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Espoon sopimuksen yhteyshenkilöille Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa, Liettuassa,
Latviassa ja Virossa

Ilmoitus ydinvoimalahankkeeseen liittyvien kaavoitusprosessien käynnistymisestä
Ympäristöministeriö ilmoittaa tällä kirjeellä tilaisuudesta osallistua uuteen ydinvoimalahankkeeseen liittyvien kaavojen laatimista koskeviin osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyihin. Ilmoituksen tarkoituksena on tiedottaa kaavoituksen vireille tulosta sekä siitä, miten tämän kirjeen vastaanottajavaltion (kohdeosapuolen) viranomaiset, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt voivat osallistua kaavoitukseen ja sen valtioiden
rajat ylittävien vaikutusten arviointiin.
Suomen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 199 §:n ja sitä täydentävän asetuksen (895/1999) 99 §:n
mukaan ympäristöministeriön on ilmoitettava toiselle valtiolle sellaisista kaavoista, joilla todennäköisesti
on valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia. Ympäristöministeriön ja alueellisen ympäristökeskuksen on lisäksi huolehdittava siitä, että toisen valtion viranomaisille sekä luonnollisille henkilöille ja yhteisöille
varataan tilaisuus osallistua kaavan laatimista koskeviin osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyihin.
Edellä mainitut maankäyttö- ja rakennuslain säännökset toteuttavat Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviä 2001/42/EY tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SEAdirektiivi). Lisäksi säännösten taustalla on YK:n Euroopan talouskomission (ECE) valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevaan Espoon yleissopimukseen liitetty pöytäkirja strategisesta
ympäristöarvioinnista (SEA-pöytäkirja).
Ydinvoimalahanke ja YVA-menettely
Tämän kirjeen tarkoittamassa hankkeessa on kyse yhden uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Suomeen. Ydinvoimalaitoksen sijoittumismahdollisuuksia tutkitaan parhaillaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisessa menettelyssä (YVA-menettely). Hankkeesta vastaava
on Fennovoima Oy.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettelystä) on ilmoitettu Ruotsille, Norjalle, Tanskalle, Saksalle, Puolalle, Liettualle, Latvialle, Virolle, Venäjälle sekä Itävallalle. Ruotsi, Norja,
Saksa, Puola, Liettua, Viro ja Itävalta osallistuvat arviointimenettelyyn ja ovat antaneet lausuntonsa arviointiohjelmasta. Työ- ja elinkeinoministeriö antoi yhteysviranomaisena lausuntonsa arviointiohjelmasta
7.5.2008.
Arviointiselostus on valmistunut, ja se asetetaan nähtäville 20.10.-22.12.2008 arviointiohjelman tapaan
lausuntojen ja muistutusten antamista varten. Nähtävillä olon jälkeen yhteysviranomainen antaa selostuksesta lausuntonsa ja YVA-menettely päättyy siihen. Tämän jälkeen ydinvoimalahankkeessa siirrytään
ydinenergialain (990/1987) mukaiseen lupamenettelyvaiheeseen, johon sisältyvät periaatepäätös, rakentamislupa ja käyttölupa, joita koskevat ratkaisut tekee valtioneuvosto.
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Hankkeen toteuttaminen edellyttää lisäksi varausta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa (maakuntakaavassa, yleiskaavassa ja asemakaavassa) sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
rakennuslupaa.
Ydinvoimalahankkeen kaavoitustilanne
Tämän kirjeen tarkoittamalle ydinvoimalahankkeelle ei ole varauksia voimassa olevissa maakunta-, yleistai asemakaavoissa Tämän vuoksi kaavoitus on nyt käynnistetty kahden paikkakunnan, Simon ja Pyhäjoen alueella (ks. liite Suomen kaavajärjestelmä ja osallistuminen kaavoituksessa). Seuraavat kaavat ovat
vireillä:
Simo
•

maakuntakaava (Kemi-Tornio -alueen ydinvoimamaakuntakaava)
• yleiskaava (Simon kunnan ydinvoimayleiskaava ja Kemin kaupungin ydinvoimayleiskaava)
• asemakaava (Simon kunnan ydinvoima-asemakaava)

Pyhäjoki
•

Maakuntakaava (Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava)
• Yleiskaava (Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavat, Pyhäjoen kunta ja Raahen
kaupunki)
• Asemakaava (Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaavat, Pyhäjoen kunta ja Raahen
kaupunki)

Vireillä olevat maakuntakaavat määrittelevät ydinvoimalaitoksen yleispiirteisen sijainnin ja ovat siten
rajat ylittävien vaikutusten kannalta keskeisiä kaavoja. Yleiskaavat ratkaisevat ydinvoimalaitoksen suhteen kunnan maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Asemakaavat ohjaavat rakentamista yksityiskohtaisesti ja määrittelevät mm. rakennusoikeuden ja rakentamisen sijoittelun rakennuspaikalla.
Rajat ylittävien vaikutusten arviointi ydinvoimalahankkeeseen liittyvässä kaavoituksessa
Ympäristöministeriö lähettää kaavojen valmistelun eri vaiheissa kaavoitusta koskevaa aineistoa niille
valtioille, jotka ovat ilmoittaneet halukkuudestaan osallistua tässä kirjeessä tarkoitettuihin vuorovaikutusmenettelyihin. Samalla ympäristöministeriö ilmoittaa määräajan, jonka kuluessa mahdolliset kommentit aineistosta on toimitettava ympäristöministeriölle. Aineisto käsittää kaavakartan ja kaavamääräykset
sekä kaavaselostuksen tiivistelmän mukaan lukien rajat ylittävien vaikutusten arvioinnin. Aineisto toimitetaan kunkin valtion kielelle käännettynä.
Ympäristöministeriö pyytää, että osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyihin osallistuva valtio varaa asianomaisen valtion viranomaisille sekä luonnollisille henkilöille ja yhteisöille tilaisuuden osallistua näihin
menettelyihin. Näissä menettelyissä esitetyt mielipiteet pyydetään kokoamaan ja toimittamaan niistä yhteenveto ympäristöministeriölle. Viranomaiset, luonnolliset henkilöt ja yhteisöt voivat toimittaa mielipiteensä myös suoraan Suomen ympäristöministeriöön kussakin vaiheessa ilmoitettuna määräaikana. Suomen ympäristöministeriö antaa tarvittaessa lisätietoja ja ohjeita tässä asiassa.
Kohdeosapuolilla on halutessaan mahdollisuus neuvotella kaavoista Suomen viranomaisten kanssa. Ympäristöministeriö tulee aikanaan ilmoittamaan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyihin osallistuville
valtioille kyseessä olevien maakuntakaavojen vahvistamisesta sekä yleis- ja asemakaavojen hyväksymisestä.
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Vastauspyyntö
Suomi pyytää valtionne vastausta viimeistään 24.11.2008 mennessä. Vastausta pyydetään seuraavista
asioista:
•
•
•
•
•
•

varmistus ilmoituksen vastaanottamisesta,
haluaako valtio osallistua kaavoitusprosessien rajat ylittävien vaikutusten arviointiin (erittely tarkemmin vastaukseen liitettävässä kaavakkeessa),
haluaako valtio neuvotella asiasta ennen kaavojen hyväksymistä
valtionne mahdolliset kommentit kaavoitusprosesseista ja liitteenä olevasta aineistosta,
mahdolliset luonnollisilta henkilöiltä sekä yhteisöiltä saadut mielipiteet kaavoitusmenettelystä ja
liitteenä olevasta aineistosta, sekä
yhteystiedot tahosta, joille toivotte Suomen lähettävän jatkossa kaavoitusprosessiin liittyvää aineistoa.

Vastaus tähän ilmoitukseen pyydetään lähettämään osoitteeseen:
Ympäristöministeriö
PL 35
FIN-00023 VALTIONEUVOSTO
Finland
Vastauksen voi lähettää myös sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lisätietoja antavat:
Nunu Pesu, ylitarkastaja, ympäristöministeriö
Puh. +358 400 143 971, sähköposti nunu.pesu@ymparisto.fi
Anne Jarva, yliarkkitehti, ympäristöministeriö
Puh. +358 400 143 957, sähköposti anne.jarva@ymparisto.fi
Tämä kirje liitteineen löytyy myös ympäristöministeriön internetsivujen
www.ymparisto.fi/kansainvalinensova linkkien kautta.
Sivuille lisätään jatkossa myös muu rajat ylittävien vaikutusten arviointiin liittyvä aineisto. Niiltä löytyy
myös linkki Suomen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) englanninkieliseen versioon.

Kansliapäällikkö

Hannele Pokka

Ylitarkastaja

Nunu Pesu

4/4
TIEDOKSI
Ulkoasiainministeriö
Lapin ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Lapin liitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Simon kunta
Kemin kaupunki
Pyhäjoen kunta
Raahen kaupunki

LIITTEET
1. Kuvaus Suomen kaavajärjestelmästä ja osallistumismenettelyistä kaavoituksessa
2. Vastauskaavake
3. Lyhennelmät osallistumis- ja arviointisuunnitelmista
Simo
•

Lyhennelmä Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (valtion omalla kielellä)

•

Lyhennelmä Simon kunnan ydinvoimayleiskaavan ja asemakaavan sekä Kemin kaupungin ydinvoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (valtion omalla kielellä)

Pyhäjoki
•

Lyhennelmä Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (valtion omalla kielellä)

•

Lyhennelmä Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavojen ja asemakaavojen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (valtion omalla kielellä)

