Tiedote veneilijöille

Nord Stream 2- maakaasuputken
valmistelevat työt alkavat Suomen
talousvyöhykkeellä
Nord Stream 2 on 1 230 km pitkä, Itämeren poikki Venäjältä
Saksaan suunniteltu maakaasuputki. Siihen liittyvät
valmistelevat työt, kiviaineksen sijoitus ja ammusten raivaus
alkavat Suomen reittiosuudella lähipäivinä, kaapeliristeämien
asennus kesäkuussa. Toimenpiteet aiheuttavat tilapäisiä
navigointirajoituksia alusten turva-alueilla Suomenlahdella.

Putkilinjan reitti kulkee Suomen talousvyöhykkeellä 374 kilometriä keskisellä
Suomenlahdella, noin 19 kilometrin päästä
Suomen rannikosta. Nord Stream 2:n
urakoitsijoiden työalusten ympärille asetetaan
noin 0,3–1,6 merimailin (500–3 000 m)
turva-alueita. Turva-alueet on sovittu
yhteistyössä Liikenneviraston ja
Rajavartiolaitoksen kanssa, jotka valvovat
töiden toteuttamista. Turva-alueilla
varmistetaan turvallinen merenkulku
työalusten läheisyydessä ohi kulkevalle

liikenteelle sekä työolosuhteet aluksilla
työskentelevälle henkilöstölle. Toivomme
veneilijöiden huomioivan turva-alueet,
jotka ovat tilapäisesti suljettuja muulta
meriliikenteeltä. Talousvyöhykkeellä
liikkuessanne pyydämme ystävällisesti
seuraamaan tiedotteita navigointirajoituksista
merenkulun keskeisillä tiedotuskanavilla:
Tiedonantoja merenkulkijoille, NAVTEXjärjestelmä (Navigational Telex),
vhf-radio. Putkilinjan suunniteltu reitti on
merkitty merikarttoihin.

Kiviaineksen sijoitusalusten ympärillä oleva turva-alue on noin 0,3 merimailia.
(Kuva: Boskalis)

Ammusten raivausalusten ja niiden tukialusten turva-alueet ovat noin 1,1–1,6 merimailia.
(Kuva: Nord Stream 2 AG, Axel Schmidt)

Kiviaineksen sijoitus
Puhdasta kiviainesta täsmäsijoitetaan ennen
putkilinjan asennusta ja sen jälkeen Suomenlahdella paikoitellen mm. putkilinjan tueksi
alueilla, joissa merenpohja on epätasainen.
Kiviainespenkereitä sijoitetaan myös risteyskohtiin muiden putkilinjojen kanssa. Kiviaines
lastataan aluksiin HaminaKotkan Mussalon ja Inkoon satamista. Se kuljetetaan
kohteisiin erikoisaluksilla, jotka sijoittavat
sen laskuputkilla tarkalleen määriteltyihin
kohtiin. Kiviaineksen sijoitusta tehdään ensi
vaiheessa Seahorse- ja myöhemmin myös
Bravenes-aluksilla. Turva-alue alusten ympärillä on noin 0,3 merimailia (500 m). Työt
kestävät arviolta huhtikuun lopulta kesäkuun
puoliväliin ja jatkuvat jälleen heinäkuussa.

Ammusten raivaus
Putkilinjan reitiltä raivataan sodanaikaisia
miinoja ja ammuksia ennen putken
asennusta turvallisen putkenlaskun ja käytön
varmistamiseksi. Ammusten raivaukseen
osallistuu neljällä alusta: Stril Explorer,
jonka tukialus on Blue Antares ja Geosund,
jonka tukialus on Carrier Express. Turvaalue vaihtelee ammusten raivausalusten
ympärillä säteeltään noin 1,1–1,6
merimailia (2 000–3 000 m) raivattavan
ammuksen koosta riippuen. Toteutettavasta
raivaustoimenpiteeestä annetaan
ennakkovaroituksia ennen ammuksen
räjäytystä. Työt kestävät toukokuun alusta
noin kesäkuun loppupuolelle.

Kaapeliristeämät
Suunniteltu kaasuputki risteää useiden
merikaapeleiden kanssa. Kaapeleiden
suojaksi näille kohdille asennetaan
tukipatjoja. Kaapeliristeämiä asentaa
Oceanic-alus, jonka turva-alue on
säteeltään noin 0,3 merimailia (500 m).
Kaapeliristeämien asennustyöt alkavat
kesäkuun puolivälissä ja kestävät arviolta
heinäkuun alkupuolelle.

Kaapeliristeämiä asentavan Oceanic-aluksen turva-alue on noin 0,3 merimailia (Kuva: Allseas)
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