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  Jakelun mukaan  

 
 Viite  
 Hänvisning  

  
 

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus (E/ECE/1250), 

ilmoitus Virolta Luoteis-Viron rannikkovesille suunnitellun tuulivoimahankkeen 

ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista  
 
 

  Asia  
 Ärende  

   Lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista, tuulivoimahanke Luoteis-Viron 

rannikkovesillä 

 

 

Suomi on saanut Viron viranomaisilta Espoon sopimuksen (YK:n Euroopan talous-

komission sopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista 

E/ECE/1250, SopS 67/1997) mukaisen ilmoituksen Luoteis-Viron rannikkovesille 

suunnitellun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista. 

Viroon, Hiidenmaan luoteisrannikolle suunnitellaan 146-212 tuulivoimalan rakenta-

mista. Yksittäisen tuulivoimalan tehoksi on suunniteltu 3-5 megawattia ja koko tuuli-

voimalapuiston kokonaistehoksi noin 730-900 megawattia. Yksittäisen turbiinin kor-

keus on enimmillään noin 160 metriä. Hankkeeseen sisältyy myös tasavirtamerikaape-

liyhteys Harkuun Tallinnan lähelle sekä Ruotsiin. Tuulivoimalat perustettaisiin vai-

heittain alkaen vuodesta 2014. Hankkeesta vastaa OÜ Nelja Energia. Viron ympäris-

töministeriö on ympäristövaikutusten arvioinnin yhteisviranomainen ja päättää luvasta. 

Espoon sopimuksen perusteella Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on 

mahdollisuus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arvioinnista niiltä osin, kuin 

vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen.  Suomi on aiemmin ilmoittanut ilmoit-

taa haluavansa osallistua menettelyyn ja antanut lausunnon arviointiohjelmasta.   

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimitta-

malla ne Ympäristöministeriöön viimeistään 4.11.2011. Käyntiosoite: Fabianinkatu 6, 

Helsinki; Postiosoite: PL 35, 00023 Valtioneuvosto. Lausuntopyyntöasiakirjat ovat in-

ternetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/kansainvalinenyva. 

 

Viron toimittamat asiakirjat ovat 10.10.2011 - 4.11.2011 nähtävillä seuraavissa pai-

koissa:  

-Suomen ympäristökeskuksen neuvonta, Mechelininkatu 34a , Helsinki  

-Ahvenanmaan maakuntahallitus, Maarianhamina 

-Internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/kansainvalinenyva 
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Lisätietoja  
- Kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi, johtava asiantuntija Jorma Jantunen, 

Suomen ympäristökeskus, jorma.jantunen(at)ymparisto.fi, puh 040 517 3446 

- Hankkeesta vastaava Hannes Agabus, hannes.agabus(at)4energia.ee, puh  +372 639 

6610  

- Lisätietoja hankkeesta vastaavan verkkosivuilla:  http://www.envir.ee/1169853 

 

 
  

 

 

Ylijohtaja                                           Timo Tanninen  

     

 

Neuvotteleva virkamies   Seija Rantakallio  

 

 

Jakelu  
Liikenne- ja viestintäministeriö  
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