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Utlåtande gällande Finlands deltagande i Sveriges förfarande för
miljökonsekvensbedömning (MKB) och samrådsunderlagets innehåll rörande
vindkraftsanläggningen Baltic Offshore Delta i Sveriges ekonomiska zon
Begäran om utlåtande
Miljöministeriets begär utlåtande gällande Finlands deltagande i Sveriges förfarande för
miljökonsekvensbedömning (MKB) och samrådsunderlagets innehåll rörande
vindkraftsanläggningen Baltic Offshore Delta i Sveriges ekonomiska zon. Åsikter och
utlåtanden kan framföras skriftligen till miljöministeriet senast den 25 mars 2022
Projektområdet ligger öster om Stockholm i havsområdet Norra Östersjön och Södra
Kvarken cirka 65 km söder om Åland och cirka 70-80 km från den svenska kusten.
Avståndet till Finlands ekonomiska zon är cirka 1,5 kilometer. Vindkraftsparken planeras
att bestå av upp till 300 vindkraftverk med en totalhöjdpå upp till 330 meter. Den
beräknas kunna producera 20 TWh/år, med en total installerad effekt på 5000 MW. Det
planerade parkområdet omfattar en areal omfattande ca 1064 km². Det projektansvariga
bolaget är Njordr Offshore Wind AB.
Behörighetsfördelning
Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Sverige om att förfarandet för
miljökonsekvensbedömning (MKB) har inletts i samband med en havsbaserad
vindkraftspark Baltic Offshore Delta. Denna underrättelse är en tillämpning av
Esbokonventionen och miljöministeriet är den behöriga myndighet som sköter de
uppgifter som följer av Esbokonventionen (FN:s ekonomiska kommission för Europas
avtal om miljökonsekvensbedömningar i ett gränsöverskridande sammanhang
E/ECE/1250, FördrS 67/1997).
Ställningstagande
Ålands landskapsregering är positivt inställd till ökad användning av förnyelsebara
energikällor som bidrar till omställningen av energiproduktionen i Östersjöregionen.
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Det är viktigt att miljökonsekvensbedömningen beaktar och beskriver de negativa
konsekvenser parken kan innebära för flyttfåglar som använder det planerade området
som rast- och övervintringsområde. Beaktas bör även eventuell påverkan på
fiske/fiskelekområden.
Miljökonsekvensbedömningen bör även beakta eventuell påverkan på fartygstrafik och
närheten till stora farleder för sjötrafiken. Generellt bör alternativ som minskar eller
minimerar de negativa effekterna beskrivas i miljökonsekvensbedömningen.
Landskapsregeringen tar gärna ta del av den miljökonsekvensbedömningen som ska
genomföras. Det är en viktig del i kunskap- och informationsutbytet mellan
östersjöregionerna i syfte att förbättra egna processer och analyser. Landskapsregeringen
konstaterar att utvecklingen i Östersjöområdet fortfarande är inne i en tidig utvecklingsfas
gällande energiproduktion och det finns behov av gemensamma metoder och kriterier för
ökat gränsöverskridande samarbete myndigheter emellan.

T.f byråchef

Gustav Blomberg

Inspektör
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Maa- ja metsätalousministeriön lausunto koskien Baltic Offshore Delta merituulivoimalan
perustamista Ruotsin talousvyöhykkeelle
Maa- ja metsätalousministeriö esittää lausuntonaan Suomen osallistumisesta YVA
menettelyyn koskien Baltic Offshore Delta merituulivoimalan perustamiseen Ruotsin
talousvyöhykkeelle seuraavaa.
Maa- ja metsätalousministeriö haluaa, että Suomi osallistuu hankkeen ympäristövaikutusten
arviomenettelyyn ja prosessin eri vaiheisiin. Alustavina huomioinaan tässä vaiheessa maaja metsätalousministeriö esittää seuraavaa.
Hankkeen kuulemisasiakirjassa todetaan sivulla 57, että tuulivoimapuiston alue voi
muodostaa ympäristön jossa mm. useat eri kalalajit voivat olla turvassa. Maa- ja
metsätalousministeriö kiinnittää huomiota tämän tekstin epämääräisyyteen. Teksti spekuloi
tuulivoimapuiston alueen myönteisillä ympäristövaikutuksilla kalakantoihin ja antaa
ymmärtää, että ’turvaaminen’ voi tarkoittaa Itämeren tasolla mitattavia ja merkittäviä
myönteisiä kalakantoihin kohdistuvia ympäristövaikutuksia siinä määrin, että tällä olisi koko
Itämeren tasolla myönteisiä ekosysteemivaikutuksia.
Kuulemisasiakirjan sivulla 67 ammattikalastusta koskeva osio on vaatimaton eikä kaikilta
osin ole selvää mihin tai millaiseen aineistoon asiakirjassa esitetyt alustavat johtopäätökset
suunnitelma-alueen vaikutuksesta ammattikalastukseen perustuvat. Esitetyt kartat ovat
epäselviä. Maa- ja metsätalousministeriö toteaa, että Itämerelle on suunnitteilla useita
tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden toteutuminen tulee väistämättä vähentämään
kalastukselle soveliaiden alueiden lukumäärään ja pakottamaan ammattikalastuksen entistä
suurempaan liikkuvuuteen. Hankkeiden potentiaalisesta yhteisvaikutuksesta tulisi esittää
arvio.
Maa- ja metsätalousministeriö toteaa myös, että kalojen esiintyminen suunnitelman
vaikutusalueella kalojen koko elinkierron aikana tulisi selvittää kalakantakokohtaisesti.
Lisäksi suunnitelman toteuttamisen mahdollinen vaikutus lohikantojen vaellukseen, sekä
Itämeren pääaltaalle syönnösvaellukselle, että kutuvaellukselle lohijokia kohtia, tulisi
selvittää. Selvitysten tulisi koskea rakentamisen aikaista vaihetta ja merituulivoimalan
toiminnassa olevaa aikaa.
Suomalaisten mahdollisuus kalastaa suunnitelma-alueella perustuu mm. EU:n yhteisen
kalastuspolitiikan perusasetukseen 1380/2013. Suunnitelman toteuttaminen vähentäisi
mahdollisuuksia hyödyntää EU-säädösten antamaa oikeutta Ruotsin vesille pääsyyn ja
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myöskin mahdollisuutta hyödyntää EU-säädösten antamaa oikeutta kalastuskiintiöihin ja
niiden hyödyntämiseen. Ylipäätään, hakijan tulisi selvittää kattavasti selvittää erityisesti EUoikeudelliset kalastusta koskevat näkökulmat, sillä lähtökohtaisesti kaikilla Itämeren EUjäsenmailla on oikeus kalastaa suunnitelma-alueella.
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Jakelun mukaan

Viite: YM:n lausuntopyyntö 25.2.2022
LVM:n lausunto Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle
suunniteltavan Baltic Offshore Delta merituulivoimalan ympäristövaikutusten
arviointimenettelyyn
Ruotsin ympäristöviranomainen (Naturvårdsverket) on ilmoittanut
ympäristöministeriölle Espoon sopimuksen mukaisen ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn käynnistämisestä. Ilmoitus koskee Ruotsin talousvyöhykkeelle
suunniteltavaa merituulivoimalaa. Hankealue sijaitsee Tukholman korkeudella,
lähimmillään noin 70-80 kilometriä Ruotsin rannikolta. Etäisyys Suomen
talousvyöhykkeeseen olisi noin 1,5 kilometriä ja Ahvenanmaalle noin 65 kilometriä.
Sujuva ja turvallinen meriliikenne väylillä ja väylien ulkopuolisilla merialueilla ympäri
vuoden on erityisen tärkeää Suomelle, sillä valtaosa Suomen ulkomaankaupan
tavaravirroista kulkee meriteitse. Tämän vuoksi on tärkeää, että merituulivoimaloiden
suunnittelussa otetaan huomioon väylien esteetön käyttö. Merituulivoimalat voivat
muuttaa liikennointiäalueita ja reittejä, pidentää matka-aikoja sekä lisätä alusten
päästöjä polttoaineen kulutuksen kasvaessa. Merituulivoimapuistot voivat vaikuttaa
myös muun muassa merenkulun tutkajärjestelmiin ja turvallisuuteen. Lisäksi Suomen
kannalta on olennaista varmistaa, että puistolla ei ole vaikutusta radiotaajuuksien
häiriöttömään käyttöön.
Traficom on liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä toimittanut
ympäristöministeriölle erillisen lausunnon, jossa nostetaan esille hankkeen vaikutukset
talvimerenkulkuun. Traficom pitää tärkeänä, että sekä Ruotsin ja Suomen jäänmurron
vastuuviranomaisia (Suomessa Väylävirasto) kuultaisiin kaikissa aluevesien
ulkopuolisissa merituulivoimahankkeissa, jotta jäänmurtoyhteistyö ja talvimerenkulun
avovesistä poikkeavat reititykset on mahdollista huomioida jo hankkeiden
suunnitteluvaiheessa.
Traficomin arvioon perustuen liikenne- ja viestintäministeriö pitää Suomen
osallistumista hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn tarpeellisena.
Sabina Lindström
Osastopäällikkö
Hanna-Maria Urjankangas
Erityisasiantuntija
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Puolustusministeriön lausunto tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Baltic
Offshore Delta merituulivoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn
Puolustusministeriö ei näe maanpuolustuksellista tarvetta osallistua Baltic Offshore Delta
merituulivoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Jos Suomi muista syistä päättää
osallistua menettelyyn, ympäristöministeriötä pyydetään informoimaan puolustusministeriötä asiasta.

Ylijohtaja

Raimo Jyväsjärvi

Erityisasiantuntija
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Viite/Referens

Lausuntopyyntönne 25.2.2022, VN/2473/2022

Liikenne- ja viestintäviraston lausunto Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin
talousvyöhykkeelle suunniteltavan Baltic Offshore Delta merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn
Liikenne- ja viestintäministeriö on välittänyt ympäristöministeriön lausuntopyynnön
koskien suunnitteilla olevan Baltic Offshore Delta -merituulivoimahankkeen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn osallistumisen tarpeesta Liikenne- ja
viestintävirasto Traficomille. Traficom on sopinut Liikenne- ja viestintäministeriön
kanssa, että Traficom antaa lausunnon suoraan ympäristöministeriölle.
Traficom lausuu seuraavaa
Jotta suunnitellun hankealueen sijainti ja merenkululle olennaiset tiedot kävisivät
selkeämmin ilmi, hankkeen edellyttämässä YVA-menettelyssä olisi suotavaa käyttää
karttapohjina myös merikarttoja. Karttapohjissa tulisi lisäksi esittää hankealuetta
lähinnä olevat merenkulun vahvistetut reittijakojärjestelmät, jotta suunnitellun
hankkeen sijoittuminen suhteessa merenkululle varatuille alueille kävisi selkeämmin
esille.
Mikäli hanke etenee tarkempaan suunnitteluvaiheeseen, hankkeen tuulivoimaloiden
aluerajauksessa tulee huomioida reittijakojärjestelmät ja niiden edustat sujuvan
liikennöinnin varmistamiseksi siten, ettei tuulivoimaloille varattua aluetta esitetä
liian lähelle vahvistettuja reittijakojärjestelmän alueita, koska alukset joutuvat jo nyt
valitsemaan kulkureittinsä vallitsevan säätilan ja aallokon mukaan. Lisäksi
tuulivoimaloiden aluerajauksessa tulisi huomioida myös merenkulun käyttämät
liikennöintireitit vahvistettujen väylien ja reittijakojärjestelmien ulkopuolella siten,
että hankealueen merenkulun toimintaedellytykset ja turvallisuus tulevat
huomioiduksi.
Suunnitellun merituulivoima-alueen koillispuolelle, Suomen talousvyöhykkeelle, on
suunnitteilla laaja merituulivoima-alue. Merituulivoimahankkeiden mahdolliset
yhteisvaikutukset alueen merenkululle tulisi selvittää jatkosuunnittelun aikana.
Merituulivoimahankkeet ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi ja niiden sijainti
on enenevässä määrin suuntautunut avomerelle aina talousvyöhykkeille asti.
Merituulivoimahankkeita suunnitellaan sekä Suomen että Ruotsin puolella, ja
toteutuessaan merituulivoimapuistot voivat vaikuttaa merkittävästi etenkin koko
Pohjanlahden merenkulkuun, ja ennen kaikkea Perämeren, mutta myös koko
Pohjanlahden talvimerenkulkuun, etenkin tilanteissa, kun kaksi erillistä hanketta
sijoittuu lähekkäin tai satamiin johtavien väylien ulkopäiden läheisyyteen. Nyt
kuultavana oleva merituulivoimahanke sijoittuu eteläisemmälle merialueelle, jossa
on ankarina jäätalvina myös jäänmurtoa. Ennakoiden jo tulevia hankkeita, Traficom
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom • PL 320, 00059 TRAFICOM • p. 029 534 5000 • Y-tunnus 2924753-3
Transport- och kommunikationsverket Traficom • PB 320, 00059 TRAFICOM • tfn 029 534 5000 • FO-nummer 2924753-3
www.traficom.fi
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näkee tärkeäksi, että hankkeissa kuultaisiin sekä Ruotsin ja Suomen jäänmurron
vastuuviranomaisia kaikissa aluevesien ulkopuolisissa merituulivoimahankkeissa,
jotta jäänmurtoyhteistyö ja talvimerenkulun avovesistä poikkeavat reititykset on
mahdollista huomioida jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa.
Traficomin näkemyksen mukaan Suomen olisi perusteltua osallistua suunnitellun
hankkeen YVA-menettelyyn, sillä huomioiden hankealueen sijainnin, hankkeella voi
olla vaikutusta myös Suomeen suuntautuvalle ja Suomesta lähtevälle merenkululle.
Tämän johdosta Traficom esittää, että ministeriö kuulisi hankkeesta myös Suomen
Varustamot ry:tä.

Pietari Pentinsaari
johtaja
Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
23.3.2022. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa sähköisiä allekirjoituksia
tukevalla lukijaohjelmalla tai Traficomin kirjaamosta.
Tiedoksi
Jani Koiranen, Traficom
Matti Aaltonen, Traficom
Jarkko Toivola, Väylävirasto
Hanna-Maria Urjankangas, LVM
Liitteet
Kartta; Huom! Osa liitekartan tiedoista on luottamuksellisia, joten sitä ei tule jakaa
eteenpäin. Kartta on tarkoitettu yleistiedoksi ministeriölle.
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Lausunto Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Baltic Offshore
Delta merituulivoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (VN/2473/2022)
BirdLife Suomi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa sen johdosta seuraavaa.
Ruotsin talousvyöhykkeelle suunnitellaan noin 500 megawatin merituulivoimala-aluetta. Voimala-alue
alkaa (pohjoisraja) noin 45 kilometriä Lågskärin lintuasemasta etelään ja 95 kilometriä Utön saaresta
lounaaseen. Etäisyys Suomen talousvyöhykkeen rajasta on lyhimmillään 1,5 kilometriä. Meren syvyys on
alueella verraten suuri (30-180 metriä). Espoon sopimuksen mukaisesti Suomella on mahdollisuus
osallistua hankkeen YVA-menettelyyn.
Tietääksemme voimala-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole linnustollisesti erityisen tärkeitä
alueita. On kuitenkin huomattava, ettei tietoja kalaa syövien ruokki- ja kuikkalintujen ruokailualueista
juurikaan ole, ja lajien tiedetään olevan avomerellä herkkiä tuulivoimaloiden häirintävaikutukselle. Tämän
vuoksi hankkeessa on tärkeää selvittää alueen merkitys mm. kyseisten lajien ruokailulle.
Suuri osa Suomessa pesivistä linnuista on lounaismuuttajia eli niiden syymuutto suuntautuu lounaaseen ja
kevätmuutto koilliseen. On todennäköistä, ettei kyseisen voimala-alueen kautta kulje suurikokoisten
päivällä muuttavien lintujen päämuuttoreittejä. Tietoa yömuuttavien lintujen muuton voimakkuudesta ja
sijoittumisesta alueella ei kuitenkaan ole. Tuulivoimaloiden valot voivat potentiaalisesti tietyillä
sääolosuhteilla ohjata yömuuttavia lintuja jopa suurissa määrin voimaloiden luokse. Tämän vaikutuksen
vuoksi on tärkeää, että hankkeessa toteutetaan sekä kevät- että syysmuuttokausia kattava tutkaseuranta,
jolla selvitetään yömuuton voimakkuus ja korkeus alueella sekä arvioidaan törmäysriskit. Suuri osa alueen
kautta mahdollisesti menevistä yömuuttajista on Suomen pesimälinnustoa.
Merituulivoimahankkeissa on erityisen tärkeää arvioida vaikutukset yhdessä muiden samalle muuttoreitille
kohdistuvien hankkeiden kanssa. Populaatiotason vaikutukset syntyvät kumuloituvina yksittäisten
hankkeiden kautta.
Voimala-alue sijoittuu lähimmillään vain 1,5 kilometrin päähän Suomen talousvyöhykkeestä. Sijainnin
vuoksi pidämme perusteltuna, että Suomi osallistuu hankkeeseen, vaikka lintuihin kohdistuvat merkittävät
vaikutukset eivät ole erityisen todennäköisiä. YVA-prosessiin osallistuminen on Suomelle myös oppimisen
kautta hyödyllistä. Suomi ja ympäristöministeriö saavat hankkeen kautta kokemusta vastaavien
kotimaisten hankkeiden varalle sekä hankkeesta, siihen liittyvistä selvityksistä ja vaikutusten arvioinnista,
että naapurimaiden osallistamisesta hankkeisiin.
BirdLife Suomen puolesta

Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja

Till: Miljöministeriet

Natur och Miljö rf
Annegatan 26
00100 Helsingfors

Framförande av åsikt

Ärende: VN/2473/2022: Huruvida Finland borde delta i den svenska
miljökonsekvensbedömningen på grund av sannolika betydande skadliga miljökonsekvenser i
Finland och gällandesamrådsunderlagets (Baltic Offshore Delta) innehåll till de delar som
konsekvenserna av vindkraftsparken kan anses sträcka sig till Finland.
Natur och Miljö tackar för förfrågan om åsikt. Natur och Miljö konstaterar att förbundet på en allmän
nivå förhåller sig positivt till utvecklandet av havsbaserad vindkraft. Den havsbaserade utbyggnaden
är förståelig och nödvändig för en grön energiomställning och en mer decentraliserad och mindre
sårbar energiförsörjning. Samrådshandlingen tar upp många centrala frågeställningar gällande den
planerade vindkraftsparkens miljöpåverkan och som är viktigt att utreds noggrant.
Natur och Miljö anser att det är till fördel att Finland deltar i fortsatta miljökonsekvensbedömningar av
projektet. För tillfället ser vi det som speciellt angeläget att minimera skaderiskerna med tanke på olika
fågelarters flyttsträckor. Natur och Miljö efterlyser också byggmetoder och pålningstekniker som minimerar
höga bullernivåer och minskar spridningen av bottensediment under anläggningsfasen när vindmöllornas
fundament installeras. Höga halter av sediment i vattnet kan påverka flera fiskarters fortplantning negativt.
Vi påminner likaså om vikten att utreda de elektromagnetiska fältens inverkan på fisk- och ålbestånden i
de områden som berörs av vindkraftverken.
Natur och Miljö är intresserad av att följa med det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbedömningarna
och även att bistå dessa enligt behov och möjligheter.

Helsingfors, den 24.3.2022

Camilla Sederholm
Verksamhetsledare
Natur och Miljö r f
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lausuntopyyntö 25.2.2022, VN/2473/2022

Lausunto Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan
Baltic Offshore Delta merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten
arviointimenettelyyn
Suomen Ammattikalastajaliitto (SAKL) antaa seuraavan lausunnon otsikkoasiassa.
Kuten lausuntopyyntöön liitetystä aineistoista ilmenee, avomerikalastusta (troolikalastusta)
harjoitetaan koko pääaltaan ja Pohjanlahden alueella. Maa- ja metsätalousministeriö toimittanee
tästä jatkossa tarkempia saalisseuranta- ja VMS-tietoja suomalaisten kalastusalusten osalta.
Mahdollisen tuulivoimapuiston vaikutuksia pohjoisen pääaltaan luonnonoloihin ja kalakantoihin
sekä kalastukseen on selvitettävä perusteellisesti ja saatuja tietoja tarkasteltava kriittisesti.
Viimeiset merelliset erämaat ollaan tällä hetkellä ottamassa laajamittaisen teollisen toiminnan
käyttöön. Suomessa ja koko Itämerellä on käynnissä laaja suunnitelma rakentaa merituulivoimaa
tuhansia yksiköitä. Tällainen ympäristön muuttaminen tulee vaikuttamaan meriluonnon tilaan,
kalakantoihin, lintuihin kuin myös kalastukseen.
Tuulivoimayhtiöt suunnittelevat parhaillaan useita suuria merituulivoimapuistoja Suomen ja
Ruotsin merialueille. Myös Ahvenanmaan maakunnan alueelle on todennäköisesti tulossa
merituulivoimaa.
Tuulivoimayhtiöt suuntaavat nyt katseensa erityisesti maiden talousvyöhykkeille. Noilla alueilla
lupien saaminen on helpompaa ja merituulipuistot eivät tule kuntien kiinteistöverotuksen piiriin.
Ammattikalastajat ja Suomen Ammattikalastajaliitto ovat hyvin huolissaan tästä kehityksestä koska
eri hankkeitten kumulatiivisia vaikutuksia luonnolle ja kalakannoille ei ole selvitetty riittävästi.
Suuria merialueita suljetaan myös käytännössä kalastukselta. SAKL on ottanut yleisen kannan
tilanteeseen linkissä http://sakl.fi/merituulivoima-ajaa-kalastuksen-yha-ahtaammalle/
Viitaten edellä olevaan kirjelmään SAKL pitää välttämättömänä, että Suomi osallistuu hankkeen
YVA-menettelyyn.
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
Kim Jordas

toimitusjohtaja
Ammattikalastaja palvelee kuluttajaa. Yrittäjä luonnon ehdoilla.

Dnro 24/020/2022

Lausunto

Ympäriministeriön 25.2.2022 päivätty lausuntopyyntö (VN/2473/2022) Ruotsin talousvyöhykkeelle
suunniteltavan Baltic Offshore Delta merituulivoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn:
Ilmatieteen laitoksella ei ole lausuttavaa Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Baltic Offshore Delta
merituulivoimalan YVA-ohjelmasta, koska alue on yli 20 km päässä lähimmästä Ilmatieteen laitoksen
säätutkasta.

Helsingissä 28.03.2022

Annakaisa von Lerber,
Säätutka-asiantuntija, puh. 050-3776816
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Hei!
Liittyen lausuntopyyntöönne Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Baltic
Offshore Delta merituulivoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (VN/2473/2022),
Metsähallituksen luontopalvelut ja Kiinteistökehityksen tuulivoimatiimi ovat katsoneet Ruotsin
tuulivoimahankkeen aineistot ja toteaa, ettei Metsähallituksen ole tarpeen osallistua YVA-prosessiin tai
lausua hankkeesta.
Ystävällisin terveisin,
JOHANNA VEIKKOLA
Pääjohtajan assistentti
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