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Ympäristöministeriö
Lausuntopyyntö 18.07.2022, VN/19817/2022

Ilmatieteen laitoksen lausunto Olof Skötkonung -tuulipuiston ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta (Naturvårdsverket)
ilmoituksen Olof Skötkonung -tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA)
alkamisesta. Ilmoitus koskee Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavaa tuulipuistoa, joka
koostuisi enintään 65 teholtaan 25 MW:n tuuliturbiinista, joiden enimmäiskorkeus on 370
metriä, tai enintään 88 teholtaan 20 MW:n turbiinista, joiden enimmäiskorkeus on 350 metriä.
Hankealueen etäisyys Rödhälliin, joka on osa Hållnäskustenia, on noin 26 km ja lähin
kaupunki on Gävle, joka sijaitsee 53 km suunnitellusta tuulipuistosta länteen. Hankealueen
etäisyys Ahvenanmaalla sijaitsevaan Getaan on noin 79 km. Hankkeesta vastaavana toimii
Deep Wind Offshore.
Ympäristöministeriö on pyytänyt Ilmatieteen laitokselta lausuntoa Suomen tarpeesta
osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Olof Skötkonung-tuulipuiston
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.
Ilmatieteen laitos on perehtynyt esitykseen ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Ilmatieteen laitoksella ei ole lausuttavaa Olof Skötkonung -tuulipuiston ympäristövaikutusten
arviointimenettelyyn, koska alue on yli 20 km päässä lähimmästä laitoksen säätutkasta.

Helsingissä 19.08.2022

Annakaisa von Lerber,
Säätutka-asiantuntija
Havaintopalvelut
annakaisa.von.lerber@fmi.fi, puh. 050 - 3776816
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Ympäristöministeriölle
Viitaten lausuntopyyntöihinne 10.6.2022 Dnro VN/17082/2022 ja 18.7.2022 Dnro VN/19817/2022
Luonnonsuojeluliiton lausunto Ruotsin Erik Segersäll ja Olof Skötkonung -tuulipuistojen
yva-hankkeista
Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöistä ja toteaa molemmista asioista seuraavaa.
Luonnonsuojeluliitto kannattaa sitä, että Suomi osallistuu Erik Segersäll -merituulivoimalan yvaan,
mutta ei pidä sitä tarpeellisena Olof Skötkonungin tapauksessa.
Perustelu on, että eteläisempi Erik Segersäll sijaitsee Gotska Sändönin lähellä. Sen kautta kulkee
mitä todennäköisemmin suomalaisia muuttolintuja ja mahdollisesti lepakoitakin paljon enemmän
kuin Gävlen edustalle suunnitellun Olof Skötkonungin kautta. Tämä vastaa myös alkuvuonna
esittämäämme kantaamme Liettuan merituulivoimalaan (osallistutaan yvaan) ja Ruotsin Gävlen
lähelle suunniteltuun Fyrskeppetiin (ei tarvetta osallistua).
Erik Segersällin yvassa on tärkeää tehdä lintujen osalta maastotöitä ja tutkaseurantaa.
Erik Segersällin yva-hankkeeseen osallistumisella kerrytettäisiin myös kotimaista osaamista
merituulihankkeista. Se olisi hyödyllistä, koska tuulivoimalahankkeita on tulossa myös omalle
talousvyöhykkellemme.
Yleisesti ottaen olisi hyvä, jos Ruotsissa tehtäisiin merituulivoimaloiden yleissuunnitelma
yhteisvaikutusten hallitsemiseksi. Tällaista esitimme BirdLifen kanssa Suomessakin viime vuonna
https://www.sll.fi/2021/11/05/merituulivoiman-sijoittumisen-valtakunnallinen-ohjaus/
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi
SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY
Harri Hölttä
puheenjohtaja
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Lausuntopyyntö koskien Suomen tarvetta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle
suunniteltavan Olof Skötkonung -tuulipuiston ympäristövaikutusten
arviointimenettelyyn, VN/19817/2022

Hei!
Kiitämme mahdollisuudesta. Metsähallituksella ei ole lausuttavaa aiheesta, eikä näe tarpeelliseksi osallistua Ruotsin
YVA-menettelyyn.
Pahoittelut, että tieto tulee teille hieman myöhässä.
Ystävällisin terveisin,
JOHANNA VEIKKOLA
Pääjohtajan assistentti

Metsähallitus
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa
Finland
+358 (0)40 752 7707
+358 (0)206 39 4385
Virallinen sähköposti osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi
www.metsa.fi
LinkedIn: Metsahallitus
Twitter: @metsahallitus
Facebook: Metsähallitus
#metsähallitus
Luonnon arvon vastuullista kehittämistä yli sukupolvien.
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Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto Suomen
osallistumisesta Olof Skötkonung -merituulipuiston
YVA-menettelyyn
Ympäristöministeriö on pyytänyt 18.7.2022 työ- ja elinkeinoministeriöltä lausuntoa siitä, pitäisikö
Suomen osallistua Olof Skötkonung –merituulipuistoa koskevaan Ruotsin ympäristövaikutusten
arviointimenettelyyn.
Olof Skötkonung –merituulipuisto sijoittuisi Ruotsin talousvyöhykkeelle noin 80 kilometrin
etäisyyteen Ahvenanmaan Getasta. Merituulipuisto koostuisi enintään 65 teholtaan 25 MW:n
tuuliturbiinista tai enintään 88 teholtaan 20 MW tuuliturbiinista. Voimalan kokonaisteho olisi 16001800 MW ja vuosituotanto 7,5 TWh. Hankealueen etäisyys Suomen ja Ruotsin talousvyöhykkeiden
rajasta on yli 30 kilometriä.
Suomen talousvyöhykkeelle on suunnitteilla useita merituulivoimahankkeita ja hankkeilla voi olla
yhteisvaikutuksia sekä vaikutuksia toisiinsa. Olof Skötkonung –merituulipuiston sijainnista johtuen
työ- ja elinkeinoministeriö ei kuitenkaan näe omalta osaltaan tarvetta osallistua hankkeen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää ilmoittamaan asiasta,
jos Suomi muista syistä päättää osallistua menettelyyn.
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Viite: Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 18.7.2022, dnro VN/19817/2022
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto Deep Wind Offshoren Ruotsin
talousvyöhykkeelle suunnitteleman Olaf Skötkonungen -tuulipuiston ympäristövaikutusten
arivointimenettelystä
Lausuntopyyntö koskee Ruotsin ympäristöviranomaisen (Naturvårdsverket)
Ympäristöministeriölle lähettämää Espoon sopimuksen mukaista ilmoitusta YVAmenettelyn alkamisesta. Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiohjelmaa
vastaavan kuulemisasiakirjan.
Hankealue sijaitsee Ruotsin talousalueella noin 53 kilometrin päässä länteen Gävlen
kaupungista. Hankealue sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Suomen
talousvesirajasta. Voimalan vuosituotoksi suunnitellaan yli 7,5 TWh. Hankealue on
noin 485 km2, josta varsinaisen tuulipuiston pinta-ala on noin 370 km2. Alueen
syvyysolosuhteet vaihtelevat 18-75 metrin välillä. Hankkeesta vastaava on Deep
Wind Offshore.
Varsinais-Suomen ELY-keskus lausuu asiasta seuraavaa:
Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää osallistumista Olaf Skötkonungenin YVAhankkeeseen tarpeellisena.
Hankkeen keskeisimmät Suomea koskevat ympäristövaikutukset liittyvät kalastoon
ja kalastuselinkeinoon. Erityisesti hankkeen vaikutusalueella olevat elinkeinot, kuten
kalastuselinkeinonharjoittajat tulisi ottaa huomioon suunnitteluprosessissa. Lisäksi
tulisi ottaa huomioon linnuston ja merieläimistön elinolosuhteiden turvaamiseen
liittyvät tarpeet, mitä YVA-menettelyyn osallistuminen tukisi.
Osallistumalla YVA-menettelyyn mahdollistettaisiin paremmat edellytykset
yhteisvaikutusten selvittämiseksi Suomen merialueelle mahdollisesti
tulevaisuudessa suunniteltavissa vastaavissa hankkeissa.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Asian on esitellyt ylitarkastaja Susanna Sipilä ja
ratkaissut yksikön päällikkö Anu Lillunen. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on
asiakirjan viimeisellä sivulla.
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Asia: Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Olof Skötkonung-tuulipuiston
YVA-menettelyyn (VN/19817/2022)
Ympäristöministeriö
kirjaamo.ym@gov.fi
Lausunto
1

Johdanto
Ruotsin talousvyöhykkeelle eteläiselle Selkämerelle suunnitellaan tuulivoimaaluetta, joka koostuisi enintään 65 tuuliturbiinista. Ympäristöministeriö on
vastaanottanut Ruotsista ilmoituksen hankkeen ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn (YVA-menettely) käynnistymisestä ja hankkeesta vastaava
yritys on laatinut hankkeeseen liittyvän kuulemisasiakirjan. Ympäristöministeriö
on pyytänyt Luonnonvarakeskukselta (Luke) lausuntoa siitä, pitäisikö Suomen
osallistua Ruotsin YVA-menettelyyn ja samalla antanut tilaisuuden lausua
kuulemisasiakirjan kattavuudesta, ennen kaikkea Suomeen mahdollisesti
kohdistuvien merkittävien ympäristövaikutusten osalta. Luken käsityksen
mukaan hankkeesta ei ole odotettavissa Suomen puolelle ulottuvia merkittäviä
ympäristön tilaan kohdistuvia vaikutuksia, mutta hankkeen toteuttamisella voisi
olla vaikutuksia suomalaisten alusten alueella harjoittamaan kaupalliseen
kalastukseen.

2

Lausunto
Kaupallisen kalastuksen saaliiden pyyntipaikat tilastoidaan Itämerellä noin 50*50
km kokoisten tilastoruutujen avulla. Hankealue sijoittuu tilastoruutuun 44 ja
kattaa sen pinta-alasta karkeasti viidesosan. Suomeen rekisteröidyt
kalastusalukset ovat pyytänyt ruudusta 44 lähinnä silakkaa ja vuosien 2017-2021
aikana saaliit olivat 5 311 – 6 425 tonnia vuodessa. Saalismäärät olivat 5-7 %
suomalaisten kalastusalusten koko silakkasaaliista kyseisinä vuosina. Kyseinen
Finngrundetin alue tunnetaan perinteisesti yhtenä suurikokoisen
elintarvikesilakan pyyntialueena. Kuulemisasiakirjan kuvan 26 perusteella alueen
tärkeimmät troolikalastusalueet ulottuvat osittain hankealueelle, mutta pääosa
niistä sijaitsee kuitenkin hankealueen itäpuolella (mutta silti enimmäkseen
tilastoruudun 44 alueella), missä hankkeen toteutuminen ei rajoittaisi
troolikalastusta.
Käytettävissä olevien tietojen perusteella hankealueen merkitystä kalastukselle
ei voida arvioida. Siksi Luke ei ota kantaa siihen, olisivatko hankkeen
toteutumisesta suomalaiselle kaupalliselle kalastukselle mahdollisesti aiheutuvat
haitat siinä määrin merkittäviä, että pelkästään niiden perusteella Suomen tulisi
osallistua Ruotsin YVA-menettelyyn. Luken käsityksen mukaan kuulemisasiakirja
on kalastukseen kohdistuvien vaikutusten osalta melko ylimalkainen ja osin
heikkolaatuinen. Esimerkiksi tietoja alueen kaupallisen kalastuksen saaliista ei
ole esitetty ja tekstissä käsitellään sellaisia rannikkokalastukseen liittyviä asioita,
joilla ei ole selkeitä yhtymäkohtia hankealueeseen.

Luonnonvarakeskus
Latokartanonkaari 9
PL 2, 00791 Helsinki

Puhelin 029 532 6000

Y-tunnus 0244629-2
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Sirpa Thessler
Johtaja, Luonnonvarat
Hyväksytty Luken prosessinhallintajärjestelmässä 29.08.2022 klo 15:47:18.
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Suomen tarve osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Olof
Skötkonung-tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn
Ympäristöministeriö on antanut Museovirastolle mahdollisuuden kommentoida Suomen
tarvetta osallistua ympäristövaikutusten arviointiin, joka liittyy Ruotsin talousvyöhykkeelle
suunniteltavaan merituulipuistoon Olof Skötkonung. Hankkeesta vastaava taho on
Deep Wind Offshore.
Museovirasto kommentoi asiaa vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun osalta.
Museoviraston näkemyksen mukaan Suomella ei ole tarvetta osallistua
merituulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiin.

Yli-intendentti

Helena Taskinen

Intendentti

Maija Matikka

PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.museovirasto.fi

BirdLife Suomi ry BirdLife Finland rf
Annankatu 29 A 16, 00100 HELSINKI
Puh. (09) 4135 3300, fax (09) 4135 3322
Sähköposti: toimisto@birdlife.fi
www.birdlife.fi

29.8.2022
Vastaanottaja
Ympäristöministeriö
kirjaamo.ym@gov.fi

Lausunto Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan
Olaf Skötkonung –tuulivoimala-alueen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn
(VN/19817/2022)
BirdLife Suomi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa sen johdosta seuraavaa.
Ruotsin talousvyöhykkeelle suunnitellaan Olaf Skötkonung - merituulivoimala-aluetta, jonka kapasiteetti
olisi 1600-1800 MW. Alue sijaitsee Ahvenanmaan maa-alueilta noin 80 kilometriä luoteeseen. Meren
syvyys alueella vaihtelee 18 ja 75 metrin välillä.
Tiedossamme ei ole, että voimala-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä olisi linnustollisesti
erityisen tärkeitä alueita. On kuitenkin huomattavaa, että avomerialueiden linnusto tunnetaan huonosti
ja, ettei tietoja kalaa syövien ruokki- ja kuikkalintujen ruokailualueista juurikaan ole, ja lajien tiedetään
olevan avomerellä herkkiä tuulivoimaloiden häirintävaikutukselle jopa yli kymmenen kilometrin säteellä.
Hankkeessa on tärkeää selvittää alueen merkitys mm. kyseisten lajien ruokailulle avovesikauden
kattavien lentolaskentojen avulla.
Alue ei ole todennäköisesti Suomessa pesivien tai Suomen kautta muuttavien lintujen päämuuttoreitillä.
Tästä huolimatta on tärkeää, että hankkeessa toteutetaan sekä kevät- että syysmuuttokausia kattava
tutkaseuranta, jolla selvitetään muuton voimakkuus ja korkeus alueella sekä arvioidaan törmäysriskit.
Merituulivoimahankkeissa on erityisen tärkeää arvioida vaikutukset
yhdessä muiden hankkeiden kanssa. Huomautamme, että alue
sijaitsee hyvin lähellä kesällä 2022 lausunnolla ollutta Fyrskeppetin
tuulivoimala-aluetta ja samalla merialueella on myös useita muita
valtavia tuulivoimalasuunnitelmia (ohessa tilannekuva 4Coffshoresivuston mukaan 26.8.2022).
Merituulivoima tulee olemaan tärkeä osa tulevaisuuden
energiantuotantoa ja voimala-alueiden määrä tulee huomattavasti
kasvamaan lähivuosikymmeninä. On välttämätöntä, että voimalaalueet valitaan alusta alkaen linnuston kannalta vähämerkityksellisiltä
alueilta voimaloiden kumulatiivisten vaikutusten minimoimiseksi.
Suomen tulee edistää Itämeren merituulivoiman sijoittamisen
yleissuunnitelman laatimista. Vähintään tarvitaan samoilla
tutkimuksiin pohjautuvilla perusteilla laaditut maakohtaiset
suunnitelmat tuulivoimaloiden sijoittumisen ohjaamiseksi.
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Suunnitelmien tulee sisältää erityisesti ne EI-alueet, joille tai joiden läheisyyteen ei nykytietämyksen
mukaan tule rakentaa tuulivoimaa lintujen tärkeiden pesimä- ja levähdyspaikkojen tai muuttoreittien
sijoittumisen vuoksi.
BirdLife Suomen puolesta

Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja
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Ärende

Utlätande om Finlands deltagande i Sveriges förfarande för
miljökonsekvensbedömning och samrädsunderlagets innehäll, vindkraftsparken Olof
Skötkonung i Sveriges ekonomiska zon
Miljöministeriet har den 18.07.2022 begärt landskapsregeringens utlätande
beträffande Finlands deltagande i Sveriges förfarande för
miljökonsekvensbedömning och samrädsunderlagets innehäll, vindkraftsparken
Olof Skötkonung i Sveriges ekonomiska zon. Utlätandet ska vara inlämnat senast
29.08.2022. Vindkraftsparken Olof Skötkonung ligger 79 km nordväst om Äland.

Beslut
Landskapsregeringen beslutar förorda Finlands deltagande i den svenska
miljökonsekvensbedömningen.

Motivering
Med anledning av det ringa avständet tili i den äländska havsplanen för
havsbaserad vindkraft utpekande omräden bör
planerade havsvindkraftsparker bedömas.

Minister

PB 1060, AX-22111 Mariehamn | +358 18 25 000 | registrator@regeringen.ax
Tjänstebrev bör ställas tili Älands landskapsregering, inte tili enskild tjänsteman.
www.reqeringen.ax
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Liikenne- ja viestintäviraston lausunto Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin
talousvyöhykkeelle suunniteltavan Olof Skötkonung -merituulivoimapuiston
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomille koskien Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle
suunniteltavan Olof Skötkonung -merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten
arviointimenettelyyn.

Traficom lausuu seuraavaa
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 koko Pohjanlahteen
suuntautuvaan merenkulkuun. Merituulivoimaloiden aluerajauksessa on tärkeää
huomioida merenkulun käyttämät liikennöintireitit myös vahvistettujen väylien ja
reittijakojärjestelmien ulkopuolella siten, että merenkulun toimintaedellytykset ja
turvallisuus tulevat huomioiduksi suunnitellulla hankealueella. Suunnitellun Olof
Skötkonung -merituulivoimapuiston välittömään läheisyyteen on suunnitteilla myös
toinen laaja merituulivoima-alue. Merituulivoimahankkeiden mahdolliset
yhteisvaikutukset alueen merenkululle tulisi selvittää jatkosuunnittelun aikana.
Nyt kuultavana oleva suunniteltu merituulivoimahanke sijoittuu Suomeen
suuntautuvan ja Suomesta lähtevän merenkulun käyttämistä tavanomaisista
liikennöintireiteistä katsoen länteen. Hankealueella on keskimääräisinä jäätalvina
jäänmurtoa. Ennakoiden myös jo tulevia hankkeita ja niiden mahdollisia vaikutuksia,
Traficom 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 sekä myös
hankealueen läheisyyteen sijoittuvan suunnitellun toisen
laajan merituulivoimahankkeen, hankkeilla voi olla vaikutusta myös Suomeen
suuntautuvalle ja Suomesta lähtevälle merenkululle.
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Ympäristöministeriö

Lausuntopyyntö 18.7.2022 (VN/19817/2022)

Suomen tarve osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Olof
Skötkonung-tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn
Väylävirasto on tutustunut hankkeen lausuntopyyntöaineistoon ja toteaa
seuraavaa:
Suunniteltu Olof Skötkonung-tuulipuisto sijoittuu alueelle, jonka suorat
vaikutukset Pohjanlahden satamiin suuntautuvaan meriliikenteeseen ovat
todennäköisesti vähäiset. Pohjanlahden alueelle on kuitenkin suunnitteilla
kymmeniä laajoja Ruotsin tai Suomen alueelle sijoittuvia tuulipuistoalueita,
joiden kokonaisvaikutus meriliikenteeseen tulee olemaan huomattava.
Suurimmillaan vaikutukset kohdistuvat talvimerenkulkuun, koska
alusliikennettä ei tuulipuistoista johtuen enää jatkossa voida avomerellä
ohjata vapaasti kulkemaan jääolosuhteitaan helpompaa rannikkoaluetta
pitkin, vaan sen täytyy kulkea pitkin määriteltyjä rajattuja reittejä
jääolosuhteista huolimatta. Alusliikenteen reittimahdollisuuksien rajaaminen
tulee todennäköisesti myös pidentämään alusten matkoja ja sitä kautta
liikenteen päästöjä, mutta vaikutuksen suuruutta on ilman tarkempia
tutkimuksia mahdotonta määrittää.
Alusliikenteen turvallisuuden varmistaminen lisää myös avustustarvetta
talvimerenkulussa, koska ilman avustusta jäihin juuttunut alus voi liikkuvassa
jääkentässä ajelehtia useita kilometrejä tunnissa ja siten joutua vaaraan
törmätä tuulivoimalarakenteisiin. Avovesiolosuhteissa yksittäiset järeät
rakenteet avomerellä voivat myös muodostaa turvallisuusriskin, ellei niiden
merkintään kiinnitetä erityistä huomiota.
Väylävirasto korostaa, että laajan kokonaiskuvan muodostaminen ja
ylläpitäminen Pohjanlahden eri tuulivoimahankkeista on keskeistä niiden
kokonaisvaikutusten arvioimiseksi ja merenkulun toimivuuden ja
turvallisuuden varmistamiseksi. Tämän takia Suomen tulee osallistua
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systemaattisesti ja aktiivisesti myös Ruotsin talousvyöhykkeelle
suunniteltujen tuulipuistojen ympäristövaikutusten arviointimenettelyihin,
koska hankkeet vaikuttavat myös Suomen meriliikenteen toimivuuteen.
Väylävirasto esittää siis, että Suomi ilmoittaa osallistuvansa suunniteltavan
Olof Skötkonung-tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.
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Puolustusministeriön lausunto; Olof Skötkonung merituulivoimalahanke
PLM kiittää hankkeeseen liittyvistä tiedoista ja mahdollisuudesta lausua asiasta. Puolustusministeriö
ei näe maanpuolustuksellista tarvetta osallistua Olof Skötkonung merituulivoimalahankkeen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Jos Suomi muista syistä päättää osallistua siihen,
ympäristöministeriötä pyydetään informoimaan puolustusministeriötä asiasta.
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Ympäristöministeriö

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN LAUSUNTO SUOMEN TARPEESTA OSALLISTUA
RUOTSIN TALOUSVYÖHYKKEELLE SUUNNITELTAVAN OLOF SKÖTKONUNG -TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYYN
Ympäristöministeriö on pyytänyt 18.7.2022 kirjeellään lausuntoja Suomen tarpeesta osallistua
Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Olof Skötkonung-tuulipuiston ympäristövaikutusten
arviointimenettelyyn.
Ruotsin ympäristöviranomainen (Naturvårdsverket) on ilmoittanut Suomen Ympäristöministeriölle Olof Skötkonung -tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) alkamisesta.
Kyse on Ruotsin talousvyöhykkeelle Gävlen edustalle suunniteltavasta tuulipuistosta, jonka toteuttajana toimii Deep Wind Offshore.
Maa- ja metsätalousministeriöllä ei ole lausuttavaa Suomen tarpeesta osallistua Olof Skötkonung
-tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.
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Ympäristöministeriö

LVM:n lausunto, Olof Skötkonung -merituulivoimapuiston YVA-menettely
Ruotsin talousvyöhykkeelle on Deep Wind Offshoren toimesta suunnitteilla merituulivoimapuisto,
joka koostuisi enintään 65 teholtaan 25 MW:n tuuliturbiinista, joiden enimmäiskorkeus on 370
metriä, tai enintään 88 teholtaan 20 MW:n turbiinista, joiden enimmäiskorkeus on 350 metriä.
Hankealueen etäisyys Rödhälliin, joka on osa Hållnäskustenia, on noin 26 km ja lähin kaupunki
on Gävle, joka sijaitsee 53 km suunnitellusta tuulipuistosta länteen. Hankealueen etäisyys
Ahvenanmaalla sijaitsevaan Getaan on noin 79 km.
Hanke kuuluu YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten
arvioinnin yleissopimuksen piiriin. Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsista ilmoituksen
hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) käynnistymisestä. YM on
pyytänyt liikenne- ja viestintäministeriöltä lausuntoa hankkeen kuulemisasiakirjasta sekä siitä,
tulisiko Suomen osallistua hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.
Suunnitteilla olevia merituulivoimahankkeita on enenevässä määrin Pohjanlahden alueella
aluevesien lisäksi sekä Suomen että Ruotsin talousvyöhykkeillä. Ympäristövaikutusten ohella
hankkeilla voi olla merkittäviä vaikutuksia myös merenkululle. Yksittäisten hankkeiden
vaikutusten arvioinnin ohella on tärkeää kiinnittää huomiota hankkeiden yhteisvaikutuksiin, jotka
voivat olla huomattavia. Vaikka Olof Skötkonung –merituulivoimapuiston vaikutukset Suomen
meriliikenteelle ovat hankkeen sijainnin vuoksi todennäköisesti vähäisiä, on Pohjanlahden
alueella suunnitteilla useita muita merituulivoimahankkeita joiden vaikutuksia tulisi arvioida
kokonaisuutena. On tärkeää, että sekä Suomella että Ruotsilla on ajantasainen kokonaiskuva
aluevesille ja talousvyöhykkeille suunnitteilla olevista hankkeista.
Merituulivoimalat voivat muuttaa liikennöintialueita ja reittejä, pidentää matka-aikoja sekä lisätä
alusten päästöjä polttoaineen kulutuksen kasvaessa. Merituulivoimapuistot voivat vaikuttaa myös
muun muassa merenkulun tutkajärjestelmiin ja turvallisuuteen.
Sujuva ja turvallinen meriliikenne väylillä ja väylien ulkopuolisilla merialueilla ympäri vuoden on
erityisen tärkeää Suomelle, sillä valtaosa Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista kulkee
meriteitse. Jääolosuhteista riippuen merituulivoimapuistoilla voi olla huomattaviakin vaikutuksia
talvimerenkulkuun, ja tämä tulisi ympäristövaikutusten ohella huomioida suunnittelun edetessä.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tarkemmat arviot vaikutuksista merenkululle käyvät
ilmi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sekä Väyläviraston lausunnoista.
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