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Jakelun mukaan  
 
 
Viite  Södra Midsjöbankenin tuulivoimalan YVA-menettely vuosina 2011-2015 

Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua tuulivoimalan paikan muutokseen 
liittyvään uuteen YVA-menettelyyn Södra Midsjöbankenin alueella Ruotsin 
talousvyöhykkeellä (Södra Victoria) 

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta 
(Naturvårdsverket) Espoon sopimuksen1 mukaisen ilmoituksen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) alkamisesta. Ilmoitus koskee 
tuulivoimalahanketta Södra Midsjöbankenin alueella eteläisellä Itämerellä, jonka 
YVA-menettelyyn Suomi osallistui vuosina 2011-2015. Hankkeen nimi on 
vaihdettu Södra Victorian tuulipuistoksi (ennen Södra Midsjöbanken). 

Ruotsin viranomaiset ja asiantuntijat vastustivat laitoksen sijoittamista 
suunnitellulle alueelle johtuen sen ennakoiduista vaikutuksista Hoburgs Bank ja 
Midsjöbankarna Natura 2000 alueen suojeluperusteisiin (SE 0330308), ennen 
kaikkea linnustoon. Myös Suomessa annetuissa kommenteissa hankkeen 
vaikutuksia linnustoon, pyöriäiseen ja kalastukseen pidettiin merkittävinä. 
Hankkeesta vastaava, RWE Renewables Sweden AB (ennen E.ON Wind 
Sweden AB) on tehnyt alueella selvityksiä ja ehdottaa tuulivoimalan paikan 
vaihtamista Södra Midsjöbankenin länsipuolelle. Hankkeesta aloitetaan näin ollen 
uusi YVA-menettely.  

Tuulipuisto koostuisi sadasta tuuliturbiinista ja hankkeen kokonaiskapasiteetiksi 
on suunniteltu noin 1 500-2 000 MW. Yksittäisen voimalan teho olisi 15-20 MW ja 
enimmäiskorkeus 295 metriä. Suunnitellun tuulivoimapuiston alueella syvyydet 
kasvavat pääasiassa idästä länteen ja vaihtelevat noin 23 metristä 36 metriin. 

Hankkeen kuulemisasiakirjassa on todettu, että suunniteltu tuulipuisto sijaitsee 
osittain Natura 2000 Hoburgs Bank ja Midsjöbankarna alueilla, jotka ovat SPA- ja 
SCI-alueita. Luontotyypeiksi on määritelty hiekkarannat (1110) ja riutat (1170), ja 
lajeiksi on määritelty alli (A064), riskilä (A202), pyöriäinen (1351) ja haahka. 
Rannat ovat tärkeitä kalojen ja merilintujen ruokailu- ja pesintäalueita, ja yhdessä 
ne ovat Itämeren tärkein rantalintujen talvehtimisalue ja Itämeren 
pyöriäispopulaation ydinalue. Kuulemisasiakirjassa on kuvattu myös mm. alueen 
kalastusta ja merenkulkua. 

                                                   
 
1 YK:n Euroopan talouskomission sopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista E/ECE/1250, 
SopS 67/1997 
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Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja 
ja esittää mielipiteensä siitä, pitäisikö Suomen osallistua Ruotsin YVA-
menettelyyn. Samalla voi lausua arviointiohjelmaa vastaavan kuulemisasiakirjan 
kattavuudesta, ennen kaikkea Suomeen mahdollisesti kohdistuvien merkittävien 
ympäristövaikutusten osalta ja siitä, onko paikan vaihdolla merkitystä aiemmin 
annettuun palautteeseen. Ympäristöministeriö lähettää lausuntopyynnön niille 
tahoille, jotka ovat lausuneet vuonna 2015 hankkeen YVA-selostuksesta ja muille 
tiedoksi mahdollista lausunnon antamista varten. Saatu palaute lähetetään 
Ruotsiin. 

Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ympäristöministeriöön viimeistään 
28.10.2022 osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi tai ympäristöministeriö, PL 35, 
00023 Valtioneuvosto. 

Jos Suomi ilmoittaa osallistuvansa ympäristövaikutusten arviomenettelyyn, tulee 
ympäristövaikutusten arviointiselostus myöhemmässä vaiheessa nähtäville ja 
lausuttavaksi Suomeen.  

Lausuntomateriaali 

Lausuntomateriaali on nähtävillä ympäristöministeriön verkkosivulla 
www.ym.fi/yva (Södra Victorian tuulipuisto). Hankkeen sivulta on luettavissa 
myös hankkeen aiempien vaiheiden aineistot ja Suomen vastaukset YVAan 
osallistumisesta 2011 ja YVA-selostuksesta 2015 (Södra Midsjöbanken). 

Tarja Haaranen  
Ylijohtaja 

Seija Rantakallio  
Ympäristöneuvos 

 

Lisätietoja 

Hankkeesta vastaava: Lena Blomqvist, RWE Renewables Sweden AB, p +46 
(0)79 098 65 67, etunimi.sukunimi@rwe.com 

Espoon sopimuksen soveltaminen: Seija Rantakallio, ympäristöministeriö, p. 
0295 250 246, etunimi.sukunimi@ym.fi 

Ruotsin YVA-menettely: Richard Kristoffersson, Naturvårdsverket, p. +46 10 698 
17 69, etunimi.sukunimi@naturvardsverket.se 

http://www.ym.fi/yva
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Jakelu 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Ahvenanmaan maakunta (lausuntopyyntö ruotsiksi) 

Metsähallitus 

Suomen ympäristökeskus 

Birdlife Suomi 

Suomen Ammattikalastajaliitto 

Suomen Luonnonsuojeluliitto 

 

Tiedoksi 

Ulkoministeriö 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Puolustusministeriö 

Traficom 

Väylävirasto 

Ilmatieteen laitos 

Luonnontieteellinen museo 

Luonnonvarakeskus 

Museovirasto 

Suomen Riistakeskus 

Natur och Miljö (tiedoksi ruotsiksi) 

Ålands Natur & Miljö (tiedoksi ruotsiksi) 

Suomen WWF 
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