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TIETOJA KUULEMISASIAKIRJASTA  

Ruotsin ympäristöarvioinnista annetun asetuksen (2017:966) 6 § mukaan 
suunnitelluilla toimilla oletetaan olevan merkittävä vaikutus ympäristöön, mikä 
tarkoittaa, että toteutetaan niin kutsuttu laajuutta koskeva kuuleminen. Tämä 
kuulemisasiakirja on laadittu Njordr Offshore Wind AB: n Baltic Offshore Delta -
rakennushankkeen laajuuden arvioinnin pohjaksi. 

Laajuutta koskevassa kuulemisessa noudatetaan Ruotsin ympäristölain 6 luvun 30 § 
määräyksiä. Kuuleminen käydään lääninhallituksen, säädäntöviranomaisten ja 
sellaisten yksityishenkilöiden kanssa, joihin toimenpiteen oletetaan vaikuttavan 
erityisesti, sekä muiden valtion viranomaisten, kuntien ja kansalaisten kanssa, joihin 
hankkeen voidaan olettaa vaikuttavan. 

Kuulemisasiakirjaa ei pidä sekoittaa ympäristövaikutusten arviointiin, joka laaditaan 
lupahakemusmenettelyn myöhemmässä vaiheessa. Kuulemisen tarkoituksena on 
tiedottaa säädäntöviranomaisille, yksityishenkilöille ja suurelle yleisölle 
suunnitellusta hankkeesta ja laatia kattava raportti ympäristövaikutuksista, joita 
suunnitelluilla toimilla oletetaan olevan, kun taas tulevissa ympäristövaikutusten 
arvioinneissa näitä vaikutuksia tutkitaan tarkemmin. 

Tässä kuulemisasiakirjassa hahmotellaan, mitä tulevat ympäristövaikutusten 
arvioinnit sisältävät ja mitä ympäristövaikutuksia tutkitaan tarkemmin. Lopullisen 
ympäristövaikutusten arvioinnin oletetaan valmistuvan vuonna 2023, ja Ruotsin 
talousvyöhykelain ja mannerjalustalain mukainen lupahakemus on tarkoitus jättää 
vuonna 2023. 

Koska hanke sijaitsee Ruotsin talousvyöhykkeellä ja alueella, joka voi vaikuttaa 
muiden maiden etuihin, neuvotteluja käydään myös valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (Espoon sopimus) 
mukaisesti. 

Kuulemisen piiriin kuuluviksi määritellyt toimijat on lueteltu liitteessä 2. 
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MIELIPITEESI ON TÄRKEÄ  
Kuulemismenettelyn avulla viranomaiset, yksityishenkilöt ja yleisö voivat antaa 
tietoja ja esittää huomautuksia suunnitelluista toimista. Njordr Offshore Wind AB 
pyytää palautetta ja lausuntoja ympäristövaikutusten arvioinnin sisällöstä ja 
suunnittelusta sekä suunnitellun toiminnan sijainnista, laajuudesta, suunnittelusta 
sekä mahdollisista suorista ja välillisistä ympäristövaikutuksista. 

Pyydämme lähettämään huomautukset kirjallisesti, jotta voimme koota ne 
kuulemiskertomukseen mahdollisimman puolueettomasti ja oikein sekä sisällyttää 
ne tuleviin ympäristövaikutusten arviointeihin. 

Kuulemista koskevat huomautukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen 
njordr.samrad@ecogain.se   

Vaihtoehtoisesti kirjeitse osoitteeseen: 

Ecogain AB 
Baltic Offshore Delta  
Attention: Administrator  
Östra Hamngatan 17 
SE-411 10 GÖTEBORG, SWEDEN 
Kuulemista koskevia huomautuksia otetaan vastaan 12.2.2022 asti.  
Muista merkitä sähköpostiin tai kirjeeseen "Baltic Offshore Delta". 
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YHTEENVETO  
 





1. JOHDANTO  

TTässä luvussa esitellään hanke ja suunnitellut toimet. Lisäksi esitellään nykyinen 
lainsäädäntö, lupamenettelyn eri vaiheet ja hankkeen kuulemisprosessi. 

 
1.1 Taustatiedot 



1.2 Sovellettava lainsäädäntö ja kuuleminen 



 
 

 
 
 
 

1.2.1 Kuulemisen laajuus 



TAULUKKO 1. Yhteenveto tähän mennessä myönnetyistä luvista, joita on tarkoitus hakea 
hankkeen ja siihen liittyvän sääntelyn mukaan. 
 

Toiminta Lain edellyttämät luvat Ajankohta 

Tuulivoimapuisto Ruotsin talousvyöhykelaki 
(1992:1140). 
Lupahakemusprosessissa sovelletaan 
Ruotsin ympäristölain lukuja 2–4 ja 
luvun 5 pykäliä 3–5 ja 18. Lisäksi 
tehdään erityinen ympäristöarviointi 
ja toiminnanharjoittajan on laadittava 
YVA. 

Tämä kuuleminen ja 
sitä seuraava 
lupahakemus  

Tuulivoimapuiston sisäiset 
kaapeliverkot 

Mannerjalustalaissa (1966:314) 
määrätään tutkimuksista ennen 
vedenalaisten kaapelien ja 
putkistojen asettamista 
mannerjalustalle ja sen aikana. 

Tämä kuuleminen ja 
sitä seuraava 
lupahakemus 

Merenpohjan kartoitukset Lupahakemus mannerjalustalain 
(1966:314) mukaan tai ilmoitus 
Ruotsin geologiselle 
tutkimuslaitokselle (SGU). 

Erillinen 
hakemus/rekisteröinti 

Tuulivoimapuiston 
yhdistäminen Ruotsin 
alueen ulkopuoliseen maa-
alueeseen 

Mannerjalustalaissa (1966:314) 
määrätään mannerjalustalla 
sijaitsevien, tuulivoimapuistosta 
(sähköasemalta) maalla sijaitseviin 
ilmajohtoihin kytkettävien kaapelien 
sulkemisesta ja käytöstä Ruotsin 
talousvyöhykkeellä ja aluevesillä. 

Erillinen hakemus 

Tuulivoimapuiston 
yhdistäminen Ruotsin 
maa-alueeseen 

Ruotsin sähkölaki (1997:857; 
toimilupa) yhdyskaapelien ja/tai 
ilmajohtojen käytöstä poistamisesta 
ja käytöstä Ruotsin alueella. 

Erillinen hakemus 

Yhdyskaapelien ja/tai 
ilmajohtojen käytöstä 
poistaminen ja käyttö 
Ruotsin alueella 

Ruotsin ympäristölaki (1998:808). Erillinen hakemus 

Kytkentä Ruotsin 
kantaverkkoon 

Valtuutus ja kyky kytkeytyä 
pääsähköverkkoon. 

Erillinen hakemus 

 



LUPAPROSESSI  
 

 
 

 
 
 
KUVA 1. Lupahakemusprosessin kaavio. 

 

Kannanotot 

1 HANKEIDEA 2 KUULEMISASIAKIRJA 3 LAAJUUTTA KOSKEVA 
KUULEMINEN JA 

YMPÄRISTÖARVIOINTI 

6 KÄSITTELY 5 LUPAHAKEMUS 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINNIN LAADINTA JA 

LÄHETTÄMINEN  

7 TARVITTAVAT 
LISÄSELOSTUKSET 

8 LUPAA JA EHTOJA KOSKEVA 
PÄÄTÖS 

10 OMAVALVONTA, 
YMPÄRISTÖTARKASTUS 

9 TOIMENPITEIDEN 
TOTEUTUS 

Kaaannannnototoot tK t t
YMPÄRISTÖARVIOINTIYMPÄRISTÖARVIOINTI

6 KÄSITTELY 5 LUPAHAKEMUS 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINNIN LAADINTA JA 

LÄHETTÄMINEN 

7 TARVITTAVAT
LISÄSELOSTUKSET

8 LUPAA JA EHTOJA KOSKEVA
PÄÄTÖS

10 OMAVALVONTA, 
YMPÄRISTÖTARKASTUS

9 TOIMENPITEIDEN
TOTEUTUS



1.3 Hallinnolliset tiedot 

TAULUKKO 2. Hallinnolliset tiedot, tekniset tiedot ja tuulivoimapuiston mitat. 
 

Operaattorit Njordr Offshore Wind AB 

Yrityksen tunnus 559308 – 6019 

Postiosoite (pääkonttori) Lantvärnsgatan 8 
652 21 Karlstad 
SWEDEN 

Yhteyshenkilö Niklas Sondell, projektipäällikkö, Njordr Offshore Wind AB 

Puhelin 070 218 5064 

Tuulivoimapuiston nimi Baltic Offshore Delta 

Sijainti Tukholman itäinen merialue (Ö204), pohjoisen Itämeren ja 
Eteläkurkun merialue, Ruotsin talousvyöhyke 



2. PAIKKATUTKIMUS JA HANKKEEN 
KUVAUS  

 
TTässä luvussa kuvataan, miten suunniteltujen toimintojen sijainti on valittu. 
Luvussa esitetään myös suunnitellun tuulivoimapuiston laajuus, mitat ja tekniset 
edellytykset. 

 
2.1 Paikkatutkimusprosessi 

2.1.1 Paikan valinta 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

2.2 Ensisijaiset vaihtoehdot 





KUVA 2. Kohteen sijainti 
Itämerellä. Talousvyöhykkeen raja on osoitettu 
katkoviivalla. 



KUVA 3. Hankealueen sijainti ja etäisyys 
maasta. Lähinnä on Sandhamn, noin 53 
kilometriä länteen. 

 



 
KUVA 4. Baltic Offshore Grid -konsepti (BOG 2050). Lähde: Baltic InteGrid (n.d.), sivu 25. Musta 
rengas on lisätty karttaan jälkikäteen osoittamaan hankealueen likimääräinen sijainti suhteessa 
suunnitteluehdotuksen tutkittuihin väyliin. 
 

2.2.1 Suunnitteluvaihtoehdot 

2.3 Nollavaihtoehto 



2.4 Tuulivoimapuiston suunnittelu 

Laajuus ja rakenne 

TAULUKKO 3. Suunnitellun Baltic Offshore Delta -tuulivoimapuiston mitat. 
 

Voimaloiden lukumäärä Enintään 300 

Voimalan teho Noin 20 MW, tuotanto noin 80 GWh/vuosi (esimerkkivoimala) 

Kokonaiskorkeus Enintään 330 metriä 
 
TAULUKKO 4. Tehon ja voimaloiden koon ja keskinäisen etäisyyden parametrit toteutettavien 
voimaloiden lukumäärän mukaan. Sijoittelumalleissa ja tuotanto- ja tehoprofiilien laskennassa 
voimaloiden lukumäärä on 253 ja niiden yksikköteho on 20 MW (ks. alaluku 2.4.1). 
 

Voimaloiden 
lukumäärä 

Teho (MW) Roottorin 
halkaisija (m) 

Kokonaisteho 
(MW) 

Keskimääräinen 
etäisyys (m) 

300 15 230 4 500 1 800 

250 20 263 5 000 2 000 

220 25 295 5 500 2 150 

 
 



2.4.1 Tuulivoimalat ja niiden sijoittelu 

Oheistoiminta 



KUVA 5. Esimerkkivoimalanvedenpinnan yläpuolisen osan koko Baltic Offshore Delta -
merituulivoimapuiston tuotannon esianalyysissä. 
 



KUVA 6. Tuulivoimapuiston sijoittelun malli. 
Hankealueen pohjoisosassa syvyys on 
matalampi, jolloin tuulivoimaloiden 
perustukset voidaan ankkuroida pohjaan. 
Jotta meriliikenne pääsee alueelle, 
hankealueen läpi kulkee noin viiden kilometrin 
väylä, johon ei ole sijoitettu tuulivoimaloita, 
ks. alaluku 3.13. 

 
 



2.4.2 Perustukset ja ankkurointi 

KUVA 7. Yleiskatsaus merituulivoimaloiden perustustyyppeihin. Lähde: Dornhelm et al. (2019). 
 



2.4.3 Pohjaan ankkuroidut perustukset 

Monopile 

Painovoimainen perustus 

Putkiristikko 

Kolmijalka 

2.4.4 Kelluvat perustukset 



KUVA 8. Esitys yleisimmistä pohjakiinnitysmenetelmistä. Lähde: Vryhof Anchors, 2010. 
 



Vastapaino 

Puoliuppolautta 

Jännitetty lautta 

2.4.5 Sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät 



3. ALUETTA KOSKEVAT OLETUKSET JA 
ENNAKOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  

 
TTässä luvussa kuvataan lyhyesti alueen olosuhteet ja todennäköiset 
ympäristövaikutukset, joita tuulivoimalaitoksen odotetaan aiheuttavan. Tulevassa 
YVA:ssa näitä ympäristövaikutuksia tutkitaan ja niistä raportoidaan 
yksityiskohtaisemmin. 

 
3.1 Suunnitteluolosuhteet 

3.1.1 Merialuesuunnittelu 





KUVA 9. Pohjoisen Itämeren ja Eteläkurkun 
merialueen osan suunnittelukartta. Lähde: 
Ruotsin meri- ja vesivarojen hallintavirasto

 



TAULUKKO 5. Ote merialueesta Ö204 Pohjoinen Itämeri ja Eteläkurkku. Näihin seikkoihin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota niiden esiintyessä. Maanpuolustuksen etu tulee asettaa etusijalle, 
jos yhteiskäyttö ei onnistu. Lähde: Ruotsin meri- ja vesivarojen hallintavirasto, 2019b. 
 

Alue Käyttö Erityis-
huomio 

Prioriteetti 
tai erityinen 
mukautus 
rinnakkaisto
imintaan 

Perustelut 
ensisijaisuudelle 

Ö204 Yleinen 
laivaliiken
ne 

Korkeat 
kulttuuri
arvot 

Puolustus 
menee 
energiantuo
tannon 
edelle. 

Maanpuolustuksen 
kansalliset edut 
asetetaan etusijalle 
tuulivoimapuistojen 
kansallisiin etuihin 
ja niille yleisesti 
tärkeisiin etuihin 
nähden Ruotsin 
ympäristölain 3 
luvun 10 § 
mukaisesti. 
Käyttötapojen ei 
katsota voivan 
toimia rinnakkain. 

 

 
 

3.1.2 Meriympäristön hallinta 

3.1.3 HELCOM:n Itämeren toimintasuunnitelma 



3.2 Ympäristönlaatunormit 



3.3 Lähellä sijaitsevat tuulivoimalat 



 

KUVA 10. Hankkeen läheisyydessä sijaitsevien 
tuulivoimaloiden kartta. 

 
 

 



TAULUKKO 6. Yhteenveto 50 kilometrin säteellä sijaitsevista tuulivoimaloista ja niiden etäisyyksistä 
hankealueeseen. 
 

Laitos Operaattorit Laajuus/ 
kokonaiskorkeus 

Tilanne Etäisyys 

Svenska 
Högarna 

Ei rekisteröityä 
projekti-insinööriä 

Yksi voimala/26 
metriä 

Valmis 30,5 kilometriä 

 
 

3.4 Tuulivoimavarat 

KUVA 11. Baltic Offshore Delta -hankkeen alueella vallitsevat tuulen suunnat ovat länsi- ja 
lounaistuuli. Tämä perustuu paikallisten tuuliolosuhteiden pitkän aikavälin tarkistettuihin 
korkearesoluutiosimulaatioihin WE-WAM-mallilla (Keck ja Sondell 2020). 



KUVA 12. Baltic Offshore Delta -tuulivoimapuiston sähkön kokonaistuotannon kertyvä jakauma 
vuoden eri kuukausina. Lukujen selittämiseksi kuvaan on lisätty merkit analyysin jälkeen. 
Katkoviiva osoittaa 1 500 MW:n rajan, yhtenäinen ympyrä osoittaa, milloin teho ylittää joulu-
tammikuussa 1 500 MW, ja katkoviivaympyrä osoittaa, milloin teho ylittää 1 500 MW kesällä. 

 

Tietyn tuotetun tehon (MW) osuus ajasta kuukaudessa (%)  
Baltic Offshore Delta  

Asennettu teho 5 000 MW 



3.5 Kaapelit ja putket 

 



KUVA 13. Kartta hankealueen lähistön tunnetuista 
kaapeleista ja putkista (HELCOM, 2018 ja 

 



3.6 Kansallisesti merkittävät alueet 



 

KUVA 14. Viestiliikenteen kansalliset edut noin 100 
kilometrin säteellä hankealueesta: Merenkulku, 
satamat ja lentokentät. Hankealueen itäosassa 
sijaitsee olemassa oleva kansallisesti merkittävä 
meriväylä. Hankealue ei kuulu metropolialueisiin eikä 
lentoliikenteen kansallisesti merkittäviin alueisiin.



 

KUVA 15. Maanpuolustuksen kansalliset edut 100 
kilometrin säteellä hankealueesta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUVA 16. Luonnonsuojeluun, kulttuurin suojeluun ja 
ulkoiluun liittyvät kansalliset edut 100 kilometrin 
säteellä hankealueesta. Hankealueesta noin 65 
kilometriä luoteeseen sijaitsee kansallisesti merkittävä 
ulkoilualue. Etäisyys lähimpään Natura 2000 -
alueeseen on 27 kilometriä. 



 
 

KUVA 17. Ammattikalastuksen ja 
tuulivoimatuotannon kansalliset edut 100 
kilometrin säteellä hankealueesta. 



 

3.7 Maisema 

Topografia ja luonnonmaantieteelliset olosuhteet 



 

KUVA 18. Viivat osoittavat teoreettisen etäisyyden 
merenpinnan tasolla, jolla estevalo näkyy 180 
metrin korkeudella merenpinnasta (oranssi viiva) 
ja tuulivoimalan lavan kärki näkyy 330 metrin 
korkeudella merenpinnasta. 



3.8 Merentutkimus ja merigeologia 



3.8.1 Vaikutus merivirtoihin ja niiden sekoittumiseen 

 
 

 



KUVA 19. Pohjanmeren veden reitti Itämereen. Delta-hankealue on merkitty monikulmiona. Lähde: 
Njordr, SMHI:n ja Baltic Sea Bathymetry Database -tietokannan tiedoista, 
http://data.bshc.pro/about/. 

 



 
KUVA 20. Yleiskatsaus merituulivoimaloiden perustuksiin. Lähde: Kuva Joshua Bauer, NREL 49055. 

 



3.9 Luonnonympäristö 



3.9.1 Suojelualueet 





 

Svenska Björnin Natura 2000 -alue 

Svenska Högarnan luonnonsuojelualue
 

HELCOM-/Ramsar-alue 
Stora Nassa-Svenska 
Högarna 

Stora Nassan Natura 
2000 -alue 

Natura 2000 -alue, Gotska 
Sandön-Salvorev 

Gotska Sandön 
saaren kansallispuisto 

KUVA 21. Suojellut alueet ja niiden 
luonnonympäristö. 

Nämdöskärgardensin kansallispuisto 
(muodostaminen kesken) 

Svenska Högarnan Natura 2000 -alue  



3.9.2 Merenpohjan eliöstö 



3.9.3 Kalat 



3.9.4 Merinisäkkäät 



KUVA 22. Pyöriäisten tärkeät alueet Ruotsin vesillä vuosineljänneksittäin ja koko vuoden aikana. 
Lukujen selittämiseksi hankealueen sijainti on lisätty karttaan jälkikäteen. Kuvan lähde: AquaBiota 
2016. 

 

Pyöriäisten tärkeät alueet Ruotsin 
vesialueilla 
Pohjanmeri/Itämeri 



3.9.5 Linnut 



TAULUKKO 7. Mallien tiedot merilintujen "malliruokavalioista" viittaavat kutakin ravintolajia varten aiemmin kehitettyihin 
mallinnustietoihin. Lähde ja viitteet: Tukholman lääninhallitus, 2017. 
Laji Tieteellinen 

nimi 
Kausi Ravinto Mallin 

ravintotiedot 
Sukellussyvyys Lentomatka 

lisääntymisa
lueelta 

Pääasiallinen 
tuulen suunta 

Alli Clangula 
hyemalis 

Talvi Simpukat, 
Saduria 
entomon 

Sinisimpukka 
(populaatiotih
eys > 50 %) 
Saduria 
entomon (> 
500 yks./m2) 

30 m - - 

Haahka Somateria 
mollissima 

Lisääntymi
skausi 

Sinisimpukat Sinisimpukka 
(populaatiotih
eys > 50 %) 

6 m - - 

Pilkkasiipi Melanitta 
fusca 

Lisääntymi
skausi 

Äyriäiset, 
nilviäiset 
(infauna) 

Pehmeät 
simpukat, 
liejusimpukka, 
Saduria 
entomon (> 
500 yks./m2) 

9,5 m - - 

Etelänkiisla Uria aalge Lisääntymi
skausi 

Kalat, 
pääasiassa 
kilohaili 

Pelagiset kalat 
(määrä/1 000 
m3) 

Rajoittamaton. Voi 
sukeltaa > 180 m. 
Kalaa on aina 
saatavilla ulapalla ja 
sukellussyvyyksissä 
(hapenpuute 
> 80 m syvyydessä) 

Keskiarvo: 
13,12 km; 
Maksimi: 
19,13 km 

Laskettu SMHI:n 
tiedoista, Svenska 
Högarnan 
mittausasema 
(15.4.–30.6.2016) 

Ruokki Alca torda Lisääntymi
skausi 

Kalat, 
pääasiassa 
kilohaili 

Pelagiset kalat 
(määrä/1 000 
m3) 

Rajoittamaton. Voi 
sukeltaa > 120 m.  
Kalaa on yleensä 
saatavilla ulapalla ja 
sukellussyvyyksissä 
(hapenpuute 
> 80 m syvyydessä). 

Keskiarvo: 
13,12 km; 
Maksimi: 
19,13 km 

Laskettu SMHI:n 
tiedoista, Svenska 
Högarnan 
mittausasema 
(15.4.–30.6.2016) 



3.9.6 Lepakot 



3.9.7 Lajien suojelu 

 
 
 

 

 
PUNAINEN KIRJA  

Punainen kirja kuvaa lajien sukupuuttoon kuolemisen riskiä sen alueella – tässä 
tapauksessa Ruotsissa. Myös tavalliset lajit voivat joutua punaiseen kirjaan, jos 
niiden kanta pienenee voimakkaasti. 
Punainen kirja on jaettu kuuteen eri luokkaan, joista jokaisella on yleisesti 
käytetty lyhenne: puutteellisesti tunnettu (DD), valtion alueelta hävinnyt (RE), 
silmälläpidettävä (NT), vaarantunut (VU), erittäin uhanalainen (EN) ja 
äärimmäisen uhanalainen (CR). Kolmen viimeisen luokan lajeihin viitataan 
yleisesti "uhanalaisina". 
Ruotsin punaisen kirjan tuottaa Ruotsin lajitietokeskus kansainvälisten kriteerien 
mukaan. Kirja päivitetään säännöllisesti. Viimeisin punainen kirja julkaistiin 
vuonna 2020. 
 

 
LAJISUOJELUMÄÄRÄYS  

Lajisuojelumääräys on laki, jossa säädetään tiettyjen lajien ja kaikkien 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta sekä niiden elinympäristöjen suojelusta. 
Lajisuojelumääräyksellä pannaan täytäntöön kansallisesti EU:n luontodirektiivi ja 
lintudirektiivi. Määräykseen kuuluu kaksi lajiluetteloa: Liite 1 ja Liite 2. Kaikki 
luetellut lajit ovat suojeltuja, mikä tarkoittaa, että lueteltuja lajeja ei saa kerätä, 
vahingoittaa tai tappaa. Lisäksi Liitteessä 1 lueteltujen lajien elinympäristöt on 
suojeltu, eikä niitä saa hävittää. 
 



3.9.8 Luonnon monimuotoisuus ja ympäristötekniikka 



3.10 Kulttuuriperintö 

TAULUKKO 8. Ote Ruotsin kansallisperintölautakunnan tietokannasta (2019), tunnetut 
kulttuurijäännökset 10 kilometrin säteellä hankealueesta. 
 

Tunnus Nimi Arvon kuvaus Etäisyys hankealueesta 

L1934:3828 Ei nimeä Laivan hylky, noin 57 × 
21 m 

Hankkeen alueella 

L1934:3829 Ei nimeä Laivan hylky, noin 48 × 
10 m 

3,5 km 

L1934:3830 Ei nimeä Laivan hylky, noin 68 × 
25 m 

Hankkeen alueella 

 



 

KUVA 23. Tunnetut muinaisjäännökset 
hankealueella ja sen läheisyydessä. 



3.11 Ulkoilu ja virkistys 

3.12 Luonnonvarat 

3.12.1 Ammattikalastus 



 

 Hankealue 
 
  

Kansallisen edun mukainen 
ammattikalastus 
 Merialueet  
 Rannikkovyöhyke 
  
  

KUVA 24. Kaupallisen kalastuksen alueet ja 
kalastusalustiheys. Meri on merkitty 
tummansinisellä taustavärillä. 

Kalastusalustiheys 
tuntia/km2/kk 
 
 
 
 
 
 

kalastusalusten 
keskiarvo v. 
2020 



3.13 Meriliikenne 



Ehdotettu alueen jako meriliikenteen huomioon 
ottamiseksi 

 

 

 



 

 Esimerkki voimaloiden 
sijoittelusta  

 Hankealue 

  

Kansallinen etu, merenkulku 

 Nykyiset laivaväylät 

 Suunniteltu tai tuleva väylä 

  
  

Alustiheys 
tuntia/km2/kk 
 
 
 
 
 
 

vuonna 2020, 
keskiarvo, kaikki 
liikenne 

KUVA 25. Merenkulkuun ja muihin 
liikennemuotoihin liittyvää kansallista 
etua kuvaava kartta ja alusten 
liikkumistiheys alueella. Meri on 
merkitty tummansinisellä 
taustavärillä. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Esimerkki voimaloiden 
sijoittelusta  

  
  

Kansallinen etu, merenkulku 

 Nykyiset laivaväylät 

 Suunniteltu tai tuleva väylä 

  
  

Alustiheys 
tuntia/km2/kk 
 
 
 
 
 
 

vuonna 2020, 
keskiarvo, kaikki 
liikenne 

Offshore Delta I  
syvyys 40–70 m 

Offshore Delta II 
syvyys 70–100 m 

Offshore Delta III  
syvyys 100–160 m 

KUVA 26. Vaihtoehtoinen ehdotus hankealueen jaosta 
meriliikenteen sallimiseksi. Osa-alueiden I–III 
syvyydet ovat 40–70 m, 70–100 m ja 100–160 m 
tässä järjestyksessä. Sininen viiva osoittaa itä-
länsisuuntaisen laivaväylän siirron etelään Delta I:n 
eteläosassa. Punainen viiva osoittaa Delta III:n 
kaakkoisosan liikenteen mahdollisen siirron 
kauemmas kaakkoon. 
 



3.14 Melu 



KUVA 27. Nord2000-laskentamallilla 
tehtyjen Itämeren 
merituulivoimahankkeen 
melupäästölaskelmien tulokset. 

 



3.14.1 Matalat taajuudet ja infraäänet 

3.14.2 Vedenalainen melu 



3.15 Visualisoinnit ja näkyvyysanalyysit 

3.16 Varjot 



3.17 Riskit ja turvallisuus 
Esteiden merkintä 

Lentoliikenne 



Onnettomuusriskit 

Miinat ja upotetut ampumatarvikkeet 



KUVA 28. Kartta toisen maailmansodan aikaisten 
miinojen uppoamisalueista. Asteikko on 
seitsenportainen (1 on pienin, 7 suurin), mutta vain 
luokat 1–5 on kuvattu. 

 



Kuluminen ja äärimmäiset sääolosuhteet 

Tulipalo 

Jäänmuodostus ja jääkuorma 



Sähkömagneettiset kentät 



3.18 Kokoonpano-/rakennusvaihe 

Pohjaan ankkuroidut tuulivoimalat 



Kelluva tuulivoimala 

Merisähköasema 

Sisäinen kaapeliverkko ja yhdyskaapelit 



3.19 Käyttövaihe 

3.20 Purkaminen ja käytöstä poistaminen 



4. ILMASTONMUUTOS JA KESTÄVÄ KEHITYS  
 
KKestävän kehityksen käsite luotiin YK:n ympäristön ja kehityksen 
maailmankomissiossa, ja sen määritelmä on "kehitys, joka täyttää nykyiset tarpeet 
vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä täyttää omat tarpeensa" (Brundtlandin 
komissio, 1987). Tässä luvussa kuvataan lyhyesti tavoitteet, jotka tukevat kestävän 
kehityksen ympäristönäkökohtia. Seuraavassa YVA:ssa tutkitaan, kuinka hyvin 
suunniteltu tuulivoimapuisto vastaa maailmanlaajuisia tavoitteita, 
ympäristötavoitteita, päästöjen vähentämistä ja uusiutuvan energian tuotannon 
lisäämistä. 

4.1 Ilmasto ja uusiutuva energia 





4.2 Maailmanlaajuiset kestävän kehityksen 
tavoitteet 

 
 
 
 

KUVA 29. Maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet (www.globalamalen.se). 
 



 
TAULUKKO 9. Maailmanlaajuisten kestävän kehityksen tavoitteiden ja tuulivoiman rakentamisen 
yhteys. 
 

 

Tavoitt
een nro 

Teema Yhteys tuulivoiman rakentamiseen 

Tavoite 
3 

Terveys ja 
hyvinvointi 

Yleistavoite, joka kattaa kaikenikäisten kestävän kehityksen kaikki näkökohdat. Erityisesti 
tuulivoiman osalta yhteys liittyy pääasiassa psykososiaaliseen terveyteen (mukaan lukien kaikki 
mahdollisista asuinympäristön havaittavista häiriöistä lisääntyvän uusiutuvan energian luomaan 
tulevaisuudenuskoon), mutta myös pienempään riskiin kuolla kemikaalipäästöjen tai muun 
maaperän, veden ja muiden elinympäristöjen saastumisen seurauksena. 

Tavoite 
6 

Puhdas vesi ja 
viemäröinti kaikille 

Yhdistävän tekijänä on juomaveden varmistaminen kaikille ja veteen liittyvien ekosysteemien 
suojeleminen. Tuulivoimalaitoksia perustettaessa on tärkeää ottaa riittävällä tavalla huomioon, 
että tätä tavoitetta ei haitata. 

Tavoite 
7 

Kestävä energia 
kaikille 

Tavoite tähtää muun muassa uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseen maailmassa. 
Tuulivoimalla on keskeinen rooli tässä kehityksessä yhdessä muiden uusiutuvien energialähteiden 
kanssa. Yleisemmin tavoitteessa keskitytään myös puhtaan energian saatavuuteen kaikille. 

Tavoite 
9 

Kestävä teollisuus, 
innovaatiot ja 
infrastruktuuri 

Tavoite korostaa muun muassa tieverkkojen, mobiiliteknologian ja sähköverkkojen turvallisuutta ja 
vakautta. Kestävän teollisuussektorin luomiseksi tarvitaan myös uusiutuvaa energiaa. Tuulivoiman 
tuotanto voi vaikuttaa tähän positiivisesti. 

Tavoite 
11 

Kestävät 
kaupungit ja 
yhteisöt 

Kestävä kaupunkikehitys tarkoittaa muun muassa liikenteen sähköistämisen lisäämistä. Tämä 
edellyttää ympäristöystävällistä ja kestävästi tuotettua sähköä, ja tässä tuulivoimasta on hyötyä. 
Tähän tavoitteeseen sisältyy myös luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelu, joka joissakin tapauksissa 
koskee alueita, joille tuulivoimaa sijoitetaan. Lisäksi tuulivoimateknologian kehittyminen 
mahdollistaa tuulivoimahankkeita useammissa maissa ja kaupungeissa. Uusiutuvan energian tarve 
on suuri kaupungeissa ympäri maailmaa. 

Tavoite 
12 

Kestävä kulutus ja 
tuotanto 

Tavoite koskee käytettävissä olevien luonnonvarojen hyödyntämistä ja hallintaa ympäristön, 
yhteiskunnan ja talouden kannalta. Tuulivoima on uusiutuva luonnonvara, jota tulisi käyttää 
tehokkaasti, ja myös tuulivoiman rakentamispaikat tulisi arvioida näiden näkökohtien perusteella. 
Tavoitteena on myös kemikaalien ja jätteiden vastuullinen käsittely sekä jätteen määrän 
vähentäminen. Tuulivoiman rakentamisen, käytön ja käytöstä poistamisen aikana on tärkeää 
käsitellä kemikaaleja ja jätteitä resurssitehokkaasti ja vastuullisesti sekä varmistaa, että 
mahdollisimman suuri osa käytetyistä materiaaleista voidaan kierrättää. 

Tavoite 
13 

Ilmastonmuutokse
n hillitseminen 

Tavoitteen tarkoitus on hillitä ilmastonmuutosta. Painopiste on ennen kaikkea muuttuvaan 
ilmastoon valmistautumisessa. Tähän tavoitteeseen sisältyy myös Pariisin sopimus 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja se, että maapallon lämpeneminen ei saa ylittää 
kahta astetta. 

Tavoite 
15 

Ekosysteemit ja 
luonnon 
monimuotoisuus 

Tavoite käsittelee muun muassa ekosysteemien kestävää käyttöä. Tuulivoiman rakentamisessa on 
otettava huomioon alueen ekosysteemit ja luonnon monimuotoisuus sekä tuulivoimapuistojen 
kumulatiiviset vaikutukset, jotta toiminta ei haittaa tavoitetta. 

Tavoite 
17 

Täytäntöönpano ja 
maailmanlaajuinen 
kumppanuus 

Maailmanlaajuisen solidaarisuuden yleinen tavoite. Se, että tuulivoimateollisuutta viedään 
eteenpäin (sekä teknisen että tieteellisen kyvykkyyden osalta), voi edistää maailmanmarkkinoiden 
kehitystä ja kannustaa tuulivoiman käyttöön maailmanlaajuisesti. 



 

4.3 Ruotsin ympäristötavoitejärjestelmä 



5. TULEVAT TYÖT  
 
TTässä luvussa kuvataan lyhyesti, miten tulevat ympäristöarvioinnit on järjestetty, 
millaisia tutkimuksia suunnitellaan ja millaiseksi hankkeen aikataulu muodostuu. 

 
5.1 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 

Tulevan YVA:n sisältö ja laajuus 

 

 

 
 
 



5.2 Suunnitellut tutkimukset ympäristöluvan 
myöntämiseen saakka 

Merenpohja- ja vesitutkimukset 



Luonnon- ja kulttuuriarvot 

 
 
 

 

 

 
 

Visualisoinnit, mittaukset ja mallinnukset 

 
 
 
 
 

 

 



Meriliikenne 

Maanpuolustus 

Sähköliitäntä ja sisäinen verkko 



5.3 Suunnitellut tutkimukset annetun 
ympäristöluvan mukaisesti 

Tuulenmittaus 

Merenpohjan kartoitukset 





5.4 Alustava aikataulu ja toteutus 

KUVA 30. Lupaprosessin, tutkimusten ja toteutuksen aikataulu. 
 

 

Ruotsin ympäristölain 
mukainen kuuleminen 

Lupaprosessi ja 
tutkimukset 

Suunnittelu, hankinnat ja 
rahoitus 

2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  

Verkkoyhteyden 
rakentaminen 

Tuulivoimapuiston 
rakentaminen 



LÄHDELUETTELO  

















Liite 1. 
TERMIT JA MÄÄRITELMÄT  
 
OOlemme koonneet lukijan tehtävän helpottamiseksi erityisiä termejä ja määritelmiä, 
joita käytämme suunniteltujen toimien sekä hankkeen olosuhteiden ja odotettujen 
ympäristövaikutusten kuvaamiseen. 

TAULUKKO 10. Asiakirjassa käytettyjen lyhenteiden määritelmät: 
Termi Määritelmä/selite 

Teho Energian muuntonopeus. Tuotantokapasiteettia mitataan 
kilowatteina (kW) ja sen kerrannaisina: 
1 000 kW = 1 megawatti (MW) 
1 000 MW = 1 gigawatti (GW) 
1 000 GW = 1 terawatti (TW) 

Energia Voiman ja ajan tuote. Tuotettua energiaa mitataan 
kilowattitunteina (kWh) ja sen kerrannaisina: 
1 000 kWh = 1 megawattitunti (MWh) 
1 000 MWh = 1 gigawattitunti (GWh) 
1 000 GWh = 1 terawattitunti (TWh) 

Oheistoiminta Yhteinen nimi tuulivoimaloiden edellyttämille toiminnoille: 
Tuulivoimapuiston sisäiset sähkölinjat, sähköyhteydet maihin, paalutus ja 
perustusten rakentaminen sekä osien kuljettaminen laivalla 
tuulivoimapuistoihin. 

Ympäristö-
vaikutukset 

Ruotsin ympäristölain 2 luvun 2 § mukaan; ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvat vaikutukset. Yksityiskohtaisempi selitys on 
alaluvussa 1.2 Nykyinen lainsäädäntö. 

Ympäristö-
vaikutusten 
arviointi (YVA) 

Lupahakemukseen liitettävä asiakirja. Asiakirjassa on kuvattava ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat suorat ja välilliset 
ympäristövaikutukset, ja sen avulla on voitava tehdä kokonaisarvio 
suunniteltujen toimien seurauksista. 

Hankealue Alue, jossa tuulivoima-urakoitsija on arvioinut tuulivoimaloiden 
rakentamishankkeen toteutuvan. 

Kuulemis-
asiakirja 

Suunniteltua hanketta koskevia tietoja sisältävä asiakirja, jossa kuvataan 
yleisesti ne ympäristövaikutukset, joita suunnitelluilla toimilla katsotaan 
olevan. 

Varotoimet Toimenpiteet, joilla haitalliset ympäristövaikutukset vältetään, 
minimoidaan, ennallistetaan tai kompensoidaan. 

Kokonaiskorkeus Turbiinin napakorkeus (tornin korkeus) lisättynä roottorin lavan pituudella 
eli tuulivoimalan korkeus lavan kärkeen asti, kun lapa on yläasennossa. 

 

 



LIITE 2. KUULEMISKIERROS  
 
Estekysely 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ehdotus kuulemiskierrokseksi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kansainväliset 
 



LIITE 3. MELULASKELMAT NORD 2000  



LIITE 4.  MELULASKELMAT (TANSKAN MALLI) 



LIITE 5. VALOKUVAESITYS  





AAlla olevan toimeksiannosta  


