhjas on Läänemere piirkonnas 
endiselt ohuallikas. Nord Streami 1. ja 2. torujuhtme ehitamise ettevalmistuste käigus edendas Nord 
Stream AG teabevahetust erinevate laskemoonaga seotud valdkondade ekspertide vahel. 
Torujuhtmete paigaldamisel torujuhet või keskkonda ohustada võivate potentsiaalselt lõhkemata 
laskemoona ja/või sõjategevuseks kasutatavate keemiliste ainete asukoha kindlakstegemiseks 
korraldati laskemoona tuvastamise uuringud. Projekti arendaja on täielikult teadlik inimestele ja 
keskkonnale tulenevatest ohtudest, mis on tingitud tavalise laskemoona ja keemiarelvade võimalikust 
olemasolust torujuhtmete trassikoridorides, ning kavatseb nendega seotud riskide maandamiseks 
korraldada samaväärsed uuringud. Osutus, et võimalikku ehitustegevust selliste piirkondade 
ümbruses, kus keemiarelvade võimaliku olemasolu tõttu tuleb ankurdamist vältida, oli võimalik Nord 
Streami 1. ja 2. torujuhtme projektis ellu viia nii, et sellega ei kaasnenud olulist ohtu keskkonnale ja 
kolmandatele isikutele. 
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Sotsiaalsete aspektide puhul on oluline minimeerida piiranguid merealade ruumilisel planeerimisel ja 
merealade kasutajatele – laevanduses, kalanduses, avameretööstuses, mereväes või turismi ja vaba 
ajaga seotud aladel – ning pöörata tähelepanu olemasolevatele avamererajatistele (nt kaablid või 
tuulepargid). Seega on projekti arendaja eesmärk võimalikult suures ulatuses vähendada Nord 
Streami gaasijuhtmete kogumõju, hinnates minimaalselt vajalikku kaugust (vahemaad) Nord Streami 
1. ja 2. torujuhtme ning kõnealuse projekti alusel rajatava gaasijuhtmete süsteemi vahel, kus see on 
praktiliselt võimalik. Selline piirkonnapõhine hindamine võtab arvesse torujuhtmete ehitamise ja 
kasutamise aja ohte ja piiranguid. Torujuhtmete tegelike vahemaade puhul arvestatakse 
mitmesuguseid merepõhjast tulenevaid piiranguid ja muid asjaolusid, mis võivad tingida torujuhtmete 
omavahelise väiksema või suurema vahemaa vajaduse. 

Merelise kultuuripärandi kaitset tagavad ja reguleerivad erinevad õigusaktid ning riigiasutused on välja 
töötanud protseduurid vältimaks ehitusprojektide mõju kultuuripärandile. Eriotstarbelised uuringud 
võimaldavad projekti arendajal täpselt tuvastada merelise kultuuripärandi asukoha ning tihedas 
koostöös riiklike ametkondadega rakendada vajalikke kaitsemeetmeid.   

Tehnilised kaalutlused on seotud torujuhtme konstruktsiooni, komponentide tootmise, paigaldusviisi ja 
terviklikkuse ning riskihinnangute tulemustega. Need hõlmavad veesügavust torujuhtme stabiilsuse, 
paigaldamise, hooldamise ja parandamise seisukohalt, minimaalset torujuhtme käänderaadiust, 
kaablite ja torujuhtme ristumiste kriteeriume, vahemaad ja ristumist laevateedega ning merepõhja 
ebatasasust. Siinkohal on oluline arvestada ka seda, kuidas minimeerida ehituseks kuluvat aega, 
vähendades samas töö tehnilist keerukust, ning vähendada mõju ja ressursside kasutust. 

Tuginedes ettevõtte kogemustele, olemasolevate torujuhtmete kohta kättesaadavatele andmetele ja 
arvestades ülalkirjeldatud valikukriteeriume, teostas Nord Stream AG põhjaliku trassikoridori analüüsi, 
mille tulemusena määratleti torujuhtmete trassikoridoride ja maaletulekukohtade erinevad võimalused. 
Trassikoridoride teostatavuse hindamiseks on need jaotatud geograafilisteks piirkondadeks: Venemaa 
maaletulekukoht, Soome laht, Ava-Läänemeri ja Saksamaa maaletulekukoht.  

Trassikoridori valikud 

Käesolevas PID-s tähistab mõiste „trassikoridor” üldjoontes 2-km laiust merepõhja ala, mida võidakse 
projekti järgmises faasis eelteabe kogumise uuringute ja detailsete uuringutega täiendavalt uurida, et 
teha kindlaks merepõhja topograafia ning saada vajalikud andmed torujuhtme trasside tehnilise 
lahenduse tarbeks.  

Trassikoridori valikud määratleti analüüsi alusel, mille käigus arvestati potentsiaalse projektiala 
arvukate võimalike keskkonnapiirangutega. 

Maaletulekukoht Venemaal 

Venemaa Soome lahe lõunaranniku eelhinnang torujuhtme võimalike maaletulekukohtade 
määratlemiseks teostati vastavalt Venemaa ülesvoolu paikneva maagaasitranspordisüsteemiga 
ühendamisest tulenevatele nõuetele. Torujuhtme maaletulekukohtadeks potentsiaalselt sobivatena 
määratleti kaks asukohta Soome lahe Venemaa osa lõunarannikul: 

 Kolganpä Soikinski poolsaarel;  

 Kurgalski poolsaar Eesti piiri lähedal.  



 

 Märts 2013 | Nord Streami laienduse projekti teabematerjal (PID) 19 | 

 

Joonis 3: Maaletulekukoha valikud Venemaal: Kolganpä ja Kurgalski  

Kolganpä rannajoon on umbes 5 km pikkune ja seda peetakse kogu pikkuses maaletulekukohaks 
potentsiaalselt sobivaks.  

Kurgalski rannajoon on umbes 10 km pikkune. Mis tahes asukoht selles ulatuses on potentsiaalselt 
teostatav. Nõuded avamere süvendamisele ja rannikutrassile varieeruvad. Muude eeliste hulgas 
vähendab Kurgalski maaletulekukoht oluliselt torujuhtme ranniku- ja avameretrassi pikkust.  

Trassikoridor Soome lahes 

Soome lahe trassikoridori eelhinnangu tulemusel jõuti järeldusele, et täies ulatuses Soome vetes 
kulgev trassikoridor on keskkonnakaitse aspektidest lähtudes ning tehnoloogiliselt teostatav, kui 
rakendatakse vastavaid leevendusmeetmeid. Trassikoridor kulgeb põhjapool olemasolevaid Nord 
Streami torujuhtmeid ja lõunapool Soome territoriaalvete piiri Soome majandusvööndis, ulatudes 
Venemaa-Soome majandusvööndi piirist Soome-Rootsi majandusvööndi piirini. 



|  20  Nord 

Joonis 4

Trassiko

Ava-Lää
on teosta

Nende v
olemaso
kolme tra

 Tras
Root
lään
Ava-
olem
pöör
ristu
keem
suun

 Tras
Root
Soom
idap
trass
Nord
ristu
trass
kaad
trass
lään

 Tras
Born

Streami laienduse

: Trassikorido

oridorid Av

änemere tras
atavad kolm 

valikute puhu
olevaid Nord
assivalikut T

ssivalik põhja
tsi vetesse A
epool. Korid
-Läänemere 

masolevate N
rdub koridor
des peamis
miarelvade k
ndudes piki B

ssivalik lõun
tsi vetesse A
me piiri lähe
ool. Sellest p
siga nende k
d Streami to
b süvavee l
s paralleelse
damiskoha v
sikoridor lähe
de, sisenede

ssivalik lõuna
nholmist kau

e projekti teabem

ori valikud So

va-Lääneme

ssikoridori ee
trassivalikut

ul siseneb tra
 Streami to

Taani vetes e

a- ja läänep
Ava-Läänem
dor on põhja-

põhjaosas
Nord Stream
r lääne-ede

se süvavee 
kaadamiskoh
Bornholmi sa

a- ja idapoo
Ava-Läänem
edal ennetab
punktist kulg
kaguküljel. K
orujuhtmetes
laevateega G
elt olemasole
vahel, mööd
eneb Saksam
es Saksamaa

a- ja idapoo
ugemal idas:

aterjal (PID) | Mär

oome lahes 

eres  

elhinnangu tu
t. 

assikoridor A
rujuhtmeid k
nne suubum

pool olemaso
ere põhjaosa
-lääneküljel p
t pöörab t

mi torujuhtm
la suunas, 
laevateega 

hast põhjap
aare idakülge

ol olemasole
mere põhjaos
b trass ristum
geb trassikori
Kui trass on 
t idapoole, 
Gotlandi saa
evate Nord S
udes Bornh
maa vetele, ü
a vetesse ne

ol olemasole
 trassikorido

rts 2013 

ulemusel jõut

Ava-Läänem
kummalgi po

mist ühte Sak

olevaid Nord
as olemasole
peaaegu pa
trassikoridor

mete vahel k
jäädes ole
paralleelsel

ool. Selles 
e kuni pöördu

evaid Nord 
sas olemaso
mist olemaso
idor enam-vä
möödunud H
pöörates ed

arest lõunas
Streami toru
olmist enne
ületab see o
eist põhjapoo

evaid Nord 
or kattub lõu

ti järeldusele

ere põhjaosa
oolel läbi Ro
ksamaa maal

d Streami to
evatest Nord
ralleelne ole
r lõunasse, 
kuni Hoburg
emasolevates
t olemasole
punktis pöö

umiseni lään

Streami tor
levatest Nor

olevate Nord
ähem paralle
Hoburgi mad
delasse ja s
. Ületades A

ujuhtmetega,
pöördumist

lemasolevaid
ol. 

Streami toru
una- ja idap

e, et Soome 

as Rootsi ve
ootsi vete ja
etulekukohta

rujuhtmeid: 
d Streami tor
masoleva N

kulgedes 
i madalikust
st torujuhtm
evate torujuh
örab kanal 
de Saksama

rujuhtmeid: t
rd Streami to

Streami tor
eelselt olema
daliku loodus
uundudes B
Ava-Läänem
 kulgedes n
t läände Sak
d Nord Strea

ujuhtmeid, m
ool olemaso

lahe trassist

etesse. Need
a võimaldava
a (vt joonis 5

trassikoridor
rujuhtmetest 
ord Streami 
Gotlandi s

t lõunasse. 
metest põhja
htmetega, k
lõuna-edela 

aa poole. 

trassikoridor
orujuhtmetes
rujuhtmetega
asoleva Nord
skaitsealast, 
Bornholmi po
mere lõunaos
nende ja las
ksamaa suu

ami torujuhtm

mille üks lõi
olevaid Nord

 

t lähtuvalt 

d järgivad 
ad kokku 
5). 

r siseneb 
põhja- ja 
trassiga. 

saare ja 
Seejärel 

apoole ja 
uni asub 

suunas, 

r siseneb 
st läänes. 
a nendest 
d Streami 
jääb see 

oole. See 
sa kulgeb 
kemoona 

unas. Kui 
meid idast 

ik kulgeb 
d Streami 



 

 Märts 2013 | Nord Streami laienduse projekti teabematerjal (PID) 21 | 

torujuhtmeid kulgeva trassivalikuga, kuni siseneb Taani vetesse sellest trassivalikust veidi 
kaugemal kagus. Kahe teise trassivalikuga võrreldes võimaldab see otsemat teed läbi Taani vete 
ja läbib ala Bornholmist kirdes, kus välditakse põhjatraalimist, ankurdamist ja merepõhjatöid, ning 
siseneb siis Taani territoriaalvetesse. Seal pöördub trass edelasse ja ühineb uuesti lõuna- ja 
idapool olemasolevaid Nord Streami torujuhtmeid kulgeva trassivalikuga kogu järelejäänud trassi 
ulatuses kuni Saksamaani. 

 

Joonis 5: Trassikoridori valikud Ava-Läänemeres 

Maaletulekukoht Saksamaal  

Saksamaa rannajoont on uuritud võimalike maaletulekukohtade leidmiseks. Hinnatud on mitmeid 
asukohti, et määratleda piisava ruumi olemasolu gaasi vastuvõturajatiste mahutamiseks ning heade 
ühenduste rajamise võimalused mere- ja maismaatrassidega. Võimaliku maaletulekukoha eelistatuma 
asukohana on määratletud Greifswalder Bodden selle läheduse tõttu Nord Streami olemasoleva 
taristuga Lubminis. Kuid on selgunud, et Nord Streami terminal Lubminis on täiendavate torujuhtmete 
mahutamiseks liiga piiratud. Seetõttu uuritakse teisi asukohti Greifswalder Boddeni piires ning otsus 
maaletulekukohtade suhtes langetatakse pärast eelprojekteerimise lõpetamist. 
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Joonis 6: Greifswalder Bodden kui eelistatud piirkond Saksamaa maaletulekukoha asukohaks 

5.3 Tehniline projekteerimine  

Viimaste aastate jooksul on Nord Stream AG tänu Läänemerre maagaasi torujuhtmesüsteemi 
projekteerimisele ja ehitamisele omandanud ulatuslikke teadmisi. Kuna Nord Streami olemasolevate 
torujuhtmete projekteerimine ja ehitamine on edukalt teostatud, saab projekt lähtuda selle 
põhimõtetest ja maksimeerida sünergiad, võimaldades tõhusat projekteerimist ning kogutud teadmiste 
ja kogemuste taaskasutamist. Projekti kavandamist ja projekteerimist mõjutavad käimasolevad uute 
trassikoridoride uuringud, eelprojekteerimine, osapoolte konsultatsioonid, keskkonna- ja 
sotsiaalmõjude hinnangute tulemused ja asutuste arvamused. Seetõttu võivad spetsiifilised 
üksikasjad, nt torujuhtme disain, trassi asukoht, maaletulekukohad ja ehitusmeetodid, võrreldes selles 
PID-s kirjeldatuga muutuda, kui neile rakenduvad vastavad riiklikud lubade väljastamise protseduurid. 

Olulised parameetrid ja -komponendid 

Järgnevad olulised parameetrid ja torujuhtme komponendid on tunnistatud rakendatavateks ning neid 
kasutatakse torujuhtmete laienduse alusena: 

 kavandatava vooluhulga ligikaudu 27,5 miljardit kuupmeetrit aastas võib (olenevalt torujuhtme 
pikkusest) saavutada 48-tolliste torudega püsiva toru siseläbimõõduga 1153 mm ja kavandatud 
rõhkudega ulatuses 220 baari, 200 baari, 177,5 baari;  

 seina paksused 34,6 mm, 30,9 mm, ja 26,8 mm (vastavalt erinevatele rõhuvahemikele); 

 klambertõmmitsate paksus 41,0 mm; 

 sisemine voolavust soodustav kate: madallahustiepoksiid, karedus RZ = 5 m, paksus 90 m kuni 
150 m;  

 välimine korrosioonikaitsekiht: kolmekihiline polüetüleen 4,2 mm;  

 betoonümbrise paksus ja tihedus: 60 mm kuni 120 mm, 2400 kg/m3 kuni 3200 kg/m3; 
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 korrosioonitõkkeanoodid: tsingipõhised anoodid madala soolsusega vees, alumiiniumanoodid 
muudes piirkondades.  

Tuginedes taas esimese kahe Nord Streami torujuhtme ehitamisel saadud kogemustele, võib kindlalt 
valida: 

 kruusaperved sillete õgvendamiseks, käitamisaegse kummumise leevendamiseks, põhjapealse 
stabiilsuse tugevdamiseks, veealuse ühenduse muldkehadeks; 

 betoonist alusplaadid ristuvatele kaablitele; 

 olemasolevate Nord Streami torujuhtmete ja võimalike tulevaste torujuhtmete ristumised 
kruusapervede (kui olemasolevad torujuhtmed on avatud) või alusplaatide (kui need on maetud) 
abil;  

 paigaldusjärgne kraavitamine torujuhtme stabiilsuse ja kaitse tagamiseks; 

 paigalduseelne süvendamine torujuhtme stabiilsuse ja kaitse tagamiseks. 

Standardid, verifitseerimine ja sertifitseerimine  

Nagu Nord Streami torujuhtmed, nii projekteeritakse, ehitatakse ja käitatakse ka käesoleva projekti 
torujuhtmeid vastavuses rahvusvahelise avamerestandardiga DNV OS-F101: allveetorujuhtmete 
süsteemid, koos sellega seotud soovituslike tavadega, mille on väljastanud Det Norske Veritas (DNV).  

Rahvusvaheliste sertifitseerimisasutuste sõltumatud kolmanda osapoole eksperdid määratakse 
kinnitama, auditeerima ja osalema projekti projekteerimise ja juurutamise kõigis etappides ning 
väljastama enne projekti kasutuselevõttu ja käikulaskmist vajalikud lõppsertifikaadid vastavalt riiklikele 
õigusaktidele.  

5.4 Materjalid 

Torud 

Projekti torujuhtmed ehitatakse üksikutest terastorudest pikkusega umbes 12 m, mis keevitatakse 
kokku pideva paigaldamisprotsessi käigus.  

Torud kaetakse seestpoolt epoksüliimipõhise materjaliga (joonis 7). Sisemise kattekihi eesmärk on 
vähendada hüdraulilist hõõrdumist, parandades sealjuures maagaasi voolamise tingimusi. 

 

Joonis 7: Torujuhtme sisemine kattekiht on hõõrdumisvastane epoksüliimipõhine kiht 

Korrosioonikaitse eesmärgil kaetakse torud pealtpoolt kolmekihilise polüetüleenkattega. Täiendav 
korrosioonikindlus saavutatakse alumiiniumist ja tsingist kaitseanoodide rakendamisega (vt 
katoodkaitse anoode kirjeldavat lõiku allpool). Kaitseanoodid kujutavad endast kindlat ja iseseisvat 
kaitsesüsteemi lisaks korrosioonikaitsekihile. 
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Joonis 8: Betoonümbris (hall) kolmekihilise korrosioonikaitsekihi peal. Kolmekihiline polüetüleenist 
väline korrosioonikaitsekiht koosneb sisemisest kokkusulatatud epoksüliimikihist 
(tumeroheline), keskmisest liimikihist (heleroheline) ja pealmisest polüetüleenkihist (must) 

Torude välimine korrosioonikaitsekiht kaetakse rauamaaki sisaldava massiivse betoonümbrisega 
(joonis 8). Kuigi betoonümbrise peamine otstarve on anda torujuhtmele merepõhjas stabiilsus, pakub 
see ka välist lisakaitset välismõjude vastu. 

Klambertõmmitsad 

Vähendamaks torude kokkuvarisemise riski torude paigaldamisel, monteeritakse ohu ilmnemise 
piirkondades kindlate vahemaade järel torudesse klambertõmmitsad (toru tugevdajad). 
Kokkuvarisemise oht võib tekkida üksnes toru paigaldamise ajal. Klambertõmmitsad on täispikkuses 
ülekihiga toruliited, mis paigaldatakse süvaveelõikudesse harilikult 1000 m vahega. Klambertõmmitsad 
töödeldakse kummastki otsast külgneva toru seina paksuseks, et võimaldada avamerel keevitamist. 
Klambertõmmitsate materjalinõuded ja omadused on üldjoontes samad nagu torudel. 

Katoodkaitse anoodid 

Torujuhtmete terviklikkuse tagamiseks kogu kavandatud kasutusaja vältel varustatakse torujuhe, 
lisaks toru kolmekihilisele polüetüleenist välisele korrosioonikaitsekihile, täiendava korrosioonivastase 
kaitsega galvaanilisest materjalist kaitseanoodide näol. See täiendav kaitse on iseseisev süsteem, mis 
kaitseb torujuhet välise korrosioonikaitsekihi vigastuse korral. 

Erinevatest sulamitest kaitseanoodide töövõimet ja vastupidavust Läänemere keskkonnatingimustes 
on hinnatud spetsiaaltestidega Nord Streami 1. ja 2. toru ehitamisel. Katsed näitasid, et merevee 
soolsus avaldab märkimisväärset mõju alumiiniumist kaitseanoodide elektrokeemilistele omadustele. 
Katsete tulemuste põhjal on väga madala keskmise soolsusega torujuhtme lõikudes kasutamiseks 
ettenähtud tsingisulamist kaitseanoodid. Kõigi teiste lõikude jaoks kasutatakse indiumiga aktiveeritud 
alumiiniumi.  

Sulgurid ja ventiilid 

48-tolliste eraldamis- ja hädaseiskamisfunktsioonide ridaventiilide valik, mis paigaldati rannikul 
mõlemasse torujuhtme otsa LFFG-s ja LFFR-is, langetati Nord Streami 1. ja 2. toru projektis erilise 
tähelepanuga kõrge turvalisuse, töökindluse ja kättesaadavuse taseme saavutamise eesmärgil. 
Funktsionaalsed, tehnilised ja turvanõuded projekti 48-tolliste ridaventiilidele on seetõttu samad, mis 
1. ja 2. toru puhul. Muude väiksemate ventiilide hulka kuulub üles- ja allavoolu torustik.  

5.5 Avamerelogistika 

25. aprillil 2012 teatas Nord Stream AG 1. ja 2. toru ehitamise keeruka rahvusvahelise 
logistikaprogrammi lõpuleviimisest. Auhinnaline logistikakontseptsioon (Saksamaa Logistika-
assotsiatsiooni logistikaauhind 2010) tagas kõige tõhusama ja keskkonnasõbralikuma mooduse 
ligikaudu 200 000 24-tonnise massiivse betoonümbrisega terastoru tarnimiseks paigaldusalustele 
Läänemeres (joonis 9).  

Nord Streami minimeeritud mõjuga logistikakontseptsiooni võtmeteguriks oli viie strateegiliselt 
paigutatud logistikapaiga rajamine Saksamaal, Rootsis ja Soomes. Nende strateegiliselt paigutatud 
rajatiste rakendamine kahandas maksimaalse vahemaa sorteerimisjaamade ja torujuhtme trassi vahel 
100 meremiilile. See võimaldas toruveolaevadel sooritada sõite paigaldusalusteni ja tagasi ühe päeva 
jooksul. 
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Joonis 11: Killustiku kaadamine merepõhja läbi laskmistoru 

Toru paigaldamine 

Torujuhtme paigaldamine teostatakse paigalduslaevadega tavapärasel S-paigalduse meetodil. See 
meetod on oma nime saanud sellest, et paigalduslaeva vöörist või ahtrist merepõhja suunduv toru 
moodustab väljavenitatud S-tähe (vt joonis 12). Üksikud torud viiakse torupaigalduslaevale, kus need 
ühendatakse katkematuks torujuhtmeks ja lastakse merepõhja.  

Paigalduslaeva pardal toimuv protsess hõlmab järgnevaid üldisi etappe, mis toimuvad pideva tsüklina: 
toru keevitamine, keevituse mittepurustav katsetamine, väliliite kaitsmine korrosiooni eest, 
torujuhtmete merepõhja laskmine. 

Mõlemad torujuhtmed ehitatakse spetsiifilistes lõikudes edasiseks omavaheliseks sidumiseks. 
Hülgamis- ja jätkamistoimingud hõlmavad torujuhtme paigalduskohast lahkumise ja sinna naasmise 
teatud trassi punktis. Torujuhtme hülgamine võib olla vajalik sellisel juhul, kui ilmaolude tõttu on 
positsioneerimine raske või süsteemis on liialt liikumist.  

Keskmiseks paigaldamiskiiruseks eeldatakse (sõltuvalt ilmastikutingimustest, vee sügavusest ja 
toruseina paksusest) 2-3 km päevas. Uute torujuhtmete paigaldamisel kavatsetakse kasutada kahte 
liiki laevu: dünaamiliselt positsioneeritud paigalduslaev, mida kasutatakse piirkondades, kus on suures 
koguses uputatud laskemoona, ja ankurdatud paigalduslaev (madala ja süvavee laevad). Kui tavaline 
ankurdatud paigalduslaev positsioneeritakse ja liigutatakse edasi rea ohutute vahemaade taha 
merepõhja paigaldatud ankrute abil, siis dünaamiliselt positsioneeritud paigalduslaeva hoiavad paigal 
propellerid ja põtkurid, mis töötavad pidevalt vastujõuna laevale mõjuvate jõududele, mille allikaks on 
torujuhe, lainetus, hoovused ja tuul.  
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Joonis 12: S-paigalduse torupaigalduslaev ja uuringutugilaevad  

Kraavitamine  

Teatud madala vee piirkondades võib olla vajalik paigalduseelsete ja/või paigaldusjärgsete 
kraavitamistööde teostamine, et paigutada torujuhtme lõike merepõhja sisse. Paigalduseelsete 
kraavitamistööde vajaduse korral kavatsetakse need teostada süvendamismeetodil (veealune 
kaevamine). Süvendamistöödel saab meresetete eemaldamiseks kasutada mitut liiki süvendajaid 
(mehaanilised seadmed), näiteks heitkoppsüvendajad, pinnasepumpsüvendajad, paljukopalised 
põhjasüvendajad ja haardkoppsüvendajad. Paigaldusjärgne kraavitamine võimaldab torujuhtme teatud 
lõikude täpset merepõhja sisestamist pärast torupaigalduse lõppu. Torujuhtmed asetatakse merepõhja 
ja seejärel kraavitatakse merepõhja sisse soovitud sügavusele, kasutades puksiirpaadi poolt 
tõmmatavat ja torujuhtme abil juhitavat sahka. Sahk liigutab mehaaniliselt materjali merepõhjas, luues 
V-kujulise nõo ja lükates merepõhja setted kraavi mõlemast küljest üles.  

Torujuhtme lõikude omavaheline sidumine 

Nagu eelnevalt mainitud, ehitatakse projekti mõlemad torujuhtmed kolmes lõigus erinevate 
seinapaksustega. Iga lõik projekteeritakse erineva töörõhu tarbeks rõhulanguse tõttu piki torujuhet 
maagaasi transportimise ajal ning paigaldatakse ja survetestitakse enne omavahelist ühendamist 
eraldi (vt punkt 5.8 eel-kasutuselevõtu kohta). Toru osasid saab ühendada vee all, kasutades nn 
veealuseid ühendusi (vt joonis 13), et moodustada terviklik 1250 km pikkune torujuhe. 
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Joonis 13: Veealuse ühenduse teostamine 

Veealused ühendused teostatakse merepõhjas kahes asukohas, kus torujuhtme seinapaksused 
muutuvad. Mõlemas asukohas paigaldatakse merepõhja kruusaperved, tagamaks ühendustöödeks 
vajalikku stabiilsust. Ennem, kui torupaigalduslaev torujuhtme lõigu merepõhja asetab, keevitatakse 
selle otsa paigalduspea. See pea on õhu- ja veekindlaks tihendiks. Ühenduskohtades kattuvad kaks 
torujuhtme otsa. Seejärel asetatakse need veealuse keevitamise teostamiseks suurte H-raamide ja 
kärbete abil kohakuti. Ühenduskoha peale asetatakse veealune keevituskeskkond või „veealune 
kamber” ning torujuhtmed keevitatakse kokku selle sees. Kogu toimingut kaugjuhitakse tugilaevalt ja 
abistatakse tuukrite poolt. Kui ühendamine on lõpetatud, eemaldatakse keevituskeskkond ja 
veendutakse uuringu abil, kas torujuhtme asend on õige. 

Ristumised 

Projekti trassikoridori valikud ristuvad (olemasolevate ja kavandatavate) elektri- ja sidekaablitega, 
kahe olemasoleva Nord Streami torujuhtmega ning tulevaste Baltic Pipe’i ja Baltic Connectori (Eesti-
Soome) torujuhtmetega. Nagu seda tehti edukalt Nord Streami 1. ja 2. torujuhtme rajamise projektis, 
on kavas ka seekord iga ristumiskoha tarbeks töötada välja spetsiifiline ristumiskonstruktsioon, mis 
tavaliselt koosneb betoonist alusplaadist ja/või kruusast ning kooskõlastatakse kaabli/torujuhtme 
omanikega. Pärast 1. ja 2. torujuhtme ehitamist ristuvad Nord Streami torujuhtmed juba kahe uue 
kaabliga. Lisaks on koostamisel ja sõlmimisel ristumislepingud veel kahe tulevaste kaablite 
omanikega. 

5.7 Laskemoonaohu haldamine 

Nord Streami torujuhtmete turvalise trassi kindlustamiseks tuvastati külgskaneerimissonari uuringute 
käigus merepõhjas üle 200 000 sihtmärgi, millest enam kui 30 000 kontrolliti visuaalselt kaugjuhitavate 
aluste abil. Tuvastati üle 320 miini ja 70 muu laskemoonaobjekti ning tehti kahjutuks enam kui 100 
tavalaskemoona objekti. Keemiarelvade tarbeks rakendati mittesekkumismeetodit ja seeläbi välditi 
seitset Taani vetest leitud potentsiaalset keemiarelvaobjekti. 

Nii tavalise laskemoona kui ka keemiarelvade olemasolust tingitud keskkonnariskide, 
paigaldamisaegsete turvariskide ja torujuhtme(te) pikaaegse terviklikkuse püsimise riskide haldamine 
tugineb laskemoona olemasolu üksikasjalikele uuringutele, laskemoona eksperthinnangutele ja 
potentsiaalse mõju modelleerimisele. See toimimismeetod põhineb ulatuslikel kogemustel ja 
teadmistel, mis on saadud tänu Nord Stream projekti turvalisele juurutamisele ja tehnilisele arengule 
merealuse laskemoona avastamisel, hindamisel ja käitlemisel. 
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Kui keemiarelvi välditakse, siis tavalise laskemoona likvideerimise vajaduse korral valitakse 
likvideerimismeetod projekteerimise ajal ja KMH faasis tihedas koostöös asjaomaste amtivõimudega, 
et tagada projekti torujuhtmete ohutu paigaldamine ja pikaaegne terviklikkus. 

5.8 Eel-kasutuselevõtt 

Eel-kasutuselevõtt (torujuhtme testimine) tähistab toiminguseeriat, mis teostatakse enne maagaasi 
suunamist torujuhtmetesse. Eel-kasutuselevõtu eesmärk on torujuhtmete mehaanilise terviklikkuse 
kontrollimine ja veendumine, et need on valmis turvaliseks töötamiseks maagaasiga. Tavaliselt on 
peamised eel-kasutuselevõtu tegevused läbipesemine, puhastamine ja kalibreerimine, survetest, 
veest tühjendamine ja kuivatamine.  

5.9 Kasutuselevõtt 

Eel-kasutuselevõtu järel sisaldavad torujuhtmed kuiva õhku. Vahetult enne maagaasi suunamist 
sisestatakse torudesse lämmastikgaas ja inertne puhver. Sellega tagatakse, et sissevoolav maagaas 
ei saa reageerida atmosfääriõhuga ja luua torujuhtme sees soovimatuid segusid, kuna lämmastikgaas 
käitub puhvrina atmosfääriõhu ja maagaasi vahel. Kasutuselevõtt jätkub seejärel torujuhtmete 
täitmisega maagaasiga ühendatud rajatistest.  

5.10 Kasutusaspektid 

Projekti torujuhtmed projekteeritakse analoogselt olemasolevate Nord Streami 1. ja 2. torujuhtmetega, 
kasutuseaga vähemalt 50 aastat.  

Uute torujuhtmete kasutamine hõlmab maagaasi transportimise taristu järelevalve ja kontrolli 
integreeritud protsesse ning varade ja seadmete ülevaatust ja hooldust. Hallatakse ja koordineeritakse 
kõiki töökindla ja ohutu kasutamisega seotud gaasitransporditoiminguid. 

Torujuhtmesüsteemi jälgitakse ja juhitakse kaugteel peajuhtimiskeskusest (MCC). MCC varustatakse 
videosein-ekraaniga ja operaatori/inseneri tööjaamadega ning mehitatakse 24 tundi ööpäevas 365 
päeva aastas. Torujuhtmesüsteemi tavakasutustoimingud teostatakse operaatorikonsoolide abil. 
Lisaks kasutatakse olemasolevaid konsoole tehniliste ülesannete täitmiseks, näiteks väljaõpe, 
gaasitranspordi simulatsioonid, andmete analüüs, aruannete loomine, tarkvara uuendused ja 
andmebaasi hooldus. 

Teise hoonesse paigaldatakse tagavara juhtimiskeskus (BUCC) MCC võimaliku rivist väljalangemise 
puhuks (näiteks tulekahju tõttu). BUCC jälgimis- ja juhtimissüsteeme uuendatakse pidevalt reaalajas 
ja paralleelselt MCC-ga. See garanteerib, et vajadusel saab BUCC koheselt MCC funktsiooni üle 
võtta.  

Venemaa ja Saksamaa maismaarajatistes on kohapealsed hädaseiskamissüsteemid. Häda-
seiskamise käivitavad sellised sündmused nagu tulekahju või gaasi avastamine jaamas või 
gaasijuhtme lekke avastamine. 

5.11 Kasutuselt kõrvaldamine  

Projekti torujuhtmete kasutusaja lõpuks on kavandatud minimaalselt 50 aastat pärast kasutamise 
algust. Kui torujuhtmed on jõudmas nende kavandatud või majandusliku kasutusaja lõppu, lepitakse 
asjaomaste riikidega kokku võimalikud sulgemisega seotud toimingud. Kasutuselt kõrvaldamine 
toimub vastavalt sellel ajahetkel kehtivatele tööstusharu tavadele ning riiklikele ja rahvusvahelistele 
õigusaktidele. Kasutuselt kõrvaldamise kava töötatakse välja aja jooksul, sest arvestada tuleb sel ajal 
kehtivaid õigusakte ja torujuhtmete kasutamise käigus saadud tehnilist oskusteavet.  
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6  Õiguslik raamistik 

6.1 Läänemere torujuhtmete üldine õiguslik raamistik  

Projekti kavandatav trassikoridor kulgeb läbi viie Läänemerega piirneva riigi territoriaalvete või 
majandusvööndi ning selle maaletulekukohad asuvad Venemaal ja Saksamaal.  

ÜRO Mereõiguse konventsioon (UNCLOS) kohustab kõiki riike, kes paigaldavad merealuseid kaableid 
ja torujuhtmeid rannikuriikide mandrilavale, saama selleks nõusoleku vastavatelt riikidelt. Seega peab 
projekti arendaja esitama mitmeid riiklikke loataotlusi asjaomaste lubade hankimiseks riikidelt, kelle 
vetest uus torujuhe kavandavalt läbi kulgeb.  

Suure maagaasi torujuhtmesüsteemi ehitamiseks ja kasutamiseks lubade taotlemise protsessi 
oluliseks tegevuseks on keskkonnamõjude igakülgne hindamine. EL-i liikmesriigid on kohustatud 
järgima Euroopa Liidu keskkonnamõju hindamise (KMH) direktiivi ja Espoo konventsiooni, kui see on 
rakendatav, samas kui Venemaal on olemas oma keskkonnamõju hindamise seadus ja Venemaa ei 
ole ratifitseerinud Espoo konventsiooni. Kuna täpsed keskkonnamõju hindamise protseduurid 
Läänemere territoriaalvetes ja majandusvööndites on riigiti erinevad, tuleb projekti keskkonnamõju 
hindamisel järgida riigiomaseid standardeid ja riigipiire. Kõiki projekti tegevusi ja abistavaid (või 
projektiga seotud) toiminguid tuleb riiklikes KMH-des hinnata asjakohaste õigusaktide alusel. Riiklike 
KMH-de käigus tuvastatud piiriülesed mõjud esitatakse kokkuvõtlikult Espoo dokumentatsioonis. 

Lisaks torujuhtme tipptasemel tehnilisele disainile peab projekti arendaja näitama kõikide Läänemere 
äärsete riikide valitsustele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja avalikkusele, et on kompetentne 
jätkusuutlikult haldama projekti juurutamisega seotud keskkonna- ja sotsiaalaspekte ja -riske. Kõik 
torujuhtme ehitustööd ja torujuhtme tulevane käitamine tuleb teostada keskkonnakaitse aspektidest 
lähtuvalt ja sotsiaalselt vastutustundlikul moel, püüdes kaitsta Läänemere ainulaadset ökosüsteemi. 
Projekti keskkonnaseirenõuded on geograafiliselt ja ajaliselt erinevad ning tuleb kooskõlastada 
vastavate riiklike asutustega. 

Nende rannikuriikide, mille territoriaalvetest või majandusvööndist projekti torujuhtmed läbi kulgevad, 
nõusolek tugineb erinevatele riiklikele õigusaktidele, nagu KMH protseduuride nõuded, veeseadused, 
majandusvööndi seadused, mandrilava seadused ja energeetikaseadused, mis on iga riigi puhul 
erinevad.  

6.2 Kavandatavad konsultatsioonid Espoo konventsiooni alusel  

ÜRO konventsioon piiriülese keskkonnamõju hindamise kohta võeti vastu Soomes Espoos 25. 
veebruaril 1991 ja see jõustus 10. septembril 1997. Üldiselt kutsutakse seda Espoo konventsiooniks. 
2001. aastal võtsid osapooled vastu konventsiooni paranduse, mis võimaldas osapooleks saada ka 
riikidel, kes ei kuulu UNECE-i (ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni).  

Espoo konventsioon edendab rahvusvahelist koostööd ja avalikkuse osalust, kui kavandatava 
tegevuse keskkonnamõju on eeldatavalt piiriülene. See määrab riikide õigused ja kohustused 
kavandatava tegevuse võimaliku keskkonnamõju hindamisel. See kehtib tegevustele, mis võivad 
põhjustada olulist kahjulikku piiriülest keskkonnamõju, ja selle sihiks on vältida, leevendada ja seirata 
taolist võimalikku mõju. Espoo konventsiooni määratluse kohaselt on riik, kus plaanitav tegevus aset 
leiab, „päritoluriik” ja iga riik, mida mõjutatakse, „mõjutatav riik”.  

Espoo konventsioon on seotud Euroopa Liidu keskkonnamõju hindamise direktiiviga 85/337/EÜ 
(hilisem direktiiv 2011/92/EÜ), mis on ülevõetud Euroopa Liidu liikmesriikide õigusaktidega. 

Riiklikele õigusaktidele, Euroopa Liidu keskkonnamõju hindamise direktiivile ja Espoo konventsioonile 
vastav keskkonnamõju hindamine on interaktiivne protsess projekti loataotluse faasis. Hästi ühildatud 
riiklike keskkonnamõju hindamiste protseduur ja Espoo konventsiooni kohased rahvusvahelised 
konsultatsioonid võimaldavad kõigi Läänemere huvirühmade kaasamist ja nende kommentaaride 
edastamist konkreetse ajavahemiku vältel. 

Kavandatava tegevuse Espoo konventsiooni kohane protseduur toimub seega kavandatavalt 
paralleelselt kõigi riiklike keskkonnamõju hindamise protseduuridega. Riiklike KMH protseduuride 
esialgsete ajakavade vastastikune võrdlus näitas, et paralleelne Espoo protseduur koos ühildatud 
avalikkuse osalusega läbi riiklike KMH menetluste võib olla teostatav.  
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Nord Stream kavatseb ette valmistada Espoo konventsiooni kohase konsultatsioonide ingliskeelse 
dokumentatsiooni ja korraldada selle tõlkimise üheksa Läänemere riigi keelde. Espoo 
dokumentatsiooni sisu ja kogu Espoo protseduuri ajakava kooskõlastatakse riiklike ametiasutustega ja 
ametlike Espoo kontaktisikutega (focal points).  

Vastavalt Espoo konventsioonile hõlmab Espoo konventsiooni konsultatsioonide kohane 
dokumentatsioon järgmist:  

 kogu projekti ja selle eesmärgi kirjeldust; 

 mittetehnilist kokkuvõtet ja temaatilisi kaarte; 

 alternatiivide ja 0-alternatiivi kirjeldust; 

 kogu projektiala katvate oluliste keskkonna- ja sotsiaalaspektide kirjeldust, näiteks setete 
ümberpaiknemine, laskemoon, kalad ja kalandus, mereohutus ja Natura 2000 alad; 

 piiriülese keskkonna, mida eeldatavalt oluliselt mõjutatakse, kirjeldust; 

 eeldatavalt piiriülese keskkonnamõju hinnangu kirjeldust; 

 võimalike piiriüleste ja kumulatiivsete mõjude leevendamismeetmete kirjeldust; 

 piiriülese seire- ja keskkonnaaspektide juhtimisprogrammi ülevaadet. 

Nord Streami kommunikatsioonipoliitika oluliseks aspektiks on läbipaistvus, mille keskmes on riiklikud 
konsultatsioonid. Riiklike KMH ja loataotlusprotseduuride ning Espoo konsultatsioonide avalikkuse 
osaluse etappides pakub projekti loataotlusmeeskond võimalust avalikkusel osaleda valikuliselt 
avalikul arutelul igas Läänemere riigis l. Projekti avalikkusele esitatavat teavet toetatakse 
materjalidega üheksa Läänemerega piirneva riigi keeles.  

KMH ja Espoo konventsiooni kohase konsultatsiooni protseduuride esialgne ajakava, mille reaalne 
teostatavus oleneb projekti arengust ja ametivõimude otsustest, on järgmine: 

 Kõigi mõjutatavate riikide üheaegne teavitamine:   märtsi lõpp 2013 

 Esimene avalikustamine (KMH programm):    aprill 2013 – mai 2013 

 KMH aruannete ja Espoo dokumentatsiooni ettevalmistamine: mai 2013 – detsember 2014 

 Teine avalikustamine (KMH aruanne):    jaanuar 2015 – märts 2015 
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7 Keskkonnamõju hindamise (KMH) põhimõtted  

Projektiga seotud maismaa ja avamere keskkonna- ja sotsiaalaspektideks on:  

 füüsiline ja keemiline keskkond, sh veesammas, merepõhja setted, merepõhja morfoloogia ja 
atmosfäär 

 bioloogiline keskkond, sh maismaa ja mere fauna ja floora ning looduskaitsealad 

 sotsiaalne keskkond, sh kalatööstus, laevandus ja mereliiklus, turismi ja rereatsioon, 
avameretööstus, olemasolev taristu, kaitseväe harjutused ja uputatud tavalaskemoon ja 
keemiarelvad.  

Projekti kavandatavate tegevuste liigid, mis võivad neid keskkondi mõjutada, hõlmavad merepõhja 
sekkumistöid, laskemoona likvideerimist, kõiki muid ehitustöid, laevade liikumist ja ankurdamist, 
katsetuste vee väljalaskmist, torujuhtme käitamist ja kasutuselt kõrvaldamist. Ettenägematud 
sündmused, kuigi väga ebatõenäolised, hõlmavad naftareostust ehitamise ajal, uputatud 
tavalaskemoona ja keemiarelvade liigutamisest põhjustatud häiringud ning torujuhtme avariid. 
Abistavad toimingud, mida võiks hinnata, on toru tarnimine katmistehastest sorteerimisjaamadesse 
ning killustiku transportimine karjääridest sadamatesse ja killustiku kaadamise piirkondadesse. 

7.1 Lähteandmed keskkonna- ja sotsiaalmõju hindamiseks 

Läänemeri on jagatud viieks peamiseks alampiirkonnaks: Ava-Läänemeri, Botnia laht, Soome laht, 
Riia laht ja Kattegat. Nord Streami torujuhtmesüsteemi laiendus puudutab kahte alampiirkonda: 
Soome lahte ja Ava-Läänemerd. 

Järgnevas olemasoleva olukorra kirjelduses on toodud teave projekti ala keskkonna-, sotsiaal- ja 
majandustingimustest. See keskendub olulistele aspektidele, mida võib oluliselt mõjutada Nord 
Streami torujuhtmesüsteemi laienduse ehitamine ja käitamine. Häirimisele eriti tundlikena ja/või 
võimaliku majandusliku või kaitseväärtusega määratletud aspekte uuritakse edasi kavandatava 
projekti riiklike KMH-de raames.  

Olemasoleva olukorra kirjeldus põhineb:  

 Nord Streami 1. ja 2. toru projekteerimisel ja ehitamisel omandatud teadmistel, sh 1. ja 2. toru 
tarbeks teostatud geofüüsikaliste ja keskkonnauuringute tulemustel; 

 enne Nord Streami 1. ja 2. toru ehitamist, selle ehitamise ajal ja pärast selle ehitamist läbi viidud 
keskkonnaseire tulemustel;  

 huvirühmade teabel, kontaktidel ametivõimude, institutsioonide, organisatsioonide ja ekspertidega; 

 kirjalikel uurimustel ja analüüsil. 

7.1.1 Looduskeskkond 

Merepõhja geoloogia, setted ja saasteained 

Nord Streami 1. ja 2. torujuhtme planeerimisel koguti ja analüüsiti geoloogilisi andmeid. Tulemused 
näitavad, et Lõuna-Soome, Läänemeri ja seda ümbritsevad piirkonnad (st Põhja-Saksamaa, Poola, 
Leedu, Läti ja Eesti) on peaaegu aseismilised. 

Läänemere ja Soome lahe põhjaosa sisaldab palju aluskivimi paljandeid. Paljandite vahel ladestunud 
setted koosnevad pealmises kihis üldjuhul väga pehmest orgaanilisest savist (gyttja), mille all on väga 
pehme savi. Venemaa Soome lahe lõunarannikut iseloomustavad madal vesi, kaljupaljandid ja 
liivamadalikud. 

Lõunapoolsest aluskivimi piirist lõunas on merepõhi üldiselt korrapärasem. Uuritud trassi sügavamates 
osades moodustub merepõhi väga pehmest orgaanilisest savist, mille aluskihiks on pehme savi 
mõningaste moreenipaljanditega. Gotlandist lõunas on moreenpaljandid suhteliselt sagedased. 
Läänemere lõunaosa madalamates piirkondades, enamjaolt Saksamaa, Rootsi ja Taani vetes, on 
merepõhja kõval moreenpinnasel valdavad liivased setted. Nendes piirkondades võib esineda ka 
moreenpaljandeid. 
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Saksamaa maaletulekukoha juurdepääsu merepõhi koosneb enamjaolt liivastest setetest, mille 
pealiskihi alt lokaalselt paljandub kõva moreen. Valitsevad liivased setted on üldjuhul mitme meetri 
paksused ning pealispinna läheduses on levinud moreen ja erinevad jämedateralised setted.  

Liustikusetteid, milles domineerib moreen, leidub peaaegu kogu Läänemere piirkonnas. Kui moreen 
merepõhjas paljandub või seda katab vaid õhuke meresetete kiht, leidub merepõhjas sageli rahne ja 
kive. Lisaks moreenile leidub ka segaliustikusetteid, mis koosnevad peamiselt liiva/kruusa setetest. 
Soome lahe idaosas leidub setete eritüüp ferromangaaniformatsioon. 

Hilisemad meresetted koosnevad tüüpiliselt kõrge orgaanilise aine sisaldusega savist ja mudast. Need 
säilitavad kobeda lõimise ja transporditakse sügavamatele või varjulisematele aladele. Setete 
jaotumise määrab hulk tegureid, näiteks vee sügavus, laine kõrgus, hoovuse muster, halokliini asend 
ning materjali kogus ja liik. 

Erosiooni- või settimisvabad alad leiduvad seal, kus vesi lainetuse või hoovuste tõttu liigub, samas kui 
settimisalad asuvad näiteks sügavates nõgudes või varjulistes piirkondades. Rannikupiirkonna 
madalamates piirkondades takistavad hoovused ja lained hõljuvate osade sadestumist merepõhja. 
Nendel erosioonialadel katavad aluskivimit jämedateralised materjalid nagu liiv, kruus, moreen või 
veeris. 

Mõnevõrra sügavamal settib peeneteraline materjal merepõhja. Tõsiste tormide mõjul tekkiv tugev 
lainetus võib setted (kuni 70-80 meetri sügavusel) taaskord merepõhjast üles paisata. Sellistes 
piirkondades vahetavad setted seetõttu korduvalt asukohta. 

Suurematel sügavustel või madalaveelistes piirkondades, mis on võimsate veeliikumiste eest kaitstud, 
sadestub peeneteraline sete merepõhja. Nendes akumulatsiooni piirkondades katavad merepõhja 
paksud savikihid ja muud peeneteralised setted. Läänemere keskmistes vesikondades kasvab 
settekiht ligikaudu 1 mm aastas.  

Igal aastal satub Läänemerre suurtes kogustes raskemetalle, toitaineid ning muid orgaanilisi ja 
anorgaanilisi keemilisi saasteaineid. Enamik saasteaineid on inimtekkelist päritolu ja satuvad mere-
keskkonda jõgede, pinnavee, otsese heitveeväljalaske ja atmosfääri kaudu. Saasteainete üldise leviku 
struktuur Läänemeres on kompleksne. Paljud saasteainetest on hüdrofoobsed, st neil on tendents 
adsorbeeruda mittepolaarsetel tahketel osakestel ja sadestuda merepõhjas. Iseäranis kehtib see 
orgaaniliste ainete ja savimineraalide rikaste peeneteraliste setete puhul.  

Raskemetallide (nt vask ja elavhõbe), orgaaniliste saasteainete (nt PCB-d ja DDT) ning toitainete 
(lämmastik ja fosfor) kontsentratsioonid varieeruvad märgatavalt, sõltudes kohalikest tingimustest, 
setete koostisest, aeroobsetest-anaeroobsetest tingimustest jne.  

Ladestunud setted ja adsorbeerunud saasteained võivad loomulike protsesside, näiteks hoovuste, 
lainete ja bioloogilise häirimise või inimtekkeliste tegevuste (traalimine), tõttu taas heljuma hakata. 
Merepõhja sekkumistöödest või muudest ehitustegevustest tingitud setete veesambas taasheljumise 
korral jääb enamus setetesse adsorbeerunud saasteaineid adsorbeerunuks, kuid väike osa võib siiski 
veesambasse vallanduda. Sarnasel moel võivad vees lahustunud saasteained väikestes kogustes 
adsorbeeruda heljuvatesse setetesse ja ladestuda koos nende setetega merepõhja. 

Batümeetria, hüdrograafia ja vee kvaliteet 

Läänemeri on üsna madal sisemeri, mis on liigendatud mitmeks alamvesikonnaks või süvikuks, mis on 
eraldatud madalate piirkondadega. Läänemere keskmine sügavus on umbes 56 m, ning kogumaht on 
umbes 20 900 km3. Sügavaimad osad (kuni 459 m) asuvad Rootsi vetes Landsorti süvikus. Läti 
majandusvööndi sügavaim osa on Gotlandi süvik, mille suurim sügavus on 249 m. 

Läänemere vesi on temperatuuri ja/või soolsuse tõttu peaaegu alati kihistunud. Kattegatist 
Läänemerre voolav soolane vesi tekitab selge soolsusgradiendi kõrgest soolsusest madala 
soolsuseni. Pinnavee soolsus kahaneb 15–25 praktilise soolsuse ühikust (psu) Kattegatis kuni 
peaaegu 0 psu-ni Soome lahe siseosas. Üldiselt tõuseb soolsuse tase sügavuse suurenedes. Nende 
kahe veemassi piir, mida nimetatakse halokliiniks, on veekiht, kus soolsuse tase muutub kiiresti. 
Öresundi ja Taani väinade kaudu sisse voolav soolane vesi liigub enamasti Läänemerre merepõhja 
lähedal ja tekitab seetõttu püsiva halokliini, eraldades basseinides pinnavee süvaveest. 

Nord Streami torujuhtmesüsteemi 1. toru seiretoimingud näitasid esmakordselt, et Bornholmi basseinis 
(35-55 m kõrgusel merepõhjast) on tugevad sektsioneeritud soolase vee hoovused, mis võivad olla 
tingitud uue süvavee sissevoolust. Samal ajal voolab vähem soolane pinnavesi Läänemerest välja. 
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Tugeva halokliini moodustumine Läänemeres takistab pinna- ja süvavete segunemist. Kui toit- ja 
saasteained lahustuvad, retsirkuleeruvad need tõenäoliselt põhjasetetesse. 

Ava-Läänemeres on tavaline hooajaline termokliin ülemise servaga 10-30 m kõrgusel, olenevalt 
asukohast ja ajast. Kevadel ja suvel tekitab ülalt tulev päikesesoojus ligikaudu 10-25 m paksuse sooja 
kihi, mida segatakse tuule poolt ja millel on kogu sügavuses ühtne temperatuur. Selle segatud 
pinnakihi all kujuneb termokliin. Termokliin võib olla väga eristuv ja temperatuurid võivad paari meetri 
piires langeda 10 °C. Temperatuuri mõju tõttu tihedusele on see termokliin väga stabiilne ning takistab 
tõhusalt vertikaalset veevahetust pindmise ja sügavama kihi vahel.  

Kihistumine takistab vee vertikaalset segunemist ja seetõttu ka hapniku liikumist pinnalt põhja. 
Läänemere basseinides esineb sageli hapnikuvabu olukordi ja hapnikuga rikastumine on võimalik 
ainult suurte soolase vee sissevooludega Põhjamerest. Hapnikuvabad tingimused põhjustavad 
anaeroobseid protsesse. Kui bakterid lagundavad orgaanilisi aineid hapnikuvabades tingimustes, siis 
moodustub vesiniksulfiid. 

Raskemetallide ja orgaaniliste saasteainete sisaldus veesambas on üldiselt madal, kuna need 
kinnituvad tavaliselt põhjasetete osakeste ja orgaanilise aine külge. 

Eutrofeerumisest on nüüd Läänemeres, eriti Soome lahes, saanud suur oht. Kõrged toitainete 
kontsentratsioonid stimuleerivad vetikate kasvu, mis suurendab merepõhja vajuva orgaanilise aine 
kogust. See põhjustab hapnikutarbe suurenemist ja võib tingida hapnikupuudust, mis raskematel 
juhtudel viib põhjaorganismide surmani. 

Meteoroloogia 

Meteoroloogilistel protsessidel on suur mõju Läänemere keskkonnatingimustele. Need protsessid 
mõjutavad vee temperatuuri ja jääolusid, piirkondlikke jõgede äravoolu ja saasteainete sisaldust õhus 
merepinna kohal. Veelgi enam, need juhivad veevahetust Põhjamerega ning vee transporti ja 
segunemist Läänemere sees. 

Läänemeri paikneb läänetuulte tsoonis, mis tähendab, et ilmastikus valitsevad läänest või edelast 
saabuvad madalrõhkkonnad. Tormijõuga tuuled (st vähemalt 25 m/s) esinevad peamiselt septembrist 
märtsini. 

Läänemere jäätumistingimused varieeruvad nii ajas kui ka ruumis ja on tihedalt seotud talvede 
karmusega. 1980. aastatel varieerus jääkate vahemikus 13-98%. Põhjapiirkondades kestab jääkate 
tavaliselt viis kuni kuus kuud. Läänemere lõunaosas esineb jää tavaliselt triivjääna, mis liigub koos 
hoovuste ja tuultega. Triivjää ja moondunud jää võivad hõlpsasti teineteise või muude objektide vastu 
pressida, tekitades paakjääd või suuri jäävalle. Jää mõju ja abrasioon on eriti omane Soome lahe 
idaosa rannikualadel. 

Põhjaloomastik ja -taimestik 

Spetsiifilised hüdrograafilised, keemilised ja füüsikalised tingimused ning Läänemere geoloogiline 
minevik määravad suuresti erinevate liikide esinemise meres. Kuna geoloogiliselt on Läänemeri väga 
noor, on arenenud väga piiratud hulk riimveelise elukeskkonna loomastikku ja taimestikku.  

Hapniku kontsentratsioon põhjavees on esmatähtsusega merepõhjas või selle lähedal elunevatele 
selgrootutele. Hapniku kontsentratsioon alla 2 mg/l on kriitiline piir suuremale osale põhjaloomastikust 
ja see võib põhjustada anoksiliste tingimuste teket.  Anoksiliste tingimuste korral võib merepõhi 
muutuda elutuks, sest lagunemine võib vallandada vesiniksulfiidi, mis on mürgine peaaegu kõigile 
eluvormidele. Läänemere lääneosas ja Soome lahes on hapnikuvaegus hooajaline nähtus, kuid Ava-
Läänemere sügavamates basseinides esineb see püsivalt. Seetõttu puudub suurtel merepõhja aladel 
põhjafauna. 

Ava-Läänemere ja Soome lahe avamerealade makrobentose kooslused on praegu hapnikuvaeguse ja 
kohati isegi hapnikupuuduse tõttu sette-vee üleminekukohtades tugevalt degradeerunud. 
Ebastabiilses keskkonnas, kus elutingimused võivad kiiresti ja ebaregulaarselt muutuda, on makro-
zoobentose liikidel suuri raskusi merepõhja asustamisega. Püsivate koosluste moodustumine on 
sellistes tingimustes raskendatud on ning seetõttu iseloomustab põhjataimestikku ja -loomastikku 
väheste liikide domineerimine. Mitmed Läänemerele iseloomulikud liigid elavad oma levikuala 
piirjoonel ning taluvuspiiri läheduses, nt soolsust taludes võivad liigid olla eriti tundlikud mõne teise 
stressifaktori või häiringu suhtes. 
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Kuna põhjataimestiku ellujäämine sõltub valgusest, leidub Läänemeres põhjataimestikku maksi-
maalselt umbes 35 m sügavusel; sellest sügavamal puuduvad mikrovetikad täielikult. See tähendab, 
et võimalikud mõjud põhjataimestikule on piiratud madalaveeliste maaletulekukohtade ja madalikega, 
kogumahus alla 20% torujuhtme kavandatavast trassist. 

Kalad  

Läänemeres on umbes 70 merekala liiki ja umbes 30 kuni 40 riimvee- või mageveekala liiki, kes 
elavad Läänemere keskosas ja rannikupiirkondades. Kalakoosluses domineerivad arvukuselt ja 
biomassilt tursk (Gadus morhua), heeringas (Clupea harengus) ja kilu (Sprattus sprattus). Need kolm 
liiki on ka majanduslikult kõige olulisemad, moodustades umbes 95% Läänemere kalapüügist. 

Linnud 

Läänemere piirkonnas on palju olulisi merelindude peatuspaiku ja rohkem kui 30 linnuliiki pesitsevad 
(paljunevad) kaldapiirkondades. Madalamad alad (< 30 m) on eriti olulised, kuna linnud toituvad 
põhjaorganismidest. Läänemere sügavamaid avamerepiirkondi kasutavad põhiliselt avamerelised 
liigid, nagu alk (Alca torda), lõunatirk (Uria aalge), hõbekajakas (Larus argentatus), kalakajakas (Larus 
canus) ja merikajakas (Larus marinus).  

Läänemeri on tähtis paik talvituvatele lindudele ning paarituvatele merelindudele, sh -partidele. Eriti 
olulised on talvituvad linnud Hoburgi madalikul, Norra Midsjöbankenil ja Södra Midsjöbankenil, mis 
moodustavad Läänemere ühe suurimatest madalikest. Madalikud on talviti olulised ka krüüselitele 
(Cepphus grylle). Hahad (Somateria mollissima) elutsevad samuti Hoburgi madalikul, kuid rannikule 
lähemal. Teine oluline Läänemere talvitumispiirkond on Saksamaa rannikul Oderi delta ääres, ent 
elualasid leidub ka Kattegati, Lõuna-Gotlandi ja Riia lahe piirkonnas. 

Läänemeri on oluline rändetee eriti veelindude, hanede ja kahlajate pesitsemiseks arktilises tundras. 
Igal kevadel liigub äärmiselt suur hulk linde mööda Läänemere rannikut põhjapoolsetele 
pesitsusaladele. Soome lahe idapoolne saarestik on väga rikas pesitsevate ja rändavate merelindude 
liikide poolest. Soome lahe rannikul võib sageli loendada kuni 200 eri linnuliiki (rändavad ja 
pesitsevad). Laialt levinud pesitsevaid või rändavaid merelinnuliike on umbes 30 kuni 40 (pardid, 
haned, kahlajad, kajakad ja kaurid). 

Mereimetajad 

Läänemeres elutseb nelja liiki mereimetajaid, kes kõik on ka kaitsealused liigid – pringel (Phocoena 
phocoena), randalhüljes (Phoca vitulina), hallhüljes (Halichoerus grypus macrorynchus) ja viigerhüljes 
(Phoca hispida). Pringlid ja randalhülged elutsevad peamiselt Läänemere lõunapoolsemates 
piirkondades. Hallhülgeid leidub läbi aasta kogu Läänemeres, kuid lõuna pool vaid väikesearvuliselt. 
Viigerhülged elavad piirkondades, mis talviti tavaliselt jäätuvad, enamasti Botnia ja Riia lahes; 
väikeseid kogukondi leidub ka Saaristomeres ja Soome lahe idaosas (Venemaa vetes). 

Pringel on ainus Läänemeres elav vaalaline. Läänemere pringlite populatsioon on üliohustatud popu-
latsioonina kantud ka Rahvusvahelise Looduse ja Loodusvarade Kaitse Ühingu (IUCN) ohustatud 
loomade punasesse raamatusse. Suurim liiki ähvardav oht on kaubanduslik kalapüük, kuna pringlid 
jäävad sageli kinni traalvõrkudesse, eriti põhja- ja triivvõrkudesse. Teisteks ohtudeks on reostus, 
laevaliiklus ja sobivate elupaikade kadumine.  

Läänemere viigerhüljeste populatsioon on kantud IUCN-i ohustatud loomade punasesse raamatusse. 
Paljunemise ebaõnnestumine, mis on tingitud kõrgest organokloori (st DDT, PCBd ja HCB) tasemest 
ja eutrofeerumisest, on ohuks viigerhülgele Läänemeres.  

Randalhüljes on samuti kantud IUCN-i ohustatud loomade punasesse raamatusse. Randalhülged 
püsivad üldiselt kuni 25 km kaugusel kaldast, kuid üksikuid isendeid on leitud ka üle 100 km kaugusel. 
Põhilisteks elutsemispaikadeks on puutumata laiud ja liivased rannad.  

Läänemere hallhüljeste populatsioon on kantud IUCN-i ohustatud loomade punasesse raamatusse. 
Hallhülged elutsevad karjadena. Hallhülgeid võib paaritumise ajal maist juunini kohata kõikjal üle 
Läänemere. Poegimine leiab aset tihedal jääl veebruarist märtsini. Pesitsemishooajal vahetavad nad 
sageli oma kaldapealsed lesilapiirkonnad triivjää vastu. 
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Kaitsealad 

Kuna Läänemeri on üks maailma suuremaid riimveekogusid, on sellel unikaalne kombinatsioon mere- 
ja mageveest ning riimveega adapteerunud liikidest. Rajatud on nii mere kui ka rannikubiotoopide 
looduskaitsealade võrgustik, et tagada Läänemere ökosüsteemi mitmete tundlike elukeskkondade ja 
liikide kaitse. 2004. aastal määratles ÜRO Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) Läänemere 
tervikuna kui eriti tundliku mereala (PSSA).  

Läänemerd ümbritsevad Euroopa Liidu liikmesriigid on kehtestanud Natura 2000 alad. Natura 2000 on 
Euroopa Liidu kaitsealade võrgustik, mis hõlmab tundlikud ja haruldased looduslikud elupaigad ning 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse seisukohalt olulised liigid. Võrgustikku kuuluvad loodusalad (SAC) 
vastavalt EL-i elupaigadirektiivile (1992) ja linnualad (SPA) vastavalt EL-i linnudirektiivile (1979). 
Euroopa Ühenduse tähtsusega alad (SCI) on alad, mille hõlmamiseks Natura 2000 võrgustikku on 
liikmesriik teinud Euroopa Komisjonile ettepaneku. 

Muudeks kaitsealusteks aladeks on Läänemere kaitsealad (BSPA) vastavalt 1994. aasta HELCOM-i 
(Helsingi komisjon, Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjon) määratlusele, kõige väärtuslikumaid 
alasid kaitsvad rahvuspargid, UNESCO (ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon) alad, 
Ramsari alad märgalade ja nende ressursside säilitamiseks ning arukaks kasutamiseks, tähtsad 
linnualad (IBA-d) ja linnukaitsealad (vt joonis 14). Läänemere olulisuse tõttu paarituvatele ja 
talvituvatele lindudele on tähtsate linnualade (IBA) valimine olnud tõhus meetod piirkonna kaitse-
eesmärkide selgitamisel. Tähtsad linnualad (IBA-d) on kaitsetegevuse võtmealad – piisavalt väikesed, 
et neid kaitsta terviklikult ning tihti juba varasemalt kaitseala võrgustikku kuuluvad. 

 

Joonis 14: Läänemere kaitsealade ülevaade (Ramsari aladena tähistatud alad võivad olla ka Natura 2000 
alad või riiklikud kaitsealad) 

Enamus kaitsealadest asub rannikuvetes ning üldjuhul moodustavad kaitsealad loodusliku maa-ala 
pikenduse merel; avamere kaitsealade arv on väga väike.  

Soome laht on ainulaadne veeökosüsteem iseloomulike omadustega, näiteks madal vesi, madal 
soolsus ja saarte rohkus. Soome lahes elutseb palju IUCN-i punasesse raamatusse kantud ohustatud 
liike ning leidub palju haruldasi elupaiku. Soome lahes ja Saaristomeres on mitmeid kaitsealasid. 
Alade kaitsestaatus on erinev: mõned neist on rajatud riiklike seaduste, mõned rahvusvaheliste 
konventsioonide või direktiivide ja mõned rahvusvaheliste või riiklike programmide alusel. 
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Mitmed trassikoridori valikud kulgevad kaitsealade läheduses. Koridorivalikud võivad läbida 
kaitsealasid Saksamaa ja Venemaa vetes. Arendaja hindab põhjalikult projekti seoseid vastavate 
kaitsealade kaitse-eesmärkidega kavandavate KMH-de raames. 

7.1.2 Sotsiaalne ja majanduslik keskkond 

Tavalaskemoona ja keemiarelvade kaadamiskohad  

Sõjamoon on Läänemeres endiselt ohuallikaks. Eriti ulatuslik oli Läänemere mineerimine II 
maailmasõja ajal. Läänemerre on hinnanguliselt uputatud 100 000 – 150 000 miini. Sellest umbes    
35 000 – 50 000 miini on merest puhastatud ja nende kohta on andmed olemas. Suurim kogus miine 
asub Soome lahes, kuid mitmeid miiniohtlikke piirkondi on ka Rootsi ja Läti vetes (vt joonis 15). Üks 
viimaseid leide on Wartburgi miiniväljad, mis rajati laevaliikluse tõkestamiseks Ölandi lõunaosast Läti 
ja Leedu rannikule. 

Pärast II maailmasõja lõppu uputasid liitlased Läänemerre Saksamaalt leitud keemiarelvi. HELCOM 
on jõudnud järeldusele, et Läänemerre on uputatud ligikaudu 40 000 tonni keemiarelvi, mis sisaldavad 
umbes 13 000 tonni sõjategevuseks kasutatavaid keemilisi aineid (CWA). Gotlandist kagus asuvasse 
kaadamiskohta on hinnanguliselt uputatud kokku 1000 tonni sõjategevuseks kasutatavaid keemilisi 
aineid. 

Nord Streami 1. ja 2. torujuhtme ehitamise ja kasutamise ettevalmistuste käigus edendas Nord Stream 
AG laskemoona alast teabevahetust erinevate valdkondade ekspertide vahel. Torujuhtmesüsteemi 
paigaldustööde ja kasutusaja jooksul torujuhet või keskkonda ohustada võivate potentsiaalselt 
lõhkemata lahingumoona ja/või sõjategevuseks kasutatavate keemiliste ainete (CWA) asukoha 
kindlakstegemiseks on tehtud lahingumoona tuvastamise uuringuid. Käesoleva projekti raames 
kavatsetakse korraldada samaväärsed uuringud, et määratleda torujuhtme trass, mis võimalusel 
väldib laskemoonapiirkondi, või valmistada ette alternatiivsed meetodid võimalike leidude 
käitlemiseks. 

 

Joonis 15: Keemiarelvade ja tavalaskemoona uputuspiirkonnad Läänemeres 
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Laevad ja laevateed 

Läänemeri on üks tihedaima laevaliiklusega meresid maailmas. Läänemere-äärsete riikide vahel 
liiklevad pidevalt kaubalaevad, reisiparvlaevad ja jahid. Laevaliikluses domineerivad kaubalaevad, 
millele järgnevad tankerid ja reisiparvlaevad. Kaubalaevade liikluse intensiivsus varieerub aasta vältel 
vähe, aga reisiparvlaevu liigub rohkem suvekuudel mai lõpust septembrini. 

Peamine Läänemere rahvusvaheline laevatee kulgeb Läänemere pikkuselt Arkona basseinist Soome 
lahte. Laevade arv ja tüübid on sel laevateel erinevad; Bornholmi saarest põhja pool liigub igal aastal 
kokku 53 000 laeva ja Soome lahe idaosas liigub igal aastal 17 000 laeva (vt joonis 16). 

Laevaliikluses Soome lahe keskel domineerivad põhilised laevateed, millel toimub mitmesuguste 
kaupade ja nafta transportimine Venemaa sadamatest ja sadamatesse. Väiksemad laevad liiguvad 
piki rannikut ja rannikulähedastel laevateedel.  

Peamise ida-läänesuunalise laevateega ristub põhja-lõunasuunaline Helsingi ja Tallinna vaheline 
laevatee. Seda põhja-lõunasuunalist laevateed kasutavad enamasti reisiparvlaevad.  

 

Joonis 16: Peamised laevateed projektialas 

2011. aasta jaanuaris muudeti Soome lahe laevaliikluse eraldusala ning jõustus uus liiklusvoo 
korraldus Helsingi ja Tallinna vahel ida-läänesuunalistel laevateedel ühineva laevaliikluse 
kohandamiseks. 

Peamist rahvusvahelist süvaveelaevateed Gotlandi lähedal kasutavad enamasti tankerid ja see kulgeb 
läbi Taani, Rootsi, Läti, Soome ja Eesti majandusvööndite (EEZ). Seda laevateed soovitatakse 
kasutada kõigil Gotlandist idast ja lõunast mööduvatel Kirde-Läänemerre suunduvatel või sealt 
väljuvatel üle 12 m süvisega alustel. 

Intensiivne laevandus kujutab endast kasvavat navigatsiooniohutuse riski ja põhjustab keskkonna-
mõjusid, nagu õhusaaste (nt lämmastikoksiidide (NOx) heitmed), nafta, õlide jm ohtlike ainete 
väljavool, jäätmete merre heitmine ja heitvete väljavool, mereelustikule tõsiste mürgiste mõjudega 
ohtlike ainete merre sattumine ning sissetungivate võõrliikide sattumine merre laevade ballastvee või 
laevakere kaudu.  
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Navigatsiooniohutuse parandamiseks on rakendatud mitmeid meetmeid: HELCOM-i automaatse 
identifitseerimissüsteemi (AIS) käivitamine aastal 2005, laevaliikluse eraldusalade ja laevade 
teavitussüsteemide juurutamine. Neil on olnud navigatsiooniohutusele positiivne mõju ja neil võib olla 
oma osa kokkupõrgete arvu vähenemisele viimastel aastatel, seda eriti Soome lahes. 

Eesti, Soome ja Venemaa juurutasid kohustusliku Soome lahel laevade teavitussüsteemi (GOFREP), 
et parandada navigatsiooniohutust ja tõsta seeläbi merekeskkonna kaitstust ning jälgida merel 
kokkupõrgete vältimise rahvusvaheliste eeskirjade (COLREG) täitmist. 

Nord Streami 1. ja 2. torujuhtme kogemused näitavad, et konsulteerides ametivõimudega ja 
rakendades asjakohaseid leevendusmeetmeid kooskõlas rahvusvaheliste ja kohalike nõuetega võib 
laevateede läheduses torujuhtmete ehitamist teostada ohutult ja ilma kolmandate osapoolte 
laevaliiklust olulisel määral häirimata. 

Kalandus  

Kalandussektorit iseloomustavad mitmesugused tegurid, sealhulgas püütavad kalaliigid, varude 
suuruse kõikumine, merepõhja morfoloogia, demograafilised mudelid, tehnoloogilised uuendused ja 
juhtimine. 

Riimveelise elukeskkonna tõttu on Läänemerele iseloomulik kalade vähene mitmekesisus, kuid samas 
esineb kindel hulk domineerivaid liike – tursk (Gadus morhua), heeringas (Clupea harengus), kilu 
(Sprattus sprattus) ja lõhe (Salmo salar). Muud kaubanduslikult kasutatavad ning peamiselt 
rannikupiirkondades esinevad liigid on angerjas (Anguilla Anguilla), meriforell (Salmo trutta), lest 
(Plathichthys flesus), haug (Esox lucius), koha (Stizostedion lucioperca), ahven (Perca fluviatilis), tint 
(Osmerus eperlanus), sinine rannakarp (Mytilus edulis), rääbis (Coregonus lavaretus) ja garneel 
(Crangon crangon).  

Läänemeres kasutatakse erinevat tüüpi püügivarustust. Peamiselt kasutatakse põhja- ja pelaagilisi 
traalnootasid, nakkevõrke ja seisevnootasid ning vähem ankurdatud põhjanootasid ja õngejadasid.  

Pelaagiliste traalnootadega püütakse peamiselt räime ja kilu ning põhjatraalidega turska ja lesta. 
Traalimise intensiivsus on piirkonniti erinev. Bornholmi ümbritsev piirkond on kõige olulisem 
põhjatraalimise piirkond, mis tõmbab ligi kalamehi Läänemere kõikidest riikidest. Nord Streami 1. ja 2. 
torujuhtme loataotlusprotseduuri käigus tõid Taani kalurid välja rea eriti olulisi kalapüügipiirkondi, 
iseäranis Bornholmi ümbruse seljandikel. See piirkond on eriti oluline tursa poolest. Muud olulised 
piirkonnad on Gotlandist kagu poole ja vähemal määral Soome lahe suudmeala, kuigi selles 
piirkonnas kasutatakse peamiselt pelaagilisi traalnootasid räime- ja kilupüügiks. 

Suuremas osas Läänemeres on kalandussüsteem reguleeritud rahvusvahelise korraldussüsteemiga, 
mille eesmärk on kalade ja teiste vees kasvavate liikide säästev kasutamine. Läänemere kalavarude 
kaitsmiseks on tarvitusele võetud täiendavad spetsiifilised korraldusmeetmed, näiteks teatud alade 
sulgemine igasuguseks kalapüügiks 1. maist kuni 31. oktoobrini. 

Arvukate Põhjamere torujuhtmete ning Nord Streami 1. ja 2. torujuhtmega seotud kogemused 
näitavad, et kalandus ja torujuhtmed saavad ohutult koos eksisteerida. Nord Stream AG toetas 
spetsiaalse traallaua arendamist, mis hõlbustab traalimist merepõhjas asuvate torujuhtmete kohal. 
Kalapüügiettevõtetelt saadud tagasiside kohaselt Nord Streami torujuhtmete olemasolu nende tööd ei 
mõjuta. Sellegipoolest peatati kalapüük ajutiselt ehitustööde ajal torude paigalduspargast ja abilaevu 
ümbritsevas ohutusvööndis. 

Kultuuripärand  

Kultuuripärandit võib defineerida kui jäädvustust mineviku ja tänapäeva inimtegevusest – antud 
projekti kontekstis keskendudes merelisele kultuurikeskkonnale ja ajaloolise tähtsusega paikadele. 
Läänemeres olevad kultuuripärandi objektid võib jagada kahte suurde veealuste paikade 
kategooriasse: laevavrakid ning veealused asulakohad/maastikud.  

Laevavrakkide leiukohtades asub mitmesuguse liigi, vanuse ja suurusega laevu. Tänu Läänemere 
füüsikalistele tingimustele (madal soolsus, väike liigirikkus, suhteliselt madalad temperatuurid, madal 
hapnikusisaldus jne) toimub orgaanilise materjali lagunemine aeglaselt. Järelikult on orgaanilise 
materjali säilimine erandlik isegi rahvusvahelises ulatuses. Veealuste kultuuriväärtuste säilimisväärtus 
ja teaduslik potentsiaal on seetõttu suur. Paljud Läänemere laevavrakid on registreeritud 
laevavrakkide andmebaasis. Torujuhtme trassikoridori valikute trassiuuringute teavet võrreldakse kõigi 
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Turism, rekreatsioon ja inimesed 

Läänemere rannikupiirkonnas on turism üks olulisemaid majandusnäitajaid. Turism on Läänemere 
piirkonnas kiiresti kasvanud ning inimeste soov nautida loodus- ja kultuuripärandit tähendab, et 
järgnevatel aastatel laieneb turism veelgi. 

Uusim aruanne „Läänemere ümbruse visioonid ja strateegiad 2010” (VASAB2010 Plus) tunnistab, et 
turismi seisukohalt on äärmiselt tähtis arendus- ja kaitsetegevuse tihe omavaheline side. Läänemere 
regioonis on rannikupiirkonnad ning sealne inimtegevus väga olulised – linnad, sadamad, tööstus, 
põllumajandus, turism ning samas ka tundlik loodus – märgalad, saarestikud, erosioonile vastuvõtlikud 
kaldapiirkonnad. Mereäärsed tegevused (laevandus, kaevandamine, suplemine, kalastamine, 
sõjandus) avaldavad mõju rannikupiirkondadele. Rannikualade probleemidena märgitakse: 

 ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike eesmärkide tasakaalu hoidmist rannikupiirkondade, sh 
erineva loodustundlikkusega ja intensiivse inimtegevusega alade arendamisel; 

 maismaa ja rannikualade arenduste integratsiooni saavutamist. 

Piirkonna turism on sisemaine või seotud naaberriikidega. Turism on äärmiselt kontsentreerunud, nt 
Saksamaa rannikul ja Bornholmil. Puhketurism on suuresti aastaajaline – peamiselt on puhkuste ajad 
suvel, mil populaarsemad tegevused on purjetamine, suplemine, ajalooliste ja arheoloogiliste paikade 
külastamine jne. Lisaks meelitavad purjepaate erinevad saared ja saarestikud.  

Soome lahe lõunarannik on vabaaja veetmise potentsiaaliga; kuid turismi ja rekreatsiooni arendamist 
eriti Leningradi oblasti maapiirkondades piirab taristu puudumine.  

Viimastel aastatel on enamus Läänemerd ümbritsevatest riikidest tublisti parandanud oma rannikute 
hügieenilist seisukorda. Samas siiski paljudes Läänemere varjulistes ja toitaineterikastes rannikuvetes 
õitseb intensiivselt fütoplankton ning randades kõdunevad vetikad, mis võivad oluliselt mõjutada 
suplusvee kvaliteeti. 

Nord Streami 1. ja 2. torujuhtme ehitamine mõjutas inimkeskkonda vaid ajutiselt ja seda peamiselt 
maaletulekukohtade piirkondades. Mõningase mõju allikateks olid peamiselt ehitusega seotud 
visuaalsed tegurid, müra ja piirkonda saabunud täiendav tööjõud. 

Olemasolev ja kavandatav taristu ning kaitseväe harjutusalad 

1. ja 2. torujuhtme projekteerimisel ja ehitamisel omandas Nord Stream AG väärtuslikke teadmisi 
seoses Läänemere olemasoleva ja kavandatava taristuga, näiteks kaablid, torujuhtmed, 
kaevandusalad ning piirangualad (kaitseväe harjutusväljad ja keeluvööndid).  

Läänemere-äärsetel riikidel on avamerel erinevat tüüpi kaitseväe harjutusvälju ning need on liigitatud 
vastavalt kasutusalale: 

 tulistamisohtlikud piirkonnad, st alalised või ajutised laskeulatused, sh pommitamine, torpeedod ja 
mürsud; 

 miinidega opereerimise (ja vastumeetmete) harjutusalad; 

 veealused õppealad; 

 õhujõudude õppused; 

 muud õppealad (klassifitseerimata).  

Militaarõppuste alad võivad olla navigeerimise ja teiste õiguste suhtes piiratud kasutusega. Alalist 
keeldu militaarõppuste aladele juurdepääsuks võib riik rakendada oma territoriaalvete piires. 

7.2 Nord Streami 1. ja 2. torujuhtme rajamise seire tulemused ja järeldused 

Nord Streami igakülgne keskkonna- ja sotsiaalseire, mis 1. ja 2. torujuhtmega seoses välja töötati, 
hõlmab seiret Nord Streami torujuhtmete rajamise eel, ajal ja järel. Viis vajadustele kohandatud 
riiklikku seireprogrammi valmistati ette koostöös asjaomaste riikide valitsustega. Programmid 
keskenduvad ökoloogiliselt tundlikele aladele ja subjektidele, mida Nord Streami torujuhtmesüsteemi 
ehitamine ja kasutamine võivad mõjutada. Kuna need tundlikud alad ja subjektid on piirkonniti 
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erinevad, siis kõiki parameetreid kõikides riikides ei jälgita. Teatavaid uuringuid tehakse valitud 
kohtades, olenevalt keskkonnaalastest erinevustest ja ehitustööde iseloomust. 

Ettevalmistavate tööde, kahe torujuhtme ehitamise ja nende kasutamise algusetapis korraldatud 
seirekampaaniate tulemused esitati korrapäraselt asjaomaste riikide valitsustele, kes kiitsid need 
heaks. 

Seiretulemused näitavad, et projekti kavandamisel ja elluviimisel võetud mõjuvähendusmeetmed olid 
tulemuslikud. Järgmistes jagudes esitatakse kokkuvõtlikud seiretulemused 2012. aasta keskpaiga 
seisuga ja tuuakse esile valdkonnad, kus võiks esineda piiriülene mõju (vt tabel 1). 

Võib teha järelduse, et Nord Streami torujuhtmete rajamine ei põhjustanud Läänemeres 
ettenägematuid keskkonnamõjusid. Ehitustööde lõpul ja üheaastase kasutamise järel tehtud seire 
tulemuste põhjal võib öelda, et Nord Streami 1. ja 2. torujuhe avaldasid mitte-olulist ja kõige enam vaid 
vähetähtsat piiriülest mõju. 

Tabel 1: Ülevaade potentsiaalselt piiriülese mõjuga valdkondade seirest 

 

Vee kvaliteet – seiretulemused 

Looduslik varieeruvus 

Vee kvaliteedi loodusliku varieeruvuse seire korraldati Soomes. Vee pikaajalist kvaliteeti kontrolliti 
kahes seirejaamas, mis asuvad Natura 2000 ala lähedal. 

Neis jaamades kasutati seireks hägususe anduriga varustatud akustilisi mõõteriistu (ADCP, Acoustic 
Doppler Current Profiler), võeti veeproove (hägususe, hõljuvainete, hapnikukontsentratsiooni, 
metallide, fosfori ja fosfaatfosfori ning nitraatide/nitritite ja ammooniumlämmastiku analüüsimiseks) ja 
kasutati CTD-sonde (elektrijuhtivuse, temperatuuri ja rõhu mõõtmiseks). 

Seiret alustati 2009. aasta sügisel, enne laskemoona kahjutustamise algust, ja seire jätkus kuni 
ehitustööde lõppemiseni 2012. aastal. 
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Temperatuuri, soolsuse ja hapnikusisalduse mõõtmistulemused osutasid vaid looduslikele 
erinevustele kahes seirejaamas aastatel 2010 ja 2011. Hägusus oli üldiselt mõlemas jaamas väike. 
On tähelepanuväärne, et mõned looduslikest põhjustest (tugev tuul) tulenenud hägususe piigid kõige 
alumises veekihis olid kõrgemad hägususe piikidest, mis mõõdeti 2011. aasta kevadel killustiku 
kaadamise ajal ühes astangu rajamise paigas. 

Süvendamine 

Saksamaal ja Venemaal toimus vee kvaliteedi seire, et tagada vastavus hägususe piirnormidele 
merepõhjatööde ajal ja saada kinnitust ehitustegevuse prognoositud väikesele mõjule. 

Saksamaal hõlmas seire hägususe järjepidevat mõõtmist projektipiirkonna ümbruses Greifswalder 
Boddenis ja Pommeri abaja lääneosas süvendustööde ajal. Hägusust väljendatakse hõljuvainete 
kogusena ühe liitri vee kohta (mg SS/l). Hägusus, mis ületab ööpäeva piirnormi 50 mg SS/l üle 
fooninäidu (500 m kaugusel ehitusalast), mõõdeti kogu seireperioodil vaid kahel korral. Kõrgeimad 
hägususnäidud olid suurusjärgus 60 mg SS/l ehk tublisti alla kolme tunni piirnormi, mis on 100 mg 
SS/l. Merepõhjatöödega seotud kõrgemad hägususnäidud olid kooskõlas Saksamaa KMH numbrilise 
modelleerimise tulemustega, mistõttu tehti järeldus, et mõju pelaagilisele keskkonnale puudus. 

Venemaa vetes süvendustööde ajal toimunud seire tulemusena Nord Streami ehitustegevuse 
negatiivset mõju vee kvaliteedile ei täheldatud. Kõigis Portovaja lahest ja süvaveealalt võetud 
veeproovides oli hõljuvainete kogus lubatud maksimaalsest kontsentratsioonist oluliselt väiksem. 
Satelliitfotod näitasid, et gaasitrassi Venemaa osas resuspendeerunud setted ei ületanud lubatud 
piirkogust. Samuti ilmnes, et looduslike protsesside tõttu suurema hägususega piirkonnad võivad olla 
kümme kuni sada korda suuremad piirkondadest, kus hõljuvainete esinemine on tingitud Nord Streami 
gaasijuhtmete Venemaa lõigu rajamisest. 

Seoses Venemaa vetes toimunud süvendustöödega kontrolliti Soomes vee kvaliteeti ühes 
seirejaamas 2010. aasta maist septembrini. Mõõdetud hägusus ei ületanud seireperioodi vältel 
kordagi fooninäitu. Mõõdetud hägususnäitudest ilmnes, et Venemaa rannikul ja rannalähedasel alal 
tehtud süvendustöödel ei olnud Soome vetele mingit mõju. 

Killustiku kaadamine 

Venemaa vetes killustiku kaadamisega seotud seire tulemusena ilmnes, et hõljuvainete suurim 
mõõdetud kontsentratsioon oli 20 mg SS/l. See suurim kontsentratsioon oli märkimisväärselt väiksem 
numbrilisel modelleerimisel saadud kogustest ja jäi tublisti allapoole maksimaalset lubatud 
kontsentratsiooni. 

Soome vetes killustiku kaadamisega seotud seire kinnitas, et hägusus kasvas vaid veesamba kõige 
alumises 10 m osas. Samuti näitasid seire tulemused, et killustiku kaadamisest mõjutatud ala (kus 
hõljuvainete kontsentratsioon oli 10 mg SS/l) jäi kaadamispaigast alla 1 km kaugusele. 2010. aastal oli 
suurenenud hägususe mõõdetud kestus numbrilisel modelleerimisel prognoositust lühem. Periood, mil 
hõljuvainete mõõdetud kontsentratsioon oli 10 mg SS/l, moodustas 2011. aastal kokku 6,5 tundi. Nii 
modelleerimise kui ka seire ebamäärasust arvestades olid hõljuvainete modelleeritud 
kontsentratsioonid seire tulemusena registreeritud näitudega hästi kooskõlas. Tulemused kinnitavad, 
et Soome KMH-s esitatud hinnangud olid konservatiivsed, st varuga antud. 

Paigaldusjärgne kraavitamine 

Rootsi vetes kontrolliti hägusust 1. ja 2. torujuhtme paigaldusjärgse kraavitamise ajal kahel Natura 
2000 alal: Hoburgsi madalikul ja Norra Midsjöbankenil. Seire näitas, et nende kahe Natura 2000 ala 
piiridel mõõdetud hägusus jäi alla Rootsi loas määratud piirnormi, mis oli 15 mg/l üle fooninäidu. 
Üldjoontes võib öelda, et hägususe süstemaatilisi muutusi kraavitamistööde eel, ajal ja järel ei 
tuvastatud. Seire tulemusena ilmnes, et setete leviku modelleerimise eeldused ja tulemused olid 
Rootsi keskkonnauuringus konservatiivsed: tegelik setete levik ja hägususe kasv olid eeldatust 
väiksemad ning setete levik ei ulatunud lähedal asuvate Natura 2000 aladeni. Levikumäärad olid 
vahemikus 3–25 kg/s ja suurim setete kontsentratsioon 7,3 mg SS/l mõõdeti sahast mõnesaja meetri 
kaugusel. Tulemused näitavad, et Rootsi keskkonnauuringus esitatud hinnangud olid konservatiivsed. 

Hoburgsi madalikul ja Norra Midsjöbankenil kontrolliti paigaldusjärgse kraavitamise ajal ka 
ökotoksikoloogilist mõju sinikarpidele (Mytilus edulis). Saastamata alalt võetud sinikarbid paigutati 
puurides kaldale ja jäeti sinna 6–8 nädalaks ehitustööde eel, ajal ja järel. Keemiliste ja füüsikaliste 
analüüside tulemused ei osutanud tinaorgaaniliste ühendite suurenenud sisaldusele sinikarpide koes, 
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mida võinuks seostada paigaldusjärgse kraavitamisega selles piirkonnas. Seire näitas, et setete levik, 
mis oli seotud torujuhtmete paigaldusjärgse kraavitamisega Natura 2000 alade läheduses, ei 
põhjustanud saasteainete suurenenud sisaldust sinikarpide koes, mistõttu tehti järeldus, et 
paigaldusjärgsed kraavitamistööd selles piirkonnas sinikarpe ei mõjutanud. 

Taani vetes kontrolliti hägusust 1. ja 2. torujuhtme paigaldusjärgse kraavitamise ajal Dueoddest idas ja 
Pladeni seljakul Bornholmist kirdes. Suurim setete mõõdetud kontsentratsioon oli 22 mg SS/l ja sellele 
vastav levikumäär oli ligikaudu 7 kg SS/s. See tulemus oli märkimisväärselt väiksem Taani KMH 
koostamisel modelleeritud levikumäärast 16 kg SS/s. Tulemused näitavad, et Taani keskkonnamõju 
hindamisel (KMH) esitatud hinnangud olid konservatiivsed. 

Eel-kasutuselevõtt 

Eel-kasutuselevõtul kasutatud vee Venemaa vetesse laskmise seire tulemused ja järeldused näitasid, 
et eel-kasutuselevõtuga seotud toimingud ei põhjustanud merekeskkonna reostumist. Nende 
tulemuste põhjal järeldas Baltvodhozi (Venemaa riiklik veemajandusinstituut) spetsialist, et eel-
kasutuselevõtt ei avaldanud vee kvaliteedile ega merekeskkonnale märkimisväärset mõju. 

Laskemoona kahjutustamine 

Seoses laskemoona kahjutustamisega kontrolliti Soomes vee kvaliteeti 2009. aasta novembrist 
2010. aasta juulini, kasutades statsionaarseid sensoreid viies seirejaamas ja seirelaeva. Suurimad 
mõõdetud vee hägususe näidud olid umbes 10 mg SS/l ja sellise hägususe pikim kestus oli 18 tundi. 
Tekkinud settepilved jõudsid lõhkamiskohast 200–300 m kaugusele. Vabanenud setete koguhulk 
moodustas umbes 10% eeldatud kogusest. Metallide ja toitainete kontsentratsioonid merevees ei 
ületanud vertikaalprofiilides foonikontsentratsioone. 

Merepõhjasetted – seiretulemused 

Merepõhjasetete seire hõlmab merepõhja proovide võtmist valitud asukohtades torujuhtme trassil, 
sealhulgas seirepunktides piki trassi ja trassiga risti paiknevatel uuringualadel. Proove analüüsitakse 
mitmesuguste orgaaniliste ja anorgaaniliste saasteainete suhtes. Proove võeti enne ja pärast 
ehitustöid, et dokumenteerida võimalikud muutused merepõhjasetete füüsikalistes ja keemilistes 
omadustes seoses ehitustegevusega. 

Süvendamine 

Saksamaal ja Venemaal kontrolliti merepõhjasetteid, et mõõta neis saasteainete sisaldust ja seeläbi 
hinnata ehitustööde võimalikku mõju. 

Saksamaa vete puhul näitasid setete struktuuriparameetrite analüüsi tulemused ja merepõhja 
morfoloogia uuringud, et tehniline taastamine kulges plaanipäraselt. Üle 95% täidetud kraavidest 
sisaldas pinnasetteid, mis füüsikaliselt ei erinenud algsest looduslikust, häiringuteta olukorrast. 
Saasteainete kontsentratsioonid ei ületanud proovivõtuperioodil (alusuuring ja ehitusjärgne uuring) 
kordagi Saksamaa süvendamis- ja kaadamiseeskirjades sätestatud piirnorme. 

Venemaa vetes 2009. aastal tehtud alusuuringu ja 2012. aastal tehtud mõju-uuringu tulemuste võrdlus 
näitas, et pärast ehitustööde lõppu Venemaa Portovaja lahes võis merepõhjasetted liigitada Peterburi 
piirkondlike eeskirjade kohaselt 0-klassi. Määratluse kohaselt kuuluvad 0-klassi puhtaimad 
merepõhjasetted, kus saasteainete kontsentratsioon on alla lubatud piirmäära. 

Killustiku kaadamine 

Soomes võeti setteproove kolmandat korda 2011. aastal, umbes 17 kuud pärast paigalduseelse 
killustikuperve rajamist. Proovide analüüsitulemused näitasid, et setete kvaliteet sarnanes 2009. ja 
2010. aastal võetud proovide kvaliteediga. 

Sõjategevuseks kasutatavate keemiliste ainete (CWA) häiringud 

Taanis hõlmas merepõhjasetete seire merepõhjast proovide võtmist, et analüüsida CWA sisaldust 
merepõhjasetetes. Eesmärk oli dokumenteerida pärast Teist maailmasõda Läänemerre uputatud 
keemiarelvadest tingitud saaste võimalik häirimine ja levik. Eri aastatel (2008, 2010, 2011 ja 2012) 
võetud proovide võrdlus kinnitab, et CWA jääkide avastamise sagedus ja kogus on võrreldavad ning 
ka võimalikud CWA-ga seotud ohud kaladele ja põhjakooslustele on võrreldavad ja väikesed. 
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Piki gaasitrassi võetud merepõhjaproovides ei tuvastatud puutumata CWA-d; lagunemissaadusi 
täheldati vaid umbes 10% proovidest. Selle põhjal võis järeldada, et setete häirimisest 
merepõhjatööde käigus tingitud CWA koguse kasv veesambas ja seega ka CWA võimalik mõju 
kalakooslusele on tähtsusetu. 

Laskemoona kahjutustamine 

Enne ja pärast nelja lõhkekeha kahjutustamist kontrolliti Soomes setete kvaliteeti, et teha kindlaks 
laskemoona kahjutustamise mõju. Setteproovide analüüs ei osutanud statistiliselt olulistele muutustele 
setetes sisalduvate saasteainete kontsentratsioonis, mis võinuks olla tingitud laskemoona 
kahjutustamisest. Mõõdetud erinevused tulenevad merepõhja koostise looduslikest muutustest. 

Hüdrograafia ja merepõhja topograafia – seiretulemused 

Torujuhtme olemasolu 

Soomes hõlmab seire hoovuste mõõtmist 1. torujuhtme vahetus läheduses, et hinnata torujuhtme 
mõju põhjalähedastele hoovustele. Kõik mõõdetud kiirusemuutused olid eeldatud suurusjärgus. 
Kummalgi pool torujuhet 5 m kaugusel paiknenud mõõteriistad registreerisid hoovuste kiiruse 
muutused otse merepõhja kohal. See osutab väikeste keeriste tekkele torujuhtme olemasolust 
põhjustatud turbulentsi mõjul. Torujuhtmest 50 m kaugusel paiknenud mõõteriistad ei registreerinud 
ühtki muutust, mida saaks seostada torujuhtme olemasoluga. Pehme põhjaga aladel paigutati 
torujuhtmed üldjuhul projektis eeldatust sügavamale setetesse ja torujuhtmelähedaste hoovuste 
vähetähtis mõju oli liiga väike selleks, et põhjustada märkimisväärset setete uhtumist.  

Rootsi ja Taani vetes korraldati 2010. aastal hüdrograafiline seire, et koostada teoreetilise analüüsi 
dokumentatsioon, mis käsitleb Läänemerre vee sissevoolu võimalikku takistavat ja vee segunemist 
põhjustavat mõju, mis tuleneb Nord Streami torujuhtmete olemasolust. Seire tulemused näitavad, et 
segunemine, mille põhjuseks on torujuhtmete olemasolu Bornholmi vesikonnas, moodustaks halvima 
stsenaariumi korral 20%, ja seegi hinnang jääb tunduvalt allapoole mis tahes mõju avaldavat taset. 
Seda hinnangut vähendati osaliselt seetõttu, et merepõhja paigutatud torujuhtme kõrgus oli 
prognoositust väiksem (1 m asemel 0,7 m), ja osaliselt seetõttu, et uute tähelepanekute kohaselt 
saabub kuni pool Läänemerre sisenevast veest ajutiste lindisarnaste hoovustega, mis liiguvad 
Bornholmi vesikonna lääneosas, puutumata merepõhjaga kokku. Varem eeldati, et sissevoolav vesi 
saabub merepõhjalähedaste hoovustega, mis liiguvad kogu Bornholmi vesikonnas. 

Süvendamine 

Seoses merepõhjatöödega tehakse Venemaal ja Saksamaal merepõhja topograafia seiret. 

Venemaa vetes tehtud seire tulemused näitasid, et torujuhtme matmine merepõhjast allapoole 
avaldas merepõhja topograafiale vaid vähest mõju. Tulemused kinnitasid, et merepõhja omadused 
olid sarnased algsete omadustega, mis mõõdeti pärast sügis-, talve- ja kevadtorme. 

Saksamaa vetes tehtud uuringutest ilmnes, et üldiselt erines merepõhja taastatud topograafia 
kraavitatud aladel kavandatust ±30 cm võrra. Ruumilise mõju analüüs näitas, et kogu mõjutatud ala 
moodustas 3,1 km2 ja vaid 0,4 km2 asus väljaspool eeldatud mõjuala ehk ±25 m kummalgi pool 
kraavi. 

Laskemoona kahjutustamine 

Soomes ja Rootsis uuriti enne kõigi lõhkekehade kahjutustamist merepõhja topograafiat, et teha 
kindlaks vabanenud setete hulk. 

Soomes korraldati seiret, et vältida laskemoona kahjutustamist tugevate hoovuste ajal, sest see 
võinuks tekitada piiriülest mõju seoses setete levikuga. Tulemused näitasid, et keskmine hoovuste 
kiirus oli kogu seireperioodil väiksem kui 0,2 m/s. 
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Müra ja lööklained – seiretulemused 

Merepõhjatööd 

Saksamaa müraseireprogramm hõlmas ka veealuse mürataseme mõõtmist ehitustööde ajal. Lisaks 
mõõdeti vibratsiooni tõkketammi ehitamisel. Mõõtmised näitasid, et tõenäoliselt ei tekitanud ehitusega 
seotud müra mereimetajate kuulmiselunditele füüsilist kahju. Samuti näitasid mereimetajate seire 
tulemused, et Nord Streami ehitusest tingitud veealune müra ei avaldanud märgatavat mõju 
hallhüljeste arvule Greifswalder Boddenis ega pringlite (Phocoena phocoena) viibimisele Pommeri 
lahes. 

Rootsi vetes toimunud ehitustööde akustilised mõõtmised tegi Rootsi uurimisinstituut Totalförsvarets 
Forskningsinstitut (FOI) Natura 2000 ala Norra Midsjöbankeni lähedal. 2. torujuhe möödub kaitsealast 
umbes 4 km lõunas. Uuringu eesmärk oli mõõta Nord Streami ehitus- ja kraavitamistöödest tingitud 
müra ja ümbritsevat müra, sealhulgas kaubalaevade liikumisega seotud müra. Akustiliste mõõtmiste 
analüüsi tulemusena jõudis FOI järeldusele, et ehituslaeva Far Samson poolt kaevamistööde ajal 
tekitatud müra tase ei ületanud kaubalaeva tekitatava müra taset. 

Laskemoona kahjutustamine 

Laskemoona kahjutustamise ajal korraldati Soomes veealuse müra/lööklainete seiret. Eesmärk oli 
mõõta kahjutustamisel tekkivaid lööklaineid ja nende võimalikku mõju merepõhjal olevatele 
objektidele, nagu kaablid, laevavrakid ja tünnid, või mereimetajatele ja kaladele, kui neid peaks 
kahjutustamispiirkonnas viibima. Tulemused näitasid, et negatiivset mõju laevavrakkidele, kaablitele ja 
tünnidele laskemoona kahjutustamise piirkondades ei avaldatud. 

Ka Rootsis korraldati veealuste lööklainete seiret, et mõõta laskemoona kahjutustamisel tekkivaid 
lööklaineid ja nende võimalikku mõju mereimetajatele ja kaladele, kui neid peaks 
kahjutustamispiirkonnas viibima. Lõhkamistel tekkinud lööklained olid mõõtmiste kohaselt vahemikus 
100–400 kPa; ühel lõhkamisel tekkinud lööklaine oli 900 kPa. 

Kalad – seiretulemused 

Seire eesmärk oli dokumenteerida Nord Streami torujuhtmete ehitamisel ja kasutamisel tekkiv võimalik 
mõju torujuhtmete läheduses olevatele kalakooslustele ja -varudele ning võimalikud muutused neis 
kooslustes ja varudes. Üldjuhul lähtutakse kaladele avalduva võimaliku mõju hindamisel vee kvaliteedi 
seireprogrammi tulemustest. 

Venemaa kalade seireprogrammi tulemused osutasid mitmekesisuse kasvule aastatel 2010 ja 2011. 
Tulemused kinnitasid rannikuliikide ja räime (Clupea harengus) kudemis- ja kasvualade olemasolu 
Portovaja lahe piirkonnas. Soome lahe idaosas asuva uuringuala toksikoloogilisi tingimusi võib pidada 
küllaltki soodsateks ning ühegi saasteaine (raskmetallide, benso(a)püreeni ja PCB-de) sisaldus 
kalaproovides ei ületanud maksimaalset lubatud kontsentratsiooni. 2011. ja 2012. aasta kevadel 
tehtud uuringud kinnitasid rannikuliikide ja räime kudemisalade ja noorjärkude kasvualade olemasolu 
Portovaja lahes. 

Rootsi vetes toimus kalade seire gaasitrassi läheduses asuvatel Natura 2000 aladel – Hoburgsi 
madalikul ja Norra Midsjöbankenil. 2011. ja 2012. aasta ehitusjärgsete uuringute ning aastatel 2006–
2010 tehtud alusuuringute tulemuste võrdlus näitab, et enim püütavate liikide puhul (tursk, lest, nolgus 
ja kammeljas) iseloomustavad neid piirkondi suhteliselt suured looduslikud aastatevahelised 
erinevused väljapüütud kalade arvus ja kaalus püügiühiku kohta. Samuti näitasid tulemused, et 
2011. ja 2012. aasta ehitusjärgsete andmete ja alusandmete vahel puudusid märkimisväärsed 
erinevused. 2010. aastal tehtud alusuuringu tulemuste ning 2011. ja 2012. aasta ehitusjärgse seire 
tulemuste võrdlus osutab, et Nord Streami ehitustöödele ei saa omistada mingit mõju. See oli 
ootuspärane, kuna paigaldusjärgsest kraavitamisest tulenev setete levik oli minimaalne. 

Rootsi ja Taani vetes toimus kalade seire piki gaasitrassi, et teha kindlaks, kas torujuhtmed tekitavad 
rifiefekti. Seiretulemused näitasid, et põhjalähedaste kalade kooslus oli aastatel 2010, 2011 ja 2012 
sarnane. Taani vete lõunaosas täheldati 2011. aastal lamedate kalade (lestaliikide) arvukuse kasvu. 
2012. aastal sellist kasvu enam ei tuvastatud. 

Saksamaa vetes toimunud seire osutas, et ehitustegevuse mõju kaladele oli vähetähtis, ja 
2011. aastal saadud tulemused sarnanesid 2008. aastal tehtud alusuuringu tulemustega. 
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Linnud – seiretulemused 

Ehitustegevus 

Venemaal ja Saksamaal oli lindude seire eesmärk dokumenteerida lindudele avalduv mõju, mis on 
tingitud merepõhjatöödest rannalähedastes piirkondades ja suurte ehituslaevade viibimisest ranna 
lähedal. 

Venemaal toimunud seire tulemused näitavad, et süvaveeosas tehtud ehitustööd ei mõjutanud 
haruldasi ega kaitsealuseid liike ning et mingit märgatavat mõju ei avaldatud ka Soome lahe avavee 
kohal toimuvale rändele. Liigiline mitmekesisus (sealhulgas punasesse raamatusse kantud liikide arv) 
on alates 2010. aastast kasvanud. 

Saksamaa linnuseire tulemusena ilmnes, et Nord Streami ehitustegevusest tingitud mõju, mis seisneb 
lindude ümberpaiknemises, oli kaubalaevanduse mõjuga võrreldes vähetähtis. Ehituslaevadest 
häiritud ala moodustas 6–11% kogu häiritud alast, samas kui kaubalaevaliiklusest häiritud ala 
moodustas 86–94% ja kattuvad alad moodustasid ligikaudu 0,6–3,1%. Kesktalvel ja kevadel 
piirkonnas peatuvate merelindude koguarv oli võrreldav aastatel 2006–2008 tehtud alusuuringu 
tulemusena dokumenteeritud arvuga. Tulemusi on aga keeruline analüüsida, sest ränd-merelindude 
sagedase peatumise/läbirände tõttu on peatuvate lindude arvu erinevused päevade arvestuses 
kevadel suuremad kui talvel. Kokkuvõttes võib öelda, et kaubalaevade liiklusega võrreldes oli Nord 
Streami torujuhtmete ehitamisest tulenevad häiringud vähetähtsad. Ehitustöid tehti ajal, mil Pommeri 
abajas puhkavate lindude arv oli väike, ja suhteliselt kaugel lindude peamistest puhkealadest. Nord 
Streami projekti negatiivset mõju lindude levikule ei tuvastatud. 

Laskemoona kahjutustamine 

Soomes ja Rootsis toimus laskemoona kahjutustamise seireprogrammi ühe osana lindude seire, mille 
eesmärk oli leevendada laskemoona kahjutustamise mõju lindudele ja pärast laskemoona 
kahjutustamist registreerida selle võimalik mõju lindudele. Seire tulemusena ei tuvastatud, et mõni lind 
oleks Soomes ja Rootsis laskemoona kahjutustamisel viga saanud või surnud. 

Mereimetajad – seiretulemused 

Seireprogrammi eesmärk on dokumenteerida mereimetajate populatsiooni suurus ja levik torujuhtmete 
maaletuleku piirkondades ning Nord Streami torujuhtmete ehitamise võimalik mõju mereimetajatele. 

Ehitustegevus 

Soome vetes ei tuvastatud mingit killustiku kaadamisest tulenevat mõju mereimetajatele. Ainukesed 
mereimetajad, keda killustiku kaadamise ajal täheldati, olid hallhülged (Halichoerus grypus), keda 
loetleti kokku 258. Suurem osa nähtud loomadest olid vanemad loomad, 22 olid aga noored hülged. 

Saksamaa mereimetajate seireprogrammi eesmärk oli dokumenteerida kasvanud hägususe ja 
häiringute mõju ja mereimetajate häirimine tulenevalt veealusest mürast. Mingit Nord Streami 
ehitustööde negatiivset mõju mereimetajatele, st pringlitele (Phocoena phocoena) ja hallhüljestele 
(Halichoerus grypus), ei tuvastatud. 

Laskemoona kahjutustamine 

Seoses laskemoona kahjutustamisega korraldati Soomes ja Rootsis mereimetajate seiret. Kõikide 
lõhkamiste eel kontrollisid kaks mereimetajate vaatlejat, ega lõhkamisalal ei ole mereimetajaid. Lisaks 
toimus lõhkamisaladel passiivne akustiline seire. Enne iga lõhkamist kasutati hülgepeleteid, et 
võimalikud lõhkamisalal olevad hülged sealt lahkuksid. Soomes nähti vaid üht hüljest, kes 
lõhkamisalalt eemale peletati. Laskemoona kahjutustamisel ei ilmnenud mingit mõju mereimetajatele. 

Põhjaloomastik ja -taimestik – seiretulemused 

Seire hõlmab ehituseelseid alusuuringuid, uuringuid, mis käsitlevad olukorda ehitustööde lõpetamise 
järel, ja taastumise seiret ehituse lõpetamisele järgnevatel aastatel. Eesmärk on dokumenteerida 
põhjataimestiku ja -loomastiku koosluste muutused, mis on tingitud setete ümberpaiknemisest ja 
muudest ehitustööde tagajärgedest, aga ka geomorfoloogia ja merepõhja substraadi muutustest, mille 
põhjuseks on torujuhtmete asumine merepõhjas. 
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Venemaa vetes korraldatud seire tulemusena dokumenteeriti, et 2012. aasta seirekampaania ajal oli 
makrozoobentose hulk ja biomass 2010. ja 2011. aasta alusandmetega võrreldes keskmiselt veidi 
suurem. Venemaal korraldatud uuringutest saadud andmed näitavad, et Venemaa vetes tehtud 
ehitustööd ei avaldanud ehituspiirkonnas makrozoobentosele negatiivset mõju. 

Soomes läbi viidud seire tulemused kinnitasid, et süvaveepiirkondades muutuvad elutingimused 
kiiresti. Üldiselt oli makrozoobentose liikide arvukus väike ja torujuhtmete negatiivsest mõjust mingeid 
märke ei leitud. Samas ei saa süvaveepiirkondade ebastabiilsete tingimuste tõttu praegu teha mingeid 
järeldusi selle kohta, kui oluline on torujuhtmete kogumõju põhjakooslusele. 

Rootsi vetes toimus põhjaloomastiku seire kahes paigas torujuhtme ning Hoburgsi madaliku ja Norra 
Midsjöbankeni vahelisel alal. Võrreldes 2010. aasta alusuuringuga ei ilmnenud 2011. ja 2012. aasta 
ehitusjärgsetest uuringutest mingeid olulisi erinevusi liigilises koosseisus. 2010. aasta alusuuringu 
ning järgnevate, 2011. ja 2012. aasta uuringute võrdluses ilmnesid seevastu märgatavad ajalised ja 
ruumilised erinevused, mis olid tingitud domineerivate liikide arvukuse ja biomassi üldisest kasvust. 
Seda selgitatakse loodusliku varieeruvusega. 

Taani vetes toimus põhjaloomastiku seire trassiga risti paiknevatel uuringualadel, kus oli tehtud 
kraavitustöid. Seire tulemusena ilmnes, et alates 2010. aastast on põhjaloomastiku keskmine arvukus 
ja biomass kasvanud. Eri uuringualade vahel avastati struktuurilisi erinevusi liigilises koosseisus, kuid 
leiti, et need erinevused olid tingitud pärast 2010. aastat aset leidnud looduslikest muutustest, mitte 
ehitustegevusest. 

Rootsi ja Taani vetes toimus kõval merepõhjal elava loomastiku seire torujuhtme valitud lõikudes. 
Pärast 1. torujuhtme merepõhja paigutamist korraldatud esimese uuringu käigus tehtud fotodelt ja 
videosalvestustelt ei ilmnenud, et torujuhtmele oleks tekkinud paikne epifauna. 2012. aastal 
korraldatud teisest uuringust ilmnes, et mõnedes lõikudes oli torujuhtmele tekkinud vähesel määral 
vetikaid ja karpe. Üldiselt tuleb aga märkida, et uuele substraadile (nagu torujuhe) „kolimine” võib 
kõval pinnal elaval kooslusel aega võtta mitu aastat. Kõval pinnal elava loomastiku seiret on kavas 
jätkata kuni 2014. aastani. 

Saksamaa vetes oli makrofüütne kate endise tõkketammi ehituspiirkonna ümbruses 2011. aastal 
suurem kui 2010. aastal, liikide arv aga oli 2007. aasta (alusuuringu) ja 2011. aasta võrdluses 
sarnane. Võrreldes lähedal asuvate puutumata aladega oli makrofüütne kate ja liikide arv endise 
tõkketammi ehituspiirkonna ümbruses (30 m laiuses) ja läheduses (±50 m) siiski märkimisväärselt 
väiksem. Mis puudutab kraavitatud lõikude taastumist, siis Pommeri abaja lääneosas tehtud tähele-
panekud langesid kokku Greifswalder Boddenis tehtud tähelepanekutega ning osutasid liikide 
arvukuse ja biomassi 50% vähenemisele. Ankurdamisala ja võrdlusala vahel aga erinevusi ei 
tuvastatud. 

Kultuuripärand – seiretulemused 

Kultuuripärandi seire Venemaa vetes näitas, et ehitustegevus ja torujuhtme asumine merepõhjal ei 
avaldanud mingit mõju vaadeldud laevavrakkide asendile ega seisukorrale. 

Torujuhtme ehitustööd ja asumine merepõhjal ei avaldanud negatiivset mõju Soome vetes vaadeldud 
laevavrakkidele. 2011. aastal täheldati kahes laevavrakis vähetähtsaid muutusi. Nende muutuste 
põhjuse uurimise tulemusena järeldati, et põhjuseks ei olnud paigalduspargase ankurdamine. 

Rootsi ja Taani vetes hõlmas kultuuripärandi seire laevavrakkide või purunenud vraki tükkide uuringut 
enne ja pärast 1. ja 2. torujuhtme paigaldamist. Seire näitas, et ehitustegevus ei kahjustanud 
kultuuripärandit, välja arvatud ühel juhul Rootsis, kus ankrukett põrkas vastu vrakki, sest kett lasti 
kogemata lõdvaks. 

Keemiarelvad – seiretulemused 

Taani vetes kontrolliti enne ja pärast torujuhtme paigaldamist viit kindlakstehtud keemiarelvaobjekti 
visuaalselt, kasutades kaugjuhitavat liikurit. Kontrollimine võimaldas hinnata keemiarelvaobjektide 
võimalikku häirimist seoses torujuhtme paigaldamisega. 

Seire näitas, et ehitustegevus ei häirinud keemiarelvaobjekte. 
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Kalandus – seiretulemused 

Jätkuva seire käigus kirjeldatakse ja hinnatakse võimalikke muutusi töönduslikus kalapüügis ja 
kalasaakides pärast torujuhtmete paigaldust. Praeguse seisuga ei ole põhistatud analüüsi võimalik 
veel esitada, kuid kalapüügiettevõtete otsene tagasiside Nord Stream AG-le näitab, et Nord Streami 
torujuhtmete olemasolu ei mõjuta nende tööd. 

7.3 KMH – üldine lähenemisviis ja metoodika 

7.3.1 Üldine lähenemisviis 

Iga KMH protseduuri esimeses etapis valmistatakse ette hindamise programm (KMH programm), mis 
sätestab vajalike uuringute ulatuse ja kava ning hindamise tegevuskava. Selles näidatakse, milliseid 
keskkonnamõjusid on plaanis hinnata, kuidas KMH protseduur korraldatakse ning mis laadi uuringud 
on vajalikud mõjude hindamiseks. Hindamise programmi ning sellele laekunud huvirühmade 
hinnangute ja arvamuste alusel valmistatakse ette hindamise aruanne (KMH aruanne). 

Keskkonna- ja sotsiaalmõjude määratlemisel juhindutakse projektiga seonduvate toimingute ja 
keskkonna vastastiktoimete maatriksist, mille alusel määratletakse projekteerimis-, ehitus-, kasutus- ja 
kasutuselt kõrvaldamise faasis eeldatavalt avalduvad mõjud ja olulised aspektid. Projekti iseloom 
määratleb mõju hinnangu raames uuritavate keskkonna- ja sotsiaalaspektide ulatuse.  

Projekt saab rakendada Nord Streami 1. ja 2. torujuhtme ehitustoimingute ulatusliku seirega 
omandatud õppetunde ja teavet. Seiretulemused annavad kogemuslikke andmeid projekti Läänemere 
piirkonna keskkonnamõjude hindamiseks. Keskkonna- ja sotsiaalmõjude määratlemisel 
keskendutakse neile mõjudele, mida peetakse eelnevalt saadud kogemuste alusel olulisteks. Samuti 
arvestatakse uusimate õigusaktide nõuete ja keskkonnatrendidega. 

7.3.2 Projekti mõju parameetrite ja mõjuala määratlemine 

Tõenäolist keskkonnamõju omavad projekti parameetrid tuvastatakse projektiga seotud tegevuste 
kirjelduste ja võimalike ettenägematute sündmuste alusel. Spetsiifilised parameetrid tuvastatakse 
kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt läbi tegevuste ning kasutatavate masinate ja varustuste kirjelduse. 

Kõik põhilised näitajad (moodustavad keskkonnaalase alusbaasi) tuvastatakse analüüsidega, mis 
hõlmavad kirjanduse ja graafikute läbivaatamist, konsultatsioone asjassepuutuvate ametiasutustega, 
gaasijuhtme piirkonna geotehnilisi, geofüüsikalisi ja keskkonnauuringuid ning Nord Streami 1. ja 
2. torujuhtme rajamisel saadud kogemusi. 

KMH programmi alusel teostatakse vajadusel väliuuringud, et kirjeldada asjakohast olukorda 
maismaal ja avamerel, muuhulgas merepõhjas asuvaid objekte, merepõhja batümeetriat ja koosseisu, 
mere floorat ja faunat, mereimetajaid ja -linde. Taolised uuringud teostatakse, et:  

 lihtsustada merepõhja geomorfoloogia ja iseloomu (st kaljupaljandid, liiv või savi) üksikasjalikku 
kaardistamist; 

 määratleda veesügavused valitud koridorides; 

 kaardistada ja teha kindlaks merepõhja aluse esimese kõva kihi kohal oleva pinnase (st moreen, 
mergel, kivi) projekteerimistingimused; 

 kaardistada merepõhjas asuvad tegurid, nt kultuuripärand, laskemoon, rahnud, riismed, 
olemasolev taristu (torustikud ja kaablid) ning muud inimtekkelised objektid, mis võivad mõjutada 
trassi kulgemist või torujuhtme ohutut paigaldamist ja kasutamist; 

 määratleda projekti ala põhilised keskkonnatingimused. 

Projekti võimalike mõjude määratlemine võimaldab ühtlasi ka leevendusmeetmete kinnitamist 
konkreetsete mõjude olulisuse vähendamiseks. 

Tabelis 2 on toodud ülevaade projektiga seotud avamere ehitustegevuse näidetest ning nende 
võimalikust mõjust ja tagajärgedest merekeskkonnale. Lisatud on lühiülevaade konkreetse ehitus-
toiminguga seotud võimalikest leevendusmeetmetest koos mõjutatud keskkonnaelementide loendiga. 
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Tabel 2: Ehitustegevuse võimalike mõjude ülevaade 

Ehitustegevus 
(avamerel) 

Võimalik mõju Tagajärg Leevendusmeetmed Mõjutatud 
subjektid 

Torude 
paigaldamine 
 

Merepõhja setete 
hajumine ja 
hägusus. 
Müra ja füüsiline 
häiring. 
Muutused 
batümeetrias. 

Ajutine ja 
lokaalne mõju 
vee kvaliteedile. 
Kultuuripärandi 
häiring.  

Trassi optimeerimine. 
Kultuuripärandi 
asukohtade ja 
keskkonnakaitse 
seisukohalt tundlike alade 
vältimine. 
Leitud sõjategevuseks 
kasutatavate keemiliste 
ainete (CWA) vältimine. 
Ajastus. 

Kalad. 
Linnud. 
Mereimetajad. 
Põhjaloomastik 
ja -taimestik. 
Kultuuripärand. 

Kruusa kaadamine 
 
 

Merepõhja setete 
hajumine. 
Müra ja füüsiline 
häiring. 
Muutused 
batümeetrias. 

Ajutine ja 
lokaalne mõju 
vee kvaliteedile. 
Kultuuripärandi 
häiring. 

Trassi optimeerimine.  
Kultuuripärandi asukoha 
vältimine.Laskuvtoru 
kasutamine kruusa 
täppispaigalduseks ja 
hägususe 
minimeerimiseks. 
Ajastus. 

Kalad. 
Linnud. 
Mereimetajad. 
Põhjaloomastik 
ja -taimestik. 
Kultuuripärand. 

Kraavitamine 
 

Merepõhja setete 
hajumine. 
Müra ja füüsiline 
häiring. 
Muutused 
batümeetrias. 

Ajutine ja 
lokaalne mõju 
vee kvaliteedile. 
Kultuuripärandi 
häiring.   

Ajastus (nt kalade 
kudemisperioodide 
vältimine) ja trassi valik. 
Kultuuripärandi asukoha 
vältimine. 
 

Kalad. 
Linnud. 
Mereimetajad. 
Põhjaloomastik 
ja -taimestik. 
Kultuuripärand. 

Süvendamine Setete hajumine. 
Orgaaniliste ja 
anorgaaniliste 
toitainete ja 
saasteainete 
hajumine. 
Settimine. 
Müra. 

Ajutine mõju 
vee kvaliteedile. 
Kultuuripärandi 
häiring. 

Tõkketammi ehitamine. 
Mudatõkendite 
paigaldamine. Trassi ja 
maaletulekukoha valik. 
Ajastus. 
Kultuuripärandi asukoha 
vältimine. 

Kalad. 
Linnud. 
Mereimetajad. 
Põhjaloomastik 
ja -taimestik. 
Kultuuripärand. 

Ankrute 
paigaldamine 

Merepõhja setete 
hajumine ja 
merepõhja häiring. 
 

Ajutine ja 
lokaalne mõju 
vee kvaliteedile. 
Merepõhja 
häiring. 
Kultuuripärandi 
häiring. 

Optimeeritud 
ankrukoridor. 
Kultuuripärandi 
asukohtade ja 
keemiarelva alade 
vältimine. Tundlikes 
lõikudes dünaamiliselt 
positsioneeritud 
paigalduspargaste 
kasutamine. 

Kalad. 
Linnud. 
Mereimetajad. 
Põhjaloomastik 
ja -taimestik. 
Kultuuripärand. 

Torujuhtme 
puhastamine ja 
veesurveproov 

Setete hajumine. 
Lisandite sattumine 
merekeskkonda. 
Orgaaniliste ja 
anorgaaniliste 
toitainete ja 
saasteainete 
hajumine.  

Mõju vee 
kvaliteedile. 

Survevee väljutamine 
suhteliselt sügavasse 
vette. Hajutite kasutamine 
hea segunemise ja 
lahustumise tagamiseks 
ning lisandite kasutamise 
minimeerimine. 

Kalad. 
Linnud. 
Mereimetajad. 
Põhjaloomastik 
ja -taimestik. 

7.3.3 Keskkonna- ja sotsiaalmõjude hindamise (ESIA) metodoloogia  

Mõjude hindamise metodoloogia võtab arvesse mõjusid, leevendusmeetmeid ja määramatuse astet 
mõjude suuruse ja olulisuse ennustamisel. 

Luuakse olulistele riiklikele ja rahvusvahelistele ESIA standarditele ja tavadele vastav mõjude 
metodoloogia.  

Võttes arvesse Nord Streami 1. ja 2. torujuhtme rajamisel saadud kogemusi, hinnatakse laienduse 
projektiga seoses kavandatud tegevustest ning ootamatutest või ebareeglipärastest sündmustest 
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tingitud mõjusid. Kavandatud tegevuste mõjude hindamise metodoloogia võtab olulisuse 
määratlemisel arvesse tegevuse liiki, keskkonnamõju aluseid, mõju suurust, kestust, geograafilist 
ulatust ja pöörduvuse määra. Ootamatute sündmuste puhul hinnatakse mõjude tõenäosust ja 
tagajärgi. Mõjusid hinnatakse ka leevendusmeetmete juurutamise järel.  

Avamere lõike käsitlevad KMH-d tuginevad piirkondlikele keskkonnapiirangutele seoses torujuhtme 
alternatiivsete koridoridega. Hinnatakse potentsiaalsete oluliste keskkonnamõjude geograafilist 
ulatust. Hinnangute käigus selgitatakse mõjuala ulatus, samuti hinnatakse võimalikke piiriüleseid 
mõjusid.  

Projekti arendaja võtab arvesse kolmandate osapoolte tegevustest tingitud kumulatiivsete mõjude ja 
ebareeglipärastest stsenaariumitest tulenevate mõjude võimalikkust. Projekti arendaja otsustab KMH 
koostamise etapis, kas võib esineda olulisi kumulatiivseid mõjusid. Teadaolevate kumulatiivsete 
mõjude hulka kuuluvad:  

 kolmandate osapoolte taristust ja arendustegevusest tingitud kumulatiivsed mõjud; 

 laevandusest ja navigeerimisest tingitud kumulatiivsed mõjud; 

 Nord Streami 1. ja 2. torust tingitud kumulatiivsed mõjud. 

7.4 Võimalike riiklike ja piiriüleste mõjude KMH aruanded 

Projekt hõlmab loataotlusi Saksamaa, Taani, Rootsi, Soome ja Venemaa jurisdiktsioonis. Iga 
nimetatud riigi jaoks koondatakse keskkonna- ja sotsiaalmõjude hinnangute tulemused 
keskkonnaaruandlusse, mis hõlmab nii riiklikke kui ka piiriüleseid aspekte. 

Riiklik aruandlus käsitleb järgmisi põhilisi füüsilisi keskkonnatingimusi: 

 füüsilised protsessid, sh hoovused; 

 vee kvaliteet; 

 merepõhja geoloogia ja setted; 

 atmosfäär; 

 müra. 

Seoses bioloogilise keskkonnaga dokumenteeritakse järgnevad hinnangud: 

 pelaagiline keskkond (vee kvaliteet ja plankton); 

 merepõhja keskkond (põhjataimestik ja -loomastik); 

 kalad; 

 merelinnud; 

 mereimetajad; 

 looduskaitsealad; 

 Venemaa ja Saksamaa maaletulekukohtade maismaa taimestik ja loomastik. 

Seoses sotsiaalkeskkonnaga dokumenteeritakse järgnevad hinnangutulemused: 

 kultuuripärand (eriti laevavrakid); 

 kalandus; 

 mereliiklus; 

 turism ja rekreatsioon; 

 olemasolevad ja kavandatud rajatised (torujuhtmed, kaablid, tuulepargid jne); 

 olemasolevad ja kavandatud kaevandusalad; 
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 sõjalised operatsioonid; 

 kaadamise piirkonnad (süvendamisjääkide, kemikaalide ja laskemoona kaadamine); 

 HELCOM-i ja muud pikaaegse seire jaamad. 

Nord Streami 1. ja 2. torujuhtme seire tulemuste põhjal otsustades ei ole mingeid tõendeid selle kohta, 
et projekt võiks avaldada olulist piiriülest mõju. Läänemere täiendavate torujuhtmete ehitustegevuste 
ja käitamise võimalikku piiriülest mõju hinnates pööratakse sellegipoolest erilist tähelepanu järgmistele 
tegevustele ja sündmustele: 

 torude paigaldamisest, kraavitamisest ja killustiku kaadamisest tingitud merepõhja setete 
hajumine; 

 uputatud sõjamoona häiring; 

 Gaasijuhtme merepõhjas asumise mõju seoses soolase vee sissevooluga Bornholmi vesikonnas. 

 lahingumoona kahjutustamisest tingitud setete hajumine, müra ja lööklained; 

 vee väljalaskmine eel-kasutuselevõtu käigus; 

 mereohutus ehitustööde ja käitamise ajal; 

 mõju kommertskalapüügile; 

 olemasolevad ja tulevased rajatised (kaablid, tuulepargid, torujuhtmed jne); 

 võimalikud ettenägematud sündmused, sh reostused ja torujuhtme rike. 
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8 Keskkonna- ja sotsiaaljuhtimine  

Kõik projekti tegevused lähtuvad Nord Streami tervise-, ohutuse-, keskkonna- ja sotsiaalpoliitikast. 
Lisaks tipptasemel tehnilisele projekteerimisele näitas Nord Stream AG, et on kompetentne 
Läänemere piirkonna torujuhtmeprojekti juurutamisega seotud keskkonna ja sotsiaalmõjude ja riskide 
jätkusuutlikul haldamisel. Kõik Nord Streami kahe esimese torujuhtmesüsteemi ehitustööd teostati 
keskkonnakaitse aspektidest lähtuvalt ja sotsiaalselt vastutustundlikul viisil, kaitstes edukalt 
Läänemere ainulaadset ökosüsteemi.  

8.1 Keskkonna- ja sotsiaaljuhtimise raamistik 

Nord Stream AG olemasolev tervise-, ohutuse-, keskkonna- ja sotsiaaljuhtimise süsteem (HSES-MS) 
on raamistikuks projekti iga etapi standardite, projekteerimise ja toimingute väljatöötamisel ning nende 
mitmetahuliste väljakutsete läbipaistval juhtimisel. HSES-MS-i üldstruktuur on kooskõlas 
rahvusvaheliste standarditega OHSAS 18001:2007 ja ISO 14001:2004. HSES-MS võimaldab Nord 
Stream AG-l näidata aktsionäridele, töötajatele, valitsustele, laenuandjatele, valitsusvälistele 
organisatsioonidele ja avalikkusele oma pühendumust tõhusale HSES-i juhtimisele joondudes 
rahvusvaheliselt aktsepteeritud standarditest. Kõik töövõtjad peavad projekti ehitus- ja käitamisfaaside 
ajal samuti neid standardeid tunnistama ja need juurutama. See tagab projektiga seotud osapoolte 
kooskõlastatud lähenemise tervisele, ohutusele, keskkonnastandarditele ja -nõuetele ning 
sotsiaalküsimustele. 

Kõigi projekti keskkonna- ja sotsiaalaspektidega seotud teemade puhul on projekti katvaks 
juhtstruktuuriks HSES-MS-i olulise komponendina keskkonna- ja sotsiaaljuhtimise süsteem (ESMS). 
See tegeleb asjakohaste õiguslike nõuete, standardite ja loakohustustega.  

ESMS-i olulise komponendina toimib vaidehaldamissüsteem, millega tagatakse kõigi projekti 
arendamise käigus tekkinud vaiete, näiteks kaebuste, korrektne jälgimine ja nendega tegelemine.  

8.2 Riski ohjamine 

Üks peaeesmärke on torujuhtmete ohutu projekteerimine, rajamine ja kasutamine, tagades hüvede 
võimaldamise nii, et sellega seotud riskid jääksid üldjoontes vastuvõetavaks. Nord Streami 1. ja 2. 
torujuhtmete projekteerimisel, rajamisel ja käitamisel omandatud teadmiste alusel on kaks võtmefaasi, 
mille käigus tuleb hinnata riske inimestele ja keskkonnale, nimelt:  

 torujuhtme taristusüsteemi ehitamine, sh eel-kasutuselevõtt; 

 torujuhtme taristu kasutamine. 

Projekti ehitusest tingitud ja uute torujuhtmete kasutusajal ilmnevaid riske käsitlevate riskihinnangute 
sisendandmetena kasutatakse üksikasjalike uuringute tulemusi. Riskianalüüsi tulemused on oluliseks 
aluseks edasistel konsultatsioonidel vastavate riigiasutustega ja annavad soovitusi 
leevendusmeetmete väljatöötamiseks, mis võivad olulisel määral vähendada ettenägematutest 
sündmustest tulenevat keskkonna- ja sotsiaalset mõju. Määratakse ja hinnatakse riskistsenaariumite 
arv ning kirjeldatakse nende võimalikke vähendusmeetmeid. Teatud riske leevendatakse juba 
torujuhtmete projekteerimise ja trassikoridori valiku tegemise  ajal. 

Kõik ehituse/paigaldusega seotud tegevused saab jaotada mitmeks alamtegevuseks, mille riske saab 
eraldi hinnata. Riski ohjamisel kasutatakse riskihinnangu tulemusi vaagimaks, kas tarvitusele on 
võetud piisavalt ettevaatusabinõusid või tuleks avalikkusele, keskkonnale ja projekti töötajatele 
avalduvate riskide vältimiseks teha rohkem. 

Näiteks kokkupõrkeriski ohjamiseks rakendatakse avamere nafta- ja gaasitööstuse riskide 
vähendamise häid praktikaid, nagu ehitustööde ajal ohutustsooni (keelutsooni) loomine (mis oleks 
täienduseks kaubalaevanduse tavapärastele navigatsioonimeetmetele). 

Kasutamise ajal tekitavad riske torujuhtmete kahjustused ja võimalik gaasi vallandumine ja süttimine, 
mida põhjustavad võimalikud kokkupuuted, sh langevad objektid (nt konteinerid kaubalaevadelt), vette 
lastud ankrud, veetavad ankrud, uppuvad laevad ja karile jooksvad laevad (maaletulekukohtade 
lähedal). Torujuhtmesüsteem projekteeritakse ja käitatakse vastavalt standardile DNV OS-F101, 
Allveetorujuhtmete süsteemid. DNV projekteerimiskoodeksite kasutamine on mitme aastakümne vältel 
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olnud avameretööstuse parimaks tavaks ja see vähendab iseäranis riskitasemeid tänu rangetele 
torujuhtme projekteerimisnõuetele ja seotud verifitseerimistoimingutele. 

8.3 Leevendusmeetmed 

Nord Stream AG teadvustab, et torujuhtmete ehitamise ja käitamise ajal võib olla vajalik erimeetmete 
juurutamine projektist tingitud potentsiaalse mõju minimeerimiseks. Seetõttu töötatakse välja 
erimeetmed eeldatavate keskkonna- ja sotsiaalmõjude leevendamiseks projekti juurutamise ja 
käitamise ajal.  

Kõiki keskkonna- ja sotsiaalmõju omada võivaid projektiga seotud tegevusi käsitletakse viiest 
põhiprintsiibist lähtuvalt.  

Vältimine: projekti projekteerimisel välditakse võimaluse piires kõiki negatiivse mõjuga (riskiga) 
asukohti, ehitusvõtteid ja ehitusaegu.  

Minimeerimine: kui mõju ei saa vältida, püüab projekti arendaja leida mooduseid projekti muutmiseks 
nii, et mõju oleks minimaalne. 

Leevendamine: kui mõju ei saa vältida ega piisavalt leevendada ning kui mõjuhinnang määratleb 
vajaduse mõju jätkuvalt vähendada, siis määrab projekti arendaja edasised meetmed mõju 
leevendamiseks mõistlikult võimalikus ulatuses. 

Verifitseerimine: hinnangutega määratletud potentsiaalseid mõjusid jälgitakse ja hinnanguid 
verifitseeritakse vastavalt mõõtmistele. Kui peaks ilmnema lahknevus hinnatust suurema mõju suunas, 
võtab projekti arendaja tarvitusele meetmed mõju kõrvaldamiseks. 

Tasakaalustamine/kompenseerimine: kui mõju ei saa vältida või piisavalt minimeerida või kui 
õigusaktid nõuavad tasakaalustamist, uurib projekti arendaja asjakohase tasakaalustuse võimalust ja 
hangib heakskiidu vastavatelt ametivõimudelt. Kui asjakohane tasakaalustusmeede pole teostatav, 
kaalub projekti arendaja leevendusmeetmena kompensatsiooni maksmist. 

Nord Streami 1. ja 2. torujuhtme ehitamise käigus edukalt rakendatud leevendusmeetmete näited on 
muu hulgas seotud mereliikluse, eriolukordadeks valmisoleku, standarditele ja kehtivatele 
protseduuridele vastavuse, ehituspaiga ohutuse ning keskkonna- ja sotsiaalaspektidega, mida 
iseloomustavad järgmised näited: 

 kehtiv juhuslike leidude protseduur ehitustööde käigus avastatud laskemoona adekvaatseks 
käitlemiseks, vastavalt vajadusele rakendatakse spetsialiste;  

 eriolukordadele reageerimise plaanid kõigil ehituslaevadel ja maismaa asukohtades Venemaal ja 
Saksamaal; 

 naftalekke puhul eriolukorras käitumise kava ja varustus kõigil ehituslaevadel; 

 vastavus MARPOL-i nõuetele, sh nafta ja jäätmete väljalaset ning ballastvee saastet puudutav 
HELCOM-i Läänemerele kehtiv juhend „Clean Seas Guide”; 

 kaitsevallide ja topeltseintega paakide kasutamine rannikul kütuse ladustamisel; 

 spetsiaalsete kaitsmete kasutamine merealuste objektide (kaablid/gaasijuhtmed) ohutuks 
ületamiseks; 

 torupaigaldusalustel veetavate ankrute kasutamise vältimine setete resuspensiooni 
minimeerimiseks; 

 tegevusgraafikute kavandamine faunale tundlike perioodide (nt merelindude pesitsemisajad ja 
kalade kudemisajad) vältimiseks; 

 tundlike paikade vältimine; 

 kontrollmeetmete, sh tõkketammide, kasutamine setete resuspensiooni ja hajumise piiramiseks, 
eriti Natura 2000 alade läheduses, madalas vees, süvendamise ja täitmise või kaevematerjali 
puistamise käigus; 
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 mürasummutustehnoloogia rakendamine maaletulekukoha ehituspiirkondades ja tähtsate 
linnualade läheduses kasutatavatele seadmetele; 

 kokkupuuteohu vältimine tavalaskemoonaga / keemiarelvadega (sihtuuringutega määratletakse 
laskemoona asukohad piki trassikoridore ja trassi optimeerimisega välditakse neid ohte). 

Nord Streami projekti 1. ja 2. torujuhtmete ehitamise käigus juurutati edukalt mereohutuse tagamisega 
seotud täiendavaid leevendusmeetmeid. Nord Stream AG planeerib jätkuvalt rakendada järgmisi 
meetmeid tihedas koostöös merendusametkondadega:  

 piisava varuga enne ehitustegevuse algust väljastada teadaanne meremeestele ning kasutada 
korralisi NAVTEX-i (teletexi) hoiatusi ja edastusi VHF-mereraadio vahendusel; 

 visuaalne ja radariga jälgimine ehitustegevuse ajal; 

 automaatsete radarmärkursüsteemide kasutamine mööduvate aluste tuvastamiseks; 

 torujuhtme kandmine merekaartidele.  

8.4 Keskkonna- ja sotsiaaljuhtimise kava (ESMP) 

Enne iga projekti järgmise etapi algust luuakse ESMS-i integreeritud osana spetsiaalne keskkonna- ja 
sotsiaaljuhtimise kava (ESMP). KMH-de alusel planeerib Nord Stream AG töötada välja ESMP, et 
juhtida projekti keskkonna- ja sotsiaalmõjusid ja -riske vastavuses erinevates riikides kehtivate 
seaduste ja normatiividega ning asjakohaste rahvusvaheliste standarditega. 

ESMP juhtimiskorraldus määratletakse projekti ehitamise ja käitamise ESMS-is, mis luuakse 
vastavuses ISO14001 tingimustega ja ettekirjutatud laenuandjate nõuetega. 

ESMP komponentide hulka kuuluvad võtmetähtsusega juhtdokumentidena teema- ja tegevuskesksete 
juhtimiskavade komplekt, projekti standardite dokument, Nord Stream AG kohustuste register, 
õigusregister ning aspekti- ja mõjuregister. 

Projekti ESMP sihiks on:  

 rajada raamistik leevendus- ja juhtimismeetmete juurutamiseks ja nende meetmete tõhususe 
jälgimiseks;  

 anda tagatis regulaatoritele ja huvirühmadele, et nende keskkonna- ja sotsiaaltoimetega seotud 
nõudeid täidetakse;  

 pakkuda vajadusel korrigeerivate meetmete juurutamise võimalust;  

 rajada raamistik toimeseireks, et tagada projekti keskkonna- ja sotsiaalaspektidega seotud 
kohustuste ja poliitikate täitmine. 

ESMP tugineb riiklikes KMH-des dokumenteeritud kohustustele ja mõjuleevendusstrateegiatele. See 
käsitleb projekti erinevate etappidega seotud keskkonna- ja sotsiaalmõjude vältimist, leevendamist ja 
juhtimist. Samuti annab ESMP aluse auditeerimiste seeriale, mis näitab projekti vastavust 
miinimumstandarditega ja võimaldab nii ettevõttel kui ka töövõtjatel pidevalt parendada oma 
protseduure ja toimimist. 
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9 Projekti avalikustamine ja koostöö asutuste ning avalikkusega 

Nord Stream AG on pühendunud läbipaistvale suhtlusele ja aktiivsele konsultatsioonile projekti oluliste 
huvirühmadega: ametiasutustega, valitsusväliste organisatsioonidega, ekspertidega, mõjutatud 
kogukondadega ning muude huvirühmade ja mõjutatavate osapooltega. Huvirühmade aktiivse 
kaasamise eesmärgiks on levitada projekti puudutavat teavet ja anda huvirühmadele võimalus 
väljendada enda seisukohti projekti suhtes. Projekti arendamise käigus ning võimalike mõjude 
hindamisel ja leevendamisel saab arvestada huvirühmade seisukohtade ja kommentaaridega. Samuti 
on konsultatsioonid hindamatu väärtusega alusandmete kogumisel ning uuringuala puudutava 
kasuliku teabe määratlemisel. 

Nord Stream AG on juba kaasanud mitmeid huvirühmasid, et teavitada neid kavandatavast projektist 
ja selgitada välja nende seisukohad projekti suhtes. 

Olemasolevate torujuhtmete teostamiseks on Nord Stream AG järginud ulatuslikku ja läbipaistvat 
kommunikatsioonistrateegiat, kasutades projekti puudutava teabe levitamiseks mitmeid 
kommunikatsioonikanaleid. Nord Stream AG eesmärk on jätkata end õigustanud aktiivse huvirühmade 
kaasamise põhimõtte rakendamist läbi korrapärase ja tõelise dialoogi oluliste ametiasutustega, 
erialaekspertidega, mõjutatud kogukondadega ja muude projekti huvirühmadega.  

Nord Stream AG kavatseb koostada huvirühmade kaasamise kava, et aidata kaasa projekti pikaaegse 
konsultatsiooni- ja kaasamisprotsessi elluviimisele. Selline lähenemisviis on kooskõlas suurte 
taristuprojektide parimate rahvusvaheliste tavadega. 

Projekti huvirühmade kaasamise kava eesmärgiks on hõlmata:  

 teabe avalik levitamine meediakanalites, trükimeedias (lendlehed, brošüürid) ja projekti veebilehel, 
samuti vastavalt individuaalsetele teabesoovidele; 

 avalike tutvustuste korraldamine Läänemerega piirnevates riikides, et jagada projekti puudutavat 
teavet kohalikul tasandil ja personaalselt; 

 projektiga seotud erinevate dokumentide elektrooniliste koopiate avaldamine projekti veebilehel. 
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10 Seire 

Projekti arendaja kavatseb välja töötada ja juurutada projekti jaoks spetsiaalse keskkonnaseire 
programmi, mille eesmärgid on järgmised: 

 täita riiklikest lubadest tulenevaid nõudeid; 

 kontrollida mõjude prognoosimiseks kasutatud modelleerimise tulemuste paikapidavust; 

 tagada, et projekti ehitamine ja käitamine ei põhjusta KMH-s varem tuvastamata mõjusid; 

 tagada, et projekti ehitamine ja käitamine ei põhjusta teadaolevaid mõjusid eeldatust suuremas 
ulatuses; 

 tagada leevendusmeetmete tõhusus; 

 määratleda ettenägematud ebasoodsad mõjud juba varases etapis ja võtta kasutusele 
parandusmeetmed; 

 jälgida keskkonna taastumist pärast ehitust.  

Seire teostatakse tundlikel aladel, millele eeldatavasti avalduvad projektist tingitud olulised mõjud või 
kus mõju hindamise usaldusväärsus on väga kaheldav. Keskkonnaseire programm on kavandatud 
otsese vastusena hinnangutes välja toodud keskkonna- ja sotsiaalmõjudele ja -probleemidele, eriti 
sellistele, mis vajavad leevendusmeetmete rakendamist ja seiret, ning käsitleb konkreetseid 
aruandlusnõudeid riiklikel ja rahvusvahelistel tasanditel.  
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