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Päätös

Pormestarin sijainen antoi ympäristöministeriölle Viron merialuesuunni-
telmaluonnoksesta ja siinä esitetystä ympäristövaikutusten kuvaukses-
ta seuraavan lausunnon: 

Helsingin kaupungin näkökulmasta Viron merialuekaavaluonnoksen 
keskeisiä asioita on Helsingin ja Tallinnan välinen laivaliikenne ja muu 
vesiliikenne sekä mahdollinen Helsingin ja Tallinnan yhdistävä tunneli. 
Kaavaluonnoksessa todetaan, että tunnelia koskevat jatkoselvitykset 
vaativat sijaintipaikan huolellista tutkimista sekä toteuttavuuden ja kan-
nattavuuden analysointia sekä avointa kaavoitusprosessia. Hankkeen 
vaikutukset arvioidaan erikseen. Tässä työssä ovat jatkossa mukana 
myös Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijat. 

Helsingin uusi yleiskaava (2016) osoittaa Helsinkiin kuuluvat vesialu-
eet, merellisen virkistyksen ja matkailun alueet, puolustusvoimien alu-
eet ja satama-alueet sekä raideyhteyden Tallinnan suuntaan. Kaava 
määrää myös tulviin varautumisesta ja hulevesien hallinnasta. Helsin-
kiin on laadittu yleiskaavan pohjalta merellinen strategia, jolla turvataan 
merellisten palveluiden, vesijoukkoliikenteen, saavutettavauuden ja 
merellisen luonnon säilymistä ja toimintojen yhteensovittamista. Hel-
singin yleiskaavan Merellinen Helsinki-nimisessä teemakartassa on 
osoitettu Helsingin merialueelle sijoittuvat satamat, vierasvenesatamat 
ja kauppamerenkulun pääväylät.

Suunnitelmassa on tuotu vahvasti esiin tavoite merialueiden tehokkaa-
seen käyttöön ja hyödyntämiseen ja ennakoitu, että tulevaisuudessa 
käyttö lisääntyy entisestään. Elinkeinoelämän ja talouden kannalta 
merkittävä merialueiden käyttö luo kasvavaa tarvetta myös ympäristö-
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näkökulmien riittävään hallintaan. On hyvä, että merialuekaavan laati-
misen eräänä päätavoitteena on mainittu meriympäristön hyvä tila.

Itämeren ja erityisesti Suomenlahden alueen meren käytöllä ja hyödyn-
tämisellä voi olla valtakunnan rajat ylittäviä vaikutuksia. Helsingin kau-
pungille Viron meriympäristön hyvää tilaa tukevat toimet ovat tärkeitä. 
Veden laadun kannalta merkittävää on esimerkiksi sekä sisäisen että 
ulkoisen ravinnekuormituksen hallinta. Käytön tehostamisen ei tulisi ai-
heuttaa rehevöitymistä tai muiden ympäristöhaittojen lisääntymistä, 
vaan tavoitteena tulisi olla ympäristökuormituksen vähentäminen, vaik-
ka käyttöä tehostetaankin.

Kaavaluonnoksessa on esitetty periaatteita, joiden avulla haittoja on 
tarkoitus torjua esimerkiksi lisättäväksi tavoitellussa vesiviljelyssä. Ar-
viointeja on esitetty tarkennettavaksi ja täydennettäviksi eri tyyppisten 
hankkeiden jatkosuunnittelussa.

Luonnoksessa on esitetty vaikutusten arviointia sektoreittain. On tär-
keätä huolehtia tämän lisäksi myös yhteisvaikutusten hallinnasta ja 
tehdä arviointeja laajasti ja riittävän suurelta vaikutusalueelta. Meria-
luekaavan luonnoksessa mainittu periaate tietoon perustuvasta aluei-
den kehittämisestä luo tähän hyvät edellytykset. On hyvä, että lisäänty-
vää käyttöä pyritään koordinoimaan ja vaikutuksia hallitsemaan meria-
lueen kaavoituksella.

Kaavaluonnoksessa on merenpohjan infrastruktuurin tarkastelussa riit-
tävällä tavalla otettu huomioon Helsinkiäkin käyttövarmuuden lisäänty-
misenä ja markkinoiden avautumisena hyödyttävä liittyminen Euroopan 
sähkö-, kaasu- ja televerkostoihin. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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Pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle 04.07.2019.
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Uudenmaan liitto

Lausunto

28.06.2019 385/2019

Asia:  VN/6594/2018

Lausuntopyyntö Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä 
ympäristövaikutusten kuvauksesta

Lausunnonantajan lausunto

1. Yleiset kommentit

Uudenmaan liitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Viron merialuekaavan luonnoksesta. 
Merialuesuunnittelussa korostuu koko Itämeren alueen muodostama kokonaisuus ja siksi 
kansainvälinen yhteistyö on tärkeää ja toivottavaa myös jatkossa. 

Kaavaluonnos on perusteellisesti laadittu ja merialueen eri käyttömuodot on kuvattu hyvin. 
Luonnoksen laadinnassa on keskitytty erityisesti uusien käyttömuotojen eli vesiviljelyn 
(kalankasvatus, levän ja simpukoiden viljely) ja energiantuotannon (tuulivoima) ohjaamiseen, mikä 
on perusteltua. Perinteisten käyttömuotojen, kuten kalastuksen ja liikenteen osalta 
merialuekaavaluonnos perustuu nykytilaan ja nykyiseen käyttöön. Luonnos sisältää ohjeistuksen ja 
ehdot jokaisen käyttömuodon kestävää ja muun käytön huomioivaa kehitystä varten, mikä lisää 
merialueen käytön kokonaisuuden hallintaa. Uudenmaan liitto toteaa, että pitkälle tulevaisuuteen 
tähtäävässä strategisessa suunnitelmassa voisi käsitellä myös perinteisten käyttömuotojen 
mahdollisia muutostarpeita tulevaisuudessa. Lisäksi nykytilan ongelmakohtia voisi nostaa vielä 
selvemmin esiin.

Meren hyvä tila ja ympäristönäkökohdat ovat olleet pohjana työlle, mikä näkyy läpi selostuksen. Sen 
sijaan selostuksessa voisi vielä tehdä näkyvämmäksi, miten luonnoksella tuetaan sinistä kasvua ja 
huomioidaan maan ja meren vuorovaikutus.

Kaavaselostuksesta ei suoraan selviä, mikä on luonnoksen tavoitevuosi.

Tallinna -tunneli
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Suomenlahden liikenteeseen liittyy Pohjanmeri–Itämeri TEN-T-käytävä ja siinä parhaillaan 
selvityksen alla oleva rautatietunneliyhteys Helsingin ja Tallinnan välille. Tunnelin linjaus osoitetaan 
Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen valmistelussa ohjeellisena linjauksena 
Helsingin ja Tallinnan välille ja tavoitteena on esittää vastaava linjaus myös Suomenlahden 
merialuesuunnitelmassa. Uudenmaan liitto ehdottaa harkittavaksi asian käsittelemistä ja linjan 
esittämistä myös Viron merialuekaavassa, mikä parantaisi Suomenlahden ja Viron suunnitelmien 
yhteneväisyyttä.

 

Toteutuessaan hankkeella olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia sekä Viroon että Suomeen ja 
laajemmin Itämeren alueeseen. Vaikutukset kohdistuisivat sekä maa-, että merialueille. Hankkeesta 
on Suomessa käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely. Uudenmaan liitto ja Uudenmaan 
yhteysviranomainen ovat antaneet lausuntonsa YVA-ohjelmasta.  Viron puolella on oma kansallinen 
prosessi, joka ei ole vielä käynnistynyt. 

Vaikutusten arviointi

Kaavaluonnoksen laadinnassa on arvioitu vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja kulttuuriin, 
talouteen ja terveyteen. Uudet vaikutukset liittyvät tuulivoimaan ja vesiviljelyyn. Muut teemat ovat 
pitkälti nykytilan mukaisia, joten niillä ei arvioida myöskään olevan merkittäviä uusia vaikutuksia. 
Selostuksessa todetaan, että vaikutuksia analysoidaan perusteellisemmin kaavaehdotuksen 
puitteissa laatimalla myös erillinen vaikutusten arviointiraportti. Uudenmaan liitto toteaa, että 
tällöin voi arvioida vaikutuksia myös mm. liikenteeseen ja liikkumiseen sekä maisemaan ja 
kulttuuriympäristöihin. Myös vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat enenevässä määrin Suomessa 
osana vaikutusten arvioinnin prosessia.

2. Kommentit Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristövaikutuksista (erityisesti Suomeen 
kohdistuvat ympäristövaikutukset)

Uudenmaan liitto arvioi, että kaavaluonnos ei aiheuta Suomeen kohdistuvia ympäristövaikutuksia.

Salmi Petra
Uudenmaan liitto - Aluesuunnittelun vastuualueen johtaja Merja Vikman-
Kanerva, Ympäristöasiantuntija Annina Vuorsalo
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Lausuntopyyntö 29.5.2019 

METSÄHALLITUKSEN LAUSUNTO VIRON MERIALUESUUNNITELMALUONNOKSESTA JA SIINÄ 

ESITETYSTÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN KUVAUKSESSA 

 

Ympäristöministeriö on pyytänyt Metsähallitukselta lausuntoa Viron 

merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä ympäristövaikutusten kuvauksesta 

Metsähallituksen lausunto 

Ympäristöministeriö on 29.5.2019 lähettämällään kirjeellä pyytänyt lausuntoa Viron 

merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä ympäristövaikutusten kuvauksesta. 

Metsähallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Viron merialuesuunnitelmaluonnos ja siinä esitetyt ympäristövaikutusten kuvaukset on 

rakenteeltaan ja esitystavaltaan selkeä ja kattava kokonaisuus, joka etenee 

johdonmukaisesti. 

Metsähallitus pitää hyvänä, että Viron merialuesuunnitelmassa yhdistetään toimintoja, 

jotka tukevat eri tavoin toisiaan, kuten esimerkiksi vesiviljelyn edistämistä kalanviljelyyn 

osoitetuilla alueilla haittavaikutusten minimoimiseksi. On kuitenkin muistettava, että 

vesipuitedirektiivin asettamien tavoitteiden mukaan kuormitusta ei tule lisätä alueilla, 

joilla meren ekologinen tila on hyvää heikompi. 

Lisäksi on arvokasta, että Viron merialuesuunnitelman luonnoksessa tuulivoimalle 

soveltuvien alueiden suunnittelussa on tehty monivaiheinen analyysi, joka ottaa huomioon 

eri toimintojen asettamat rajoitukset ja että tärkeimmille lintujen muuttoreiteille ei 

tuulivoimaa sijoiteta. Suunnitelmasta ei kuitenkaan käy ilmi kartoilla osoitettuna, että 

kuinka lepakoiden lentoreitit ovat tuulivoiman sijoittelussa huomioitu. Metsähallitus 

toivoo, että lopullisessa suunnitelmassa myös lepakkojen muuttoreitit otetaan analyysiin 

mukaan. 

Metsähallitus esittää muutaman korjaus- ja parannusehdotuksen Viron 

merialuesuunnitelman luonnokseen. Luonnoksessa todetaan, että “Tulevien avomerien 

suojelualueiden perustaminen perustuu yhteiskäyttöön ja tarpeeseen käyttää meren 

tarjoamia resursseja myös energiantuotantoon, vesiviljelyn kehittämiseen, 

maanpuolustukseen ja muihin tarkoituksiin. Uusia suojeltuja luontokohteita 
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perustettaessa on huomioitava myös laivaväylät ja mukautettava suojelualue 

laivaväylään.” Metsähallitus Suomen valtion maa- ja vesialueiden hoitajana toivoo, että 

Viron merialuesuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan, ettei luonnonsuojelua ja 

luontoarvoja voida kaikilla alueilla alistaa muille käyttötarpeille, koska luontoarvoja 

heikentämällä ei voida ylläpitää ekologisesti tasapainoista suojelualueverkostoa tai 

säilyttää/saavuttaa meriluonnon hyvää tilaa. 

Merialuesuunnitelmaluonnoksessa mainitaan, että dumppausta/läjitystä (eng. 

“dumping”) tulisi välttää alueilla ekologisesti merkittävien ajankohtien aikana (esim. 

kalojen kutuaikaan), jos se on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista. Metsähallitus 

katsoo, että dumppauksen/läjityksen vaikutuksia ei vielä riittävästi tunneta ja siksi 

dumppauksen ja läjityksen sijoittamisessa tulisi noudattaa varovaisuusperiaatetta. 

Dumppaus/läjitys saattaa tuhota ekosysteemejä eikä siten pelkästään ekologisesti 

merkittävien ajankohtien huomioiminen aina riitä säilyttämään monimuotoisuutta. 

Viron merialuesuunnitelma on vasta ensimmäisen vaiheen luonnos, josta puuttuu meren 

eri käyttömuotojen ja luontoarvojen mahdollisten konfliktialueiden analyysi, joilla 

osoitetaan, missä Viron merialueen tärkeimmät luontoarvot ja suurimmat ihmisen 

aiheuttamat käyttöpaineet törmäävät. Lisäksi suunnitelmaluonnoksesta puuttuu 

tulevaisuuteen katsova näkökulma, jossa eri käyttömuotojen ja luontoarvojen 

kehittymistä tarkastellaan mm. ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Tästä syystä 

tämänhetkistä merialuesuunnitelmaa on vaikea tarkastella perinpohjaisesti. Metsähallitus 

toivoo, että lopullisessa merialuesuunnitelmassa on nämä näkökohdat huomioitu ja 

suunnitelmassa on kunnollinen yhteenveto eri käyttömuotojen yhdistämisestä. 

 

Tikkurilassa 4.7.2019 

 

Timo Tanninen 

Luontopalvelujohtaja 
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PE sähköposti Juhani Lantto 10.6.2019 
Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 29.5.2019 VN/6594/2018 

MERIVOIMIEN ESIKUNNAN LAUSUNTO VIRON 
MERIALUESUUNNITELMALUONNOKSESTA JA SIINÄ ESITETYSTÄ 
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN KUVAUKSESTA 

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöviranomaisilta 
ilmoituksen Viron merialuesuunnitelman (merialuekaava) laadinnasta ja 
sen ympäristöarvioinnista. Lausuntopyyntö liittyy valtioiden rajat ylittä-
vien ympäristövaikutusten arviointiin. Pyyntö on välitetty viitteen sähkö-
postilla Merivoimien esikunnalle. 

Merivoimien esikunta on perehtynyt asiaan eikä näe asiassa huomaut-
tamista. 

Merivoimien esikunnassa asiaa hoitaa komentajakapteeni Heikki Viere-
lä 0299304424. 

 
Huoltopäällikkö 
Kommodori Juha Kilpi 
 
 
Huoltopalvelupäällikkö 
Komentajakapteeni Heikki Vierelä 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET       
 
JAKELU  
 
TIEDOKSI  
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Kymenlaakson Liitto

Lausunto

01.07.2019

Asia:  VN/6594/2018

Lausuntopyyntö Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä 
ympäristövaikutusten kuvauksesta

Lausunnonantajan lausunto

1. Yleiset kommentit

Kymenlaakson Liitto kiittää lausuntopyynnöstä.

Viron merialuesuunnitelma eroaa Suomen merialuesuunnitelmasta erityisesti sen sitovuuden 
näkökulmasta. Viron suunnitelma on laillisesti sitova sitä vastoin kuin Suomen suunnitelma laaditaan 
strategisena suunnitelmana, jolla ei ole lainvoimaa.  Kymenlaakson Liitto katsoo, että 
kansainvälisesti ajatellen merialuesuunnittelussa Suomenlahden alueella korostuvat sekä liikenne- ja 
infrayhteydet että ympäristökysymykset. 

Kymenlaakson Liitto pitää erittäin hyvänä Viron merialuesuunnitelmassa todettua kansainvälisen 
laivaliikenteen laajentamista myös Sillamäen ja Kundan alueille. Tämä mahdollistaa laivaliikenteen ja 
matkailun kehittämisen Itäiseltä Suomenlahdelta Viroon. Suomenlahden liikenneyhteyksiin liittyy 
myös TEN-T-verkoston Pohjanmeri-Itämeri -käytävä ja sen osana selvitys rautatietunnelista Helsingin 
ja Tallinnan välille. Kymenlaakson Liitto toteaa, että kansainväliset liikenteen kehittämishankkeet 
eivät tule esiin Viron merialuesuunnitelmassa. 

2. Kommentit Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristövaikutuksista (erityisesti Suomeen 
kohdistuvat ympäristövaikutukset)

Kymenlaakson Liitto pitää suunnitelman lähtökohtaa mereen liittyvän ympäristön hyvän tilan 
varmistamisesta ja säilyttämisestä erittäin hyvänä. Meren hyvä tila on Itämeren maiden yhteinen 
haastava tavoite, joka vaati eri toimintojen yhteensovittamista. 
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Kymenlaakson Liitto pitää hyvänä, että Viron merialuesuunnitelmassa on huomioitu meripelastus ja 
pilaantumisen torjunta. Suunnitelman selostuksessa on asetettu prioriteetiksi pilaantumisen 
torjuntaan liittyvän kapasiteetin lisääminen, mikä on koko Suomenlahden meriluonnon kannalta 
tärkeää. 

Viron merialuesuunnitelmassa on kartoitettu vesiviljelyn lisäämisen mahdollisuuksia. 
Suunnitelmassa ei osoiteta vesiviljelylle alueita, mutta potentiaali on huomioitu selostuksessa. 
Selostuksessa on annettu ohjeistus kalanviljelylaitosten perustamisesta ennen kaikkea syvemmille ja 
avoimemmille merialueille saastumisen paikallisten vaikutusten vähentämiseksi. Kymenlaakson 
Liitto toteaa, että kalankasvatuksen laajamittaisella lisäämisellä Suomenlahdella voi olla negatiivisia 
ympäristövaikutuksia koko Suomenlahden alueelle huomioiden erityisesti Suomenlahden veden 
nykytila. 

Vuorinen Lotta
Kymenlaakson Liitto
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Kalatalouden Keskusliitto

Lausunto

02.07.2019

Asia:  VN/6594/2018

Lausuntopyyntö Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä 
ympäristövaikutusten kuvauksesta

Lausunnonantajan lausunto

1. Yleiset kommentit

Kalatalouden Keskusliitolla ei ole huomautettavaa Viron merialuekaavan kaavaluonnokseen, mutta 
olemme ilosia että kalastus on otettu huomioon kaavoituksessa.

2. Kommentit Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristövaikutuksista (erityisesti Suomeen 
kohdistuvat ympäristövaikutukset)

-

Lönnroth Malin
Kalatalouden Keskusliitto
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Väylävirasto

Lausunto

19.06.2019
VÄYLÄ/3775/00.03.02/2019

Asia:  VN/6594/2018

Lausuntopyyntö Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä 
ympäristövaikutusten kuvauksesta

Lausunnonantajan lausunto

1. Yleiset kommentit

Väylävirasto ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa Viron merialuekaavan kaavaluonnokseen. 

2. Kommentit Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristövaikutuksista (erityisesti Suomeen 
kohdistuvat ympäristövaikutukset)

-

Holm Olli
Väylävirasto
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Maa- ja metsätalousministeriö

Lausunto

03.07.2019

Asia:  VN/6594/2018

Lausuntopyyntö Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä 
ympäristövaikutusten kuvauksesta

Lausunnonantajan lausunto

1. Yleiset kommentit

Maa- ja metsätalousministeriöllä ei ole tähän käsittelyssä olevaan asiaan lausuttavaa.

2. Kommentit Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristövaikutuksista (erityisesti Suomeen 
kohdistuvat ympäristövaikutukset)

-

Niemivuo-Lahti Johanna
Maa- ja metsätalousministeriö
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Ulkoministeriö

Lausunto

02.07.2019

Asia:  VN/6594/2018

Lausuntopyyntö Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä 
ympäristövaikutusten kuvauksesta

Lausunnonantajan lausunto

1. Yleiset kommentit

Viron merialuesuunnitelmaluonnos sisältää useita tärkeitä Suomen ja Viron yhteistyöhön 
myönteisesti vaikuttavia elementtejä. Tällaisia ovat mm. suunnitelmaluonnoksessa käsitellyt 
merikuljetuksiin sekä merenpohjassa sijaitsevan infrastruktuurin (esim. EstLink ja BalticConnector) 
liittyvät kysymykset. Samalla suunnitelmaluonnos käsittelee kysymyksiä, joihin liittyvässä 
sisäpoliittisessa keskustelussa Virossa on näkemyseroja. 

Erityisesti Suomenlahden alittava kiinteä infrastruktuuri vaatii valmisteluprosessien eri asteista 
koordinointia Suomen ja Viron viranomaisten välillä. Koordinointia varten on tällä hetkellä olemassa 
ulkoministeriön näkökulmasta riittävät mekanismit mm. ympäristöministeriöiden välillä. Samalla 
mm. Helsinki-Tallinna -tunnelin YVA-prosessi on osoittanut, että valmisteluprosessien välillä on 
merkittävät erot Suomen ja Viron välillä. Kummankin puoleinen ymmärrys toisen osapuolen 
suunnitteluprosessien sisällöstä on tämän vuoksi ensiarvoisen tärkeää.

Rajat ylittävien yhteyksien luomisessa valmistelu tulee aina tehdä mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi turvallisuuspoliittiset kysymykset tulee huomioida 
valmisteluprosessissa siltä osin kuin tähän on perusteita.

2. Kommentit Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristövaikutuksista (erityisesti Suomeen 
kohdistuvat ympäristövaikutukset)

-
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Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja 
siinä esitetystä ympäristövaikutusten kuvauksesta 

Ympäristöministeriö on pyytänyt liikenne- ja viestintäministeriön lausuntoa 
Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä ympäristövaiku-
tusten kuvauksesta osana Suomen vastausta Viron ympäristöviranomai-
selle. Viro on antanut tiedoksi (notifioinut) merialuesuunnitelmansa naapu-
rimailleen Suomelle, Ruotsille, Latvialle ja Liettualle sekä Venäjän federaa-
tiolle noudattaen Espoon sopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövai-
kutusten arvioinnista.  

Merialueiden kaavoituksen tavoitteena on sopia Viron merialueiden käyttö-
periaatteista pitkällä aikavälillä, jotta meriympäristön hyvän tila voidaan säi-
lyttää ja ottaa huomioon ja samalla edistää myös merellistä taloutta. Kaa-
van avulla määritellään toiminalle varatut alueet ja asetettavat ehdot sekä 
arvioidaan sekä nykyisen että suunnitellun toiminnan yhteisvaikutukset, 
sekä vaikutukset meriympäristöön ja talouteen. Lisäksi huomioidaan toi-
minnan yhteiskuntaan ja kulttuuriin kohdistamat vaikutukset. Viron me-
rialuekaava on valtiollinen strateginen aluekaava. Yleisluontoisuutensa 
vuoksi kaavan tarkoituksena ei ole ohjata kehitystä paikallistasolla tai pie-
nemmässä mittakaavassa. Kaava käsittää Viron kaikki merialueet eli sisä-
meren, aluemeren ja talousvyöhykkeen. 
 
Useimpien käyttömuotojen osalta (kalastus, merikuljetukset, meripelastus, 
rajavalvonta, merenpohjassa sijaitseva infrastruktuuri, merimatkailu ja va-
paa-ajan käyttö, luonnonsuojelu, merikulttuuri, maanpuolustus, mineraali-
varannot ja kaatoalue) ei ole tehty merkittäviä alueiden käyttöä koskevia 
muutoksia. Näillä aloilla on vakiintunut lainsäädäntö ja merialueiden käyt-
töä koskevat käytännöt. Kaavan noudattaminen ei käytännössä juurikaan 
muuta vallitsevaa tilannetta näillä aloilla ympäristövaikutukset mukaan lu-
kien. Merialueiden kaavoituksessa keskitytään erityisesti uusiin meren 
käyttömuotoihin, joiden kehittämistä jo suunnitellaan tai joiden kehittämi-
nen on todennäköistä hyvien edellytysten vuoksi. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on tutustunut Viron merialuekaavan luon-
nokseen. Merenpohjassa sijaitsevan infrastruktuurin osalta ei kaapeleiden 
ja infrastruktuurin sijainteja ole määritelty kaavan yleisluonteisuuden ja sitä 
koskevien lakisääteisten vaatimusten vuoksi, sillä kaavaluonnoksessa ei 
määritellä uusia alueita merenpohjaan asennettavalle infrastruktuurille, 
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eikä se muuta vallitsevaa käytäntöjä, joten kaavan toteutuminen ei aiheuta 
muita ympäristövaikutuksia.  
 
Kaavaselostuksessa todetaan, että kuljetusinfrastruktuurin tärkeimpiä parin 
seuraavan vuosikymmenen kehitysprojekteja on mm. Tallinnan ja Helsin-
gin välille suunniteltava kiinteä yhteys. Kyse on mittavasta rakennelmasta, 
jonka toteutumisella on todennäköisesti merkittäviä elinympäristöön ja 
luontoon kohdistuvia vaikutuksia. Liikenne- ja viestintäministeriö yhtyy kaa-
vaselostuksessa esitettyyn näkemykseen, että ko. kehitysprojekti edellyt-
tää perusteellista sisällöllistä käsittelyä, sijaintipaikan huolellista tutkimista 
ja toteuttavuuden sekä kannattavuuden analysointia. Virossa kiinteitä yh-
teyksiä suunnitellaan hallituksen päätöksestä erillisillä valtion tasolla laadit-
tavilla yksityiskohtaisemmilla kaavoituksilla. Liikenne- ja viestintäministeriö 
pitää hyvänä kaavaselostuksessa esitettyä näkemystä, että naapurimaihin 
liittyviä yhteyksiä koskevat kaavat laaditaan maiden hallitusten välisten so-
pimusten perusteella.  
 
 
 
Sabina Lindström 
Osastopäällikkö 
 
 
 

  Marjukka Vihavainen-Pitkänen  
Liikenneneuvos 
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