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LVM:n lausunto, Södra Victoria -merituulivoimapuiston YVA-menettely 
Ympäristöministeriö on pyytänyt liikenne- ja viestintäministeriöltä lausuntoa Suomen osallistumisesta 
Ruotsin talousvyöhykkeelle Södra Midsjöbankenin alueelle eteläisellä Itämerellä suunnitteilla olevan 
merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Tuulipuisto koostuisi sadasta tuuli-
turbiinista ja hankkeen kokonaiskapasiteetiksi on suunniteltu noin 1 500-2 000 MW. Yksittäisen voi-
malan teho olisi 15-20 MW ja enimmäiskorkeus 295 metriä. 

Tuulivoimahankkeita on merialueilla suunnitteilla useita sekä Suomen että Ruotsin aluevesillä ja ta-
lousvyöhykkeillä. Teknologisen kehityksen ja markkinatilanteen muutoksen vuoksi hankkeet ovat 
kooltaan aiempaa isompia. Toteutuessaan hankkeilla voi olla luonnonympäristön lisäksi huomattavia 
vaikutuksia merenkulkuun. Yksittäisten hankkeiden vaikutusten ohella on tärkeää kiinnittää huomiota 
hankkeiden yhteisvaikutuksiin.  

Sujuva ja turvallinen meriliikenne väylillä ja väylien ulkopuolisilla merialueilla ympäri vuoden on eri-
tyisen tärkeää Suomelle, sillä valtaosa Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista kulkee meriteitse. 
Suunnitteilla oleva puisto sijaitsee Itämerellä alueella, jolla Suomen kauppamerenkulun reitit kulke-
vat. 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. 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tarkemmat arviot vaikutuksista merenkululle käyvät 
ilmi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lausunnosta, jonka mukaan Suomen olisi perusteltua 
osallistua suunnitellun hankkeen YVA-menettelyyn. 

Osastopäällikkö, ylijohtaja Sabina Lindström 

Erityisasiantuntija Hanna-Maria Urjankangas 
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Luonnonvarakeskus
Latokartanonkaari 9
PL 2, 00791 Helsinki Puhelin 029 532 6000 Y-tunnus 0244629-2

Asia: Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua tuulivoimalan paikan muutokseen liittyvään uuteen YVA-
menettelyyn Södra Midsjöbankenin alueella Ruotsin... (VN/25637/2022)

Ympäristöministeriö
kirjaamo.ym@gov.fi

Lausunto

Tämä lausunto koskee Suomen tarvetta lausua tuulivoimapuistosta linnuston 
takia.

Alue eteläisellä Itämerellä on potentiaalisesti merkittävää levähdysaluetta tai 
talvehtimisaluetta monille Suomessakin pesiville, talvehtiville tai Suomen kautta 
muuttaville merilinnuille. Olennaisia huomioitavia lajeja ovat lähinnä merisorsat 
(alli, haahka, pilkkasiipi, mustalintu, lapasotka), ruokkilinnut (riskilä, ruokki, 
etelänkiisla) ja kuikkalinnut (kuikka ja kaakkuri). Monille näistä, sekä myös 
esimerkiksi hanhille, tuulivoimapuisto saattaa myös asettua tärkeille 
muuttoreitille.

Vaikka on todennäköistä, että linnuston kannalta tärkeimmät alueet sijoittuvat 
lähemmäksi rantaa ja että nyt ehdotettu alue on jokseenkin parempi kuin 
alkuperäinen sijoituspaikka (jossa hanke keskeytetiin näihin luontoarvoihin 
vedoten), hanke saattaa edelleen olla huolta aiheuttava linnuston kannalta. 
Ehdotamme siksi, että Suomen pitäisi tälläkin kertaa olla mukana YVA-
menettelyssä.

Sirpa Thessler

Johtaja, Luonnonvarat

Hyväksytty Luken prosessinhallintajärjestelmässä 31.10.2022 klo 12:32:37.

Lausunnon valmistelija(t):

Andreas Lindén

Liitteet: 

Tiedoksi: 
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Liikenne-	ja	viestintävirasto	Traficomin	lausunto	Suomen	tarpeesta	osallistua	Ruotsin

talousvyöhykkeelle	suunniteltavan	Södra	Victoria	-nimisen	merituulivoimapuiston

ympäristövaikutusten	arviointimenettelyyn

Ympäristöministeriö	on	lähettänyt	lausuntopyynnön	Liikenne-	ja	viestintävirasto

Traficomille	koskien	Suomen	tarpeesta	osallistua	Ruotsin	talousvyöhykkeelle

suunniteltavan	Södra	Victoria	-nimisen	merituulivoimapuiston	ympäristövaikutusten

arviointimenettelyyn.

Traficom	lausuu	seuraavaa

Merituulivoimahankkeet	ovat	kasvaneet	viime	vuosina	merkittävästi	ja	niiden	sijainti

on	enenevässä	määrin	suuntautunut	kauemmaksi	rannikon	matalilta	vesiltä	aina

talousvyöhykkeille	asti.	Merituulivoimahankkeita	suunnitellaan	laajoille	alueille	sekä

Suomen	että	Ruotsin	merialueille,	ja	toteutuessaan	merituulivoimapuistoilla	voi	olla

merkittäviä	vaikutuksia	Pohjanlahden	ja	Suomenlahden	merenkulkuun.

Merituulivoimapuistojen	aluerajauksessa	on	tärkeää	huomioida	merenkulun

käyttämät	liikennöintireitit	myös	vahvistettujen	väylien	ja	reittijakojärjestelmien

ulkopuolella	siten,	että	merenkulun	toimintaedellytykset	ja	turvallisuus	tulevat

huomioiduksi	suunnitellulla	hankealueella.

Nyt	kuultavana	oleva	merituulivoimahanke	sijoittuu	alueelle,	jonka	kautta	Suomeen

suuntautuvan	ja	Suomesta	lähtevän	kauppamerenkulun	liikennöinti	eteläisellä

Itämeren	kulkee.	

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.

	

Pietari	Pentinsaari

johtaja

Tiedoksi

Jani	Koiranen,	Traficom

Janina	Tapia	Cotrino,	Traficom

Hanna-Maria	Urjankangas,	LVM

	

Tämä	asiakirja	on	allekirjoitettu	sähköisesti.	Liikenne-	ja	viestintävirasto	(Traficom)

25.10.2022.	Allekirjoituksen	oikeellisuuden	voi	todentaa	sähköisiä	allekirjoituksia

tukevalla	lukijaohjelmalla	tai	Traficomin	kirjaamosta.

	



 
 

 
 

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 
26.10.2022 

Vastaanottaja 
Ympäristöministeriö 
kirjaamo.ym@gov.fi 

Lausunto Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Södra 
Victoria –tuulivoimala-alueen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (VN/25637/2022) 
BirdLife Suomi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa sen johdosta seuraavaa. 

Ruotsin talousvyöhykkeelle eteläiselle Itämerelle Södra Midsjöbankenin matalikkoalueelle suunnitellaan Södra 
Victoria nimistä merituulivoimala-aluetta, jonka kapasiteetti olisi 1500-2000 MW. Meren syvyys alueella vaihtelee 
23 ja 36 metrin välillä. 

Södra Midsjöbankenin matalikko on todettu kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi eli IBA-alueeksi (IBA, Important 
Bird and Biodiversity Area)1. Suunniteltu tuulivoimala-alue sijoittuu lähes kokonaan IBA-aluerajauksen sisään. 
Tuulivoimala-alue on lisäksi valtaosin Natura 2000 aluetta (SPA ja SCi) ja se on Natura-tietolomakkeiden mukaan 
erittäin tärkeä vesilintujen kerääntymisalue sekä tärkeä alue muun muassa pyöriäiselle. 

Tuulivoimasuunnitelma aiheuttavaa huomattavan suuren uhkan alueen luonnolle, erityisesti maailmanlaajuisesti 
vaarantuneeksi ja Itämerellä erittäin uhanalaiseksi luokitellulle allille ja on lintudirektiivin vastainen. 
Tuulivoimauhkan lisäksi alueen linnuston on todettu kärsivän ylikalastuksen vaikutuksesta ja laivojen öljypäästöistä. 
Alue ei edellä mainituista syistä sovellu tuulivoimala-alueeksi, vaan alueen hyödyntämisen sijasta sillä tulisi 
tehostaa suojelutoimenpiteitä. 

BirdLife Sverige on ottanut kantaa hankkeeseen, ja esittänyt voimala-alueen siirtämistä IBA-alueesta riittävän 
kauaksi länteen, jolloin hankkeen vaikutukset linnustoon pienenisivät. Yhdistys on kuitenkin todennut 
kannanotossaan, ettei sillä ole asiantuntemusta arvioida, kuinka kauaksi länteen hanketta tulisi siirtää, jotta se ei 
aiheuttaisi uhkaa pyöriäispopulaatiolle. 

Ramboll-yhtiön laatimassa Södra Victorian tuulipuiston kuulemisasiakirjassa ei ole tuotu lainkaan esiin 
tuulivoimaloiden linnustolle aiheuttamaa häirintä- eli välttämisvaikutusta, vaikka se on tutkimusten mukaan 
avomerialueilla törmäyksiä merkittävämpi ongelma lintupopulaatioille. Avomerialueilla useiden lintulajien on 
todettu välttelevän tuulivoimaloiden alueita kilometrien - jopa yli 10 kilometrin - etäisyydeltä. Välttämisvaikutus 
pienentää lintujen käytettävissä olevaa ruokailualuetta, mikä johtaa populaation pienemiseen. 
Välttämisvaikutuksen puuttuminen kuulemisasiakirjasta asettaa epäilyksen siitä, onko YVA-hankkeen toteuttajalla 
riittävä asiantuntemus tuulivoimaloiden linnustovaikutuksista. 

Suunnitellun tuulivoimala-alueen merkitystä Suomessa pesiville linnuille ei tunneta. Alueella voi kuitenkin olla 
merkitystä Suomessa pesivien lintujen talvehtimispaikkana. Alue on sen sijaan varmasti tärkeä ruokailualue 
Suomen kautta Venäjälle pesimään muuttaville linnuille, erityisesti allille.  

                                                           
1 http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/southern-midsj%C3%B6-bank-iba-sweden 



 
 

Vaikka alue ei ole todennäköisesti lintujen päämuuttoreitillä, on tärkeää, että hankkeessa toteutetaan sekä kevät- 
että syysmuuttokausia kattava tutkaseuranta, jolla selvitetään muuton voimakkuus ja korkeus alueella sekä 
arvioidaan törmäysriskit.  

Tuulivoimalahankkeen suunnittelun jatkaminen alueelle, joka on jo kerran todettu tuulivoimatuotannolle 
sopimattomaksi, osoittaa tarpeen Itämeren tuulivoiman sijoittamisen yleissuunnitelmalle. Suomen tulee edistää 
Itämeren merituulivoiman sijoittamisen yleissuunnitelman laatimista. Vähintään tarvitaan samoilla tutkimuksiin 
pohjautuvilla perusteilla laaditut maakohtaiset suunnitelmat tuulivoimaloiden sijoittumisen ohjaamiseksi. 
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. 

Pidämme erittäin tärkeänä, että Suomi osallistuu Södra Victorian -tuulivoimalahankkeen YVA-menettelyyn. Suomen 
on tärkeä varmistaa, että hankkeessa toimitaan EU-lainsäädännön mukaisesti, selvitetään vaihtoehtoisia 
sijoituspaikkoja IBA- ja Natura-alueen ulkopuolelta, toteutetaan riittävät selvitykset ja arvioidaan kaikki tuulivoiman 
linnuille aiheuttamat vaikutukset mukaan lukien voimaloiden välttämisen vaikutus lajien ruokailualueisiin sekä 
tuulivoimalahankkeen ja alueen muun ihmistoiminnan, kuten kalastuksen, yhteisvaikutukset alueen linnustolle sekä 
hankkeen vaikutus populaatioille yhdessä muiden eteläisen Itämeren tuulivoimalahankkeiden kanssa. 

BirdLife Suomen puolesta  

 
Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja 
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Ympäristöministeriölle 
 
Viitaten lausuntopyyntöihinne 6.10.2022 Dnro VN/25637/2022 ja 10.10.2022 Dnro VN/26843/2022   
 
Luonnonsuojeluliiton lausunto Ruotsin Södra Victoria ja Baltic Offshore Epsilon -nimisten 
tuulipuistojen yva-hankkeista  
 
Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöistä ja toteaa molemmista asioista seuraavaa.  
 
Luonnonsuojeluliitto kannattaa sitä, että Suomi osallistuu molempiin merituulivoimaloiden yva-
hankkeisiin.  
 
Södra Victoria on lähtökohtaisesti erittäin sopimaton sijoituspaikka mm. Natura- ja IBA-alueiden 
takia.  
 
Baltic Offshore Epsilon on puolestaan lähellä Gotska Sändöniä ja Erik Segersäll  
-tuulivoimahankkeen kenttiä. Sen kautta kulkee mitä todennäköisemmin suomalaisia muuttolintuja.  
 
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  
 
Toimeksi saaneena 
 
Tapani Veistola 
toiminnanjohtaja 

http://www.sll.fi/
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Ympäristöministeriö        24.10.2022 
kirjaamo.ym@gov.fi           
 
Viite: VN/25637/2022 
 
Asia: WWF Suomen lausunto Suomen tarpeesta osallistua tuulivoimalan paikan muutokseen 
liittyvään uuteen YVA-menettelyyn Södra Midsjöbankenin alueella Ruotsin talousvyöhykkeellä (Södra 
Victoria) 
 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.  
 
Ruotsi panostaa nopeaan tuulivoiman kehittämiseen merialueillaan – tällä hetkellä Ruotsin 
merialuesuunnitelmassa on varaus noin 20-30 TWh:n vuosituotantoon, ja samalla maa valmistautuu 
lisäämään tätä 120 TWh:n vuosituotantoon. Tämä näkyy selvästi käynnissä olevien hankkeiden 
määrässä. Pelkästään syksyn 2022 aikana lausunnolle on tullut viisi muuta tuulivoimahanketta Ruotsin 
talousvyöhykkeellä (Erik Segersäll, 5 000–6 000 MW; Olof Skötkonung 1 600–1 800 MW; Polargrund  
3 000 MW; Najaderna 1 000 MW sekä Baltic Offshore Epsilon, 3 000 MW).  

Ruotsi ei myöskään ole ainoa Itämeren maa, joka kehittää merituulivoimakapasiteettiaan. EU:n 
asettamien ilmastotavoitteiden myötä koko unioin alueella tulisi asentaa 300 GW 
merituulivoimakapasiteettia vuoteen 2050 mennessä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että 
merituulivoimalle varatut alueet 15-kertaistuvat. RePower EU-aloitteen myötä EU:n tavoitteena on 
uusituvan energian osuuden nostaminen 45 % vuoteen 2030 mennessä, joten hankkeiden edistämisellä 
on kiire. Marienborgin julistuksen myötä Itämeren valtiot ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin 
tavoitteisiin merellisen tuulivoiman edistämiseksi, ja tuotannon lisäämiseksi nykyisestä alle 3 GW:sta 
19,6 GW:n vuoteen 2030 mennessä.  

Tuulivoiman tuotannon lisääminen merialueilla on tarpeellista. Uusiutuvan energian käyttöönottoa 
tulee nopeuttaa, mutta prosessissa on otettava luonnon monimuotoisuus huomioon. Jotta tämä 
toteutuisi, on energiantuotannon kehittämistä tarkasteltava kokonaisvaltaisesti, tärkeät merensuojelun 
tavoitteet huomioiden (meristrategiadirektiivi, biodiversiteettistrategia, ennallistamislainsäädäntö jne.), 
ja erillisten hankkeiden kumulatiiviset vaikutukset huomioiden. Kyseessä olevassa Södra Victorian 
hankkeessa tuulivoimapuisto sijaitsisi osittain Natura-alueella. Tämä ei ole hyväksyttävää. WWF katsoo, 
että Suomen tulisi ehdottomasti osallistua Södra Victoria-hankkeen ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyyn ja varmistaa, että hanke ei aiheuta haitallisia vaikutuksia alueen runsaaseen 
linnustoon ja kalastoon sekä alueella esiintyviin merinisäkkäisiin kuten pyöriäiseen.  
 
Suomen tulisi lisäksi myötävaikuttaa siihen, että Itämeren maiden merituulivoimahankkeita 
tarkastellaan kokonaisuutena eikä erillisinä yksikköinä, ja että ne suunnitellaan ekologiset käytävät ja 
suojelualueiden kehittämistarpeet (30 % pinta-alatavoite) huomioiden ja ympäristövaikutuksia 
minimoiden. HELCOM-maiden tulisi käynnistää tämä prosessi yhdessä, ja sillä tulisi vaikuttaa 
hankkeiden sijoittamiseen jo ennen erillisten hankkeiden YVA-menettelyiden aloittamista. Itämeren 
osa-alueiden erityispiirteitä huomioivia arviointimenetelmiä tulisi kehittää, joilla pystyttäisiin 
luotettavasti arvioimaan erillisten hankkeiden kumulatiivisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia, sekä eri 
toimialojen yhteisvaikutuksia.  
 
 
 

mailto:kirjaamo.ym@gov.fi


 

 

 

 
           
Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 
Suomen rahasto sr 

                                                                                          

                                                                                        
Jari Luukkonen       Vanessa Ryan     
Suojelujohtaja      Meriasiantuntija 
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Dokumentnamn Brevnr 

UTLÅTANDE 221 S4 

Ärendenr Datum 
ÅLR 2022/8076 26.10.2022

 
Hänvisning 

Er begäran 6.10.2022, 
VN/25637/2022 
 
Kontaktperson 
Jacob Nordlund, telefon +358 (0)18 25309 
jacob.nordlund@regeringen.ax 

Miljöministeriet 
Pb 35 
FI-00023 STATSRÅDET 
 
registratorskontoret.ym@gov.fi  

Ärende 

Utlåtande om Finlands behov av att delta i det nya MKB-förfarandet som hänför sig 
till ändringen av vindparkens placering på Södra Midsjöbanken i Sveriges 
ekonomiska zon (Södra Victoria) 

 
Miljöministeriet har den 06.10.2022 begärt landskapsregeringens utlåtande 
beträffande Finlands behov av att delta i det nya MKB-förfarandet som hänför sig 
till ändringen av vindparkens placering på Södra Midsjöbanken i Sveriges 
ekonomiska zon (Södra Victoria). Utlåtandet ska vara inlämnat senast 28.10.2022.  
 
Beslut 
Landskapsregeringen beslutar att lämna följande utlåtande: för Ålands del ser 
landskapsregeringen inget behov av deltagande i MKB-förfarandet. 
 

Motivering 
Den planerade parken ligger i södra Östersjön och bedöms inte påverka Åland. 
 
 
 
Minister  Christian Wikström 
 
 
 
Byråchef  Jacob Nordlund 
 
 

 

FÖR KÄNNEDOM  Ralf Häggblom, ralf.haggblom@regeringen.ax 
  Stefan Fransman, stefan.fransman@regeringen.ax  
  Mikael Wennström, mikael.wennstrom@regeringen.ax   
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Ympäristöministeriö 

Lausuntopyyntö 06.10.2022, VN/25637/2022 

 

 

Ilmatieteen laitoksen lausunto merituulivoimahanke Södra Victorian YVA-menettelyyn 

Suomi on osallistunut merituulivoimalahanke Södra Midsjöbankenin YVA-menettelyyn 
vuosina 2011-2015. Hankkeen sijaintia on nyt muutettu Södra Midsjöbankenin alueen 
länsipuolelle johtuen Ruotsin viranomaisten ja asiantuntijoiden lausunnoista puiston 
ennakoiduista vaikutuksista Hoburgs Bank ja Midsjöbankarna Natura 2000 alueen 
suojeluperusteisiin (SE 0330308), ennen kaikkea linnustoon. Hankkeen nimi on vaihdettu 
Södra Victorian tuulipuistoksi. Alueelle suunnitellaan enintään 100 voimalaa, joiden korkeus 
on noin 300 m. 

Ympäristöministeriö on pyytänyt Ilmatieteen laitokselta merituulivoimahanke Södra Victorian 
YVA-menettelyyn. 

Ilmatieteen laitos on perehtynyt suunnitelmaan ja toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

Ilmatieteen laitoksella ei ole lausuttavaa Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Södra 
Victorian tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn osallistumisesta, koska alue 
on yli 20 km päässä lähimmästä laitoksen säätutkasta. 

 

 

Helsingissä 26.10.2022  
 
 

Annakaisa von Lerber,  
Säätutka-asiantuntija 

Havaintopalvelut 
annakaisa.von.lerber@fmi.fi, puh. 050-3776816 
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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
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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 Lausuntopyyntö Diaarinro
VN/25637/2022 6.10.2022 2 (3) Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus
antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä siitä, pitäisikö Suomen osallistua Ruotsin
YVAmenettelyyn. 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
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Ympäristöministeriö
PL 35
00023 VALTIONEUVOSTO

Viite VN/25637/2022

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

Ympäristöministeriö on antanut Museovirastolle mahdollisuuden ottaa kantaa siihen, 
pitäisikö Suomen osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunnitellun merituulipuiston 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Kyseessä on tuulivoimalahanke Södra 
Midsjöbankenin alueella eteläisellä Itämerellä, jonka YVA-menettelyyn Suomi osallistui 
vuosina 2011-2015 linnusto-, pyöriäis- ja kalastusvaikutusten vuoksi. Hankkeen nimi oli 
aiemmin Södra Midsjöbanken, mutta nimi on vaihdettu Södra Victorian tuulipuistoksi
sijaintipaikan vaihtamisen jälkeen. Hankkeesta aloitetaan uusi YVA-menettely.
Museovirasto kommentoi asiaa vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioimisen osalta.

Vedenalaisen kulttuuriperinnön kohteet ovat tietyllä rajatulla alueella sijaitsevia fyysisiä 
kohteita, joihin kohdistuvilla kartoitus-, suojelu- ja tutkimustoimilla ei ole varsinaisia rajat 
ylittäviä konkreettisia ympäristövaikutuksia. Vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioimisen 
näkökulmasta Suomella ei ole tarvetta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeellä toteutettavan 
merituulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.

Vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun yhteyshenkilö Museovirastossa on Maija Matikka 
(maija.matikka@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6284).

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Maija Matikka
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