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Jakelun mukaan 
 
Viite: Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus (E/ECE/1250), ilmoitus 
Norjan ympäristöviranomaiselta Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkialueiden laajentamiseen liittyvästä 
kaavoituksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista 

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö koskien Suomen osallistumista Norjan 
YVA-menettelyyn, Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkialueiden laajentaminen  

 

Kaarasjoen kuntaan Norjassa suunnitellaan kahden mökkialueen tiivistämistä ja 
laajentamista. Nuvvosiin suunnitellaan 11 ja Baišjohnjálbmiin 13 uutta loma-
asuntoa, joiden rakennusala olisi 120 m2. Norjan ympäristöviranomainen 
(Miljødirektoratet) on ympäristöministeriön pyynnöstä lähettänyt kommenteille 
mökkialueiden detaljikaavojen arviointisuunnitelmat, joihin liittyy myös 
suunnitelma arvioitavista ympäristövaikutuksista. Hankkeeseen sovelletaan 
Espoon sopimusta1. 

Vastaava kuuleminen on toteutettu Norjassa vuonna 2021 ja 
ympäristövaikutusselvitykset on ajoitettu tehtäväksi tulevan kesän aikana. 

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja 
ja esittää mielipiteensä siitä pitäisikö Suomen osallistua Norjan YVA-menettelyyn. 
Samalla voi antaa kommentteja hankkeiden arviointisuunnitelmista niiltä osin, kun 
ne koskevat Suomeen kohdistuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Lausunnot ja 
mielipiteet tulee toimittaa ympäristöministeriöön viimeistään 31.3.2022  
sähköpostilla: kirjaamo.ym@gov.fi (tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 
Valtioneuvosto).  

Arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseksi, joka tulee nähtäville 
myöhemmin, mikäli Suomi päättää osallistua Norjan YVA-menettelyyn.  

Norjan toimittamat asiakirjat ovat nähtävillä ympäristöministeriön verkkosivuilla 
osoitteessa www.ym.fi/yva (Nuvvos ja Baišjohnjálbmi).  

Tarja Haaranen  
Ylijohtaja 

                                                   
 
1 (YK:n Euroopan talouskomission sopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista 
E/ECE/1250, SopS 67/1997) 
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Seija Rantakallio  
Ympäristöneuvos 

Lisätietoja antavat 

-Espoon sopimuksen soveltaminen: Seija Rantakallio, ympäristöministeriö, p. 
0295 16001, etunimi.sukunimi@gov.fi  

-Hankkeesta vastaava: Thor-Arthur Didriksen, tad@hrprosjekt.no, tel +47 
99419297 

-Norjan YVA-menettely: Mari Lise Sjong, Miljødirektoratet, p. +47 470 24 543, 
etunimi.sukunimi@miljodir.no 

 

JAKELU 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Lapin liitto 

Luonnonvarakeskus  

Lapin ELY-keskus  

Metsähallitus 

Paliskuntain yhdistys 

Saamelaiskäräjät 

Saamelaismuseo 

Suomen Luonnonsuojeluliitto 

Suomen ympäristökeskus 

Utsjoen kunta 

 

TIEDOKSI 

Ulkoasianministeriö     



 

 VN/4917/2022-YM-2

 

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons:

 

 


	Ympäristöministeriön lausuntopyyntö koskien Suomen osallistumista Norjan YVA-menettelyyn, Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin mökkialueiden laajentaminen

		seija.rantakallio@gov.fi
	2022-02-21T17:32:18+0200
	Finland
	I approve this document


		tarja.haaranen@gov.fi
	2022-02-21T17:55:28+0200
	Finland
	I approve this document




