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Jakelun mukaan

Lausuntopyyntö

Uudenmaan ELY-keskus varaa jakelussa mainituille mahdollisuuden
lausunnon antamiseen Finest Bay Area Development Oy:n
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja koko hanketta koskevasta
kansainvälistä kuulemismenettelyä varten laaditusta tiivistelmästä
24.5.2019 saakka.
Finest Bay Area Development Oy suunnittelee rautatietunnelin
rakentamista Suomen ja Viron välille. Suomen YVA-menettelyssä
tarkastellaan rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutuksia Suomen
puolella Viron talousvyöhykkeen rajaan saakka. YVA-ohjelma on
suunnitelma (työohjelma) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ohjelmassa esitetään
muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio
hankkeen aikataulusta. Lisäksi kuvataan hankkeen ympäristön nykytilaa
ja esitetään ehdotus ympäristövaikutusten arviointimenetelmiksi sekä
suunnitelma osallistumisen järjestämisestä.
Hankkeeseen
sovelletaan
YK:n
Euroopan
talouskomission
yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista
ns. Espoon sopimusta (SopS 67/1997). Sopimuksen perusteella Suomen
viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää
mielipiteensä myös koko hankkeen Suomeen kohdistuvista
ympäristövaikutuksista. Uudenmaan ELY-keskus välittää nämä
kannanotot ympäristöministeriölle, joka koordinoi Suomen vastauksen
muille valtioille.
Uudenmaan ELY-keskus toimii hankkeessa YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena. Lisätietoja antaa Leena Eerola Uudenmaan ELYkeskuksessa, puh. +358 295 021 380. Kansainvälisestä menettelystä
antaa lisätietoja Seija Rantakallio ympäristöministeriössä puh. +358 400
143 937.
Hanketta koskeva kuulutus ja nähtävillä olevat asiakirjat löytyvät
osoitteesta
www.ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliYVA
ja
ruotsinkieliset sivut www.miljo.fi/FinestBayAreaTallinntunnelMKB.
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Asiakirjoja ei lähetetä paperisena.

Tämän asiakirjan on sähköisesti hyväksynyt tarkastaja Leila Laine.
JAKELU

Espoon kaupunki, kaupunginhallitus, kirjaamo@espoo.fi
Espoon kaupunki, ympäristökeskus, ymparisto@espoo.fi
Espoon seudun ympäristöterveys, terveydensuojelu@espoo.fi
Helsingin kaupunki, kaupunginhallitus, helsinki.kirjaamo@hel.fi
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala,
kaupunkiymparisto@hel.fi
Helsingin kaupunki, ympäristöpalvelut, ymk@hel.fi
Kauniaisten kaupunki, kaupunginhallitus, kauniainen@kauniainen.fi
Kauniaisten kaupunki, ympäristötoimi, kauniainen@kauniainen.fi
Keravan kaupunki, kaupunginhallitus, kirjaamo@kerava.fi
Nurmijärven kunta, kunnanhallitus, kunta@nurmijarvi.fi
Tuusulan kunta, kunnanhallitus, kirjaamo@tuusula.fi
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, yaktoimisto@tuusula.fi
Vantaan kaupunki, kaupunginhallitus, kirjaamo@vantaa.fi
Vantaan kaupunki, ympäristökeskus, ymparistokeskus@vantaa.fi
Vantaan kaupunki, ympäristöterveys, ymparistoterveys@vantaa.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat,
kirjaamo.etela@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat,
ymparistoluvat.etela@avi.fi
Geologian tutkimuskeskus, gtk@gtk.fi
Greenpeace, info.fi@greenpeace.org
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY,
kirjaamo@hsy.fi
Ilmatieteen laitos, kirjaamo@fmi.fi
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, helsinki.kirjaamo@hel.fi
Helsingin pelastuslaitos, helsinki.kirjaamo@hel.fi,
helsinginpelastuslaitos@hel.fi
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, tilannekeskus@ku-pelastus.fi
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastuslaitos@espoo.fi
Liikenne- ja viestintäministeriö, kirjaamo@lvm.fi
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, kirjaamo@traficom.fi
Luonnonvarakeskus, kirjaamo@luke.fi
Maa- ja metsätalousministeriö, kirjaamo@mmm.fi
Metsähallitus, kirjaamo@metsa.fi
Museovirasto, museovirasto.kirjaamo@museovirasto.fi
Natur och Miljö, kansliet@naturochmiljo.fi
Puolustusministeriö, kirjaamo@defmin.fi
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Pääesikunta, kirjaamo.pe@mil.fi, kirjaamo.1logr@mil.fi
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, psv@psv-hrv.fi
Rajavartiolaitos, rajavartiolaitos@raja.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö, kirjaamo@stm.fi
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL, sakl@sakl.fi
Suomen luonnonsuojeluliitto, paivi.lundvall@sll.fi, toimisto@sll.fi
Suomen merimuseo, merimuseo@kansallismuseo.fi
Suomen ympäristökeskus, kirjaamo.syke@ymparisto.fi
Suomen turvallisuusverkko, asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, kirjaamo@tukes.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö, kirjaamo@tem.fi
Ulkoministeriö, kirjaamo.um@formin.fi
Uudenmaan liitto, toimisto@uudenmaanliitto.fi
Vantaan kaupunginmuseo, kirjaamo@vantaa.fi
Väylävirasto, kirjaamo@vayla.fi
WWF Suomi, info@wwf.fi
TIEDOKSI:

Pöyry Finland Oy, Karoliina Jaatinen, karoliina.jaatinen@poyry.com
Finest Bay Area Development Oy, Kustaa Valtonen, kustaa@live.com
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