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Pjelaxin tuulivoimapuisto
1

JOHDANTO
VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Närpiön kunnan Pjelaxin ja Myrkyn kylien
välissä olevalle metsätalousvaltaiselle alueelle lähellä valtatietä 8. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee lyhimmillään noin seitsemän kilometriä kaakkoon Närpiön keskustasta. Alustavien arvioiden mukaan alueen tuuliolosuhteet ovat suotuisat. Nykyistä metsätieverkostoa voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakennusvaiheessa ja huollon aikana. VindIn on sopinut alueen vuokraamisesta maanomistajien kanssa.
Toteutettavan vaihtoehdon mukaan vaihdellen hankkeessa rakennetaan 23–30 tuulivoimalaa, joiden yhteiskapasiteetti on 75–90 MW. Sähkönsiirto tuulivoimapuistosta
sähkönjakeluverkkoon toteutetaan yhdistämällä tuulivoimala sähköasemaan. Sähkönsiirron osalta on olemassa kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehdot ovat sähköasema, jonka rakennustyöt ovat käynnissä Kristiinankaupungissa, tai Pjelaxin sähköasema hankealueesta luoteeseen. Sähkönsiirto tuulivoimapuiston ulkopuolelle määräytyy erillisessä
energiamarkkinaviraston (EMV) prosessissa.
Ennen hankkeen toteutuspäätöstä VindIn Ab Oy teettää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja alueelle laaditaan yleiskaava. YVA-menettely käynnistettiin vuoden 2013
alussa teknisen suunnittelun ohessa. Kaavoitusprosessin päätyttyä alueelle anotaan
tarvittavat luvat ja rakentaminen voidaan aloittaa. Tuulivoimapuiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kuva 1.1. Pjelaxin tuulivoimapuiston hankealue. Rajauksen mukainen alue on noin 1600 ha

Tämä Natura-arvioinnin tarveharkinta on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämällä
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tavalla luontotyyppi- ja lajikohtaisena asiantuntija-arviona ja siinä keskitytään niihin
suojeluarvoihin eli luontotyyppeihin ja lajistoon, joiden perusteella alueet on sisällytetty
Suomen Natura 2000–verkostoon. Tarveharkinnan tuloksena on esitetty arvio siitä, aiheutuuko suunnitelluista tuulivoimapuistohankkeista ko. Natura-alueiden suojeluperusteille niin merkittäviä haitallisia vaikutuksia, että varsinainen luonnonsuojelulain 65 §:n
mukainen Natura-arviointi tulisi toteuttaa. Lopullisen päätöksen varsinaisen Naturaarvioinnin tarpeesta tekee hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Pohjanmaan ELYkeskus.
Tuulivoimapuistohankkeiden vaikutusten tunnistamiseksi sekä niiden merkittävyyden
arvioimiseksi hankkeiden YVA-menettelyn ohessa laadittiin viranomaisohjeistuksen mukaisesti (Söderman 2003) Natura-arvioinnin tarveharkinta. Natura-arvioinnin tarveharkinta laadittiin neljälle Natura-alueelle, jotka sijoittuvat hankealueiden välittömään läheisyyteen (< 3 km, SCI- ja SPA-kohteet) tai niiden mahdolliselle vaikutusalueelle 10
kilometrin säteellä hankealueesta (kuva 1.2, kuvassa näkyvät Pohjoislahden metsä, Tegelbrucksbacken ja Pyhävuori ovat SCI-alueita, muut SPA-kohteita). Natura-arvioinnin
tarveharkinta laadittiin seuraaville kohteille:
•
•
•
•

Bredmossmyran (FI0800085, SCI)
Närpiön saaristo (FI0800135, SPA ja SCI)
Kristiinankaupungin saaristo (FI0800134, SPA ja SCI)
Lålbyn avoin peltoalue (FI0800162, SPA)

Arvioinnista vastasi biologi FT Marjo Pihlaja.
Bredmossmyran (FI0800085) sijaitsee Pjelaxin hankealueella. Alue on metsäluonnoltaan arvokas ikääntyneen kangasmetsän sekä lehtojen kohde.
Närpiön saaristo (FI0800135) on kapean Selkämeren pohjoisosan saariston uloin
vyöhyke, joka on hyvin merkittävä linnuston pesimäalueena ja erityisen tärkeä muuttoja levähdysalue. Alue on myös tärkeä uhanalaisen lajiston suojelun kannalta.
Pjelaxfjärden on peltoihin rajoittuva rehevä merenlahti, jolla on merkitystä tärkeänä
linnuston muutonaikaisena levähdysalueena. Svartön on edustava näyte saariston vanhoista luonnonmetsistä. Alue suojelu perustuu lintu- ja luontodirektiiviin (SPA ja SCI –
alue).
Natura-alueen osa Pjelaxfjärden on lähimmillään noin 2 km päässä hankealueesta.
Kristiinankaupungin saaristo (FI0800134). Kohde käsittää edustavan näytteen
Kaskisten ja Merikarvian välisestä kapeasta saaristovyöhykkeestä. Saaristo koostuu lukuisista, enimmäkseen pienistä puuttomista luodoista ja saarista tai harvapuustoisista
kallioisista saarista. Suuria metsäpeitteisiä saaria on vain muutama. Alue suojelu perustuu lintu- ja luontodirektiiviin (SPA ja SCI –alue). Kristiinankaupungin saaristo sijoittuu
lähimmillään 6,5 km päähän hankealueesta.
Lålbyn avoin peltoalue (FI0800162) sijoittuu lähimmillään noin 10 km päähän hankealueesta. Lålbyn pellot sijaitsevat pari kilometriä itäkaakkoon Kristiinankaupungin
keskustasta, välittömästi Lålbyn kylän eteläpuolella. Lålbyn avoin peltoalue on Suomen
tärkein hanhien pysähdys- ja levähdyspaikka. Peltoalueelle kerääntyy muuttoaikoina
tuhansia hanhia sekä huomattavia määriä myös muita muuttolintuja, kuten kurkia,
kahlaajia ja joutsenia sekä lintuja ja jyrsijöitä saalistavia petolintuja. Alue suojelu perustuu lintudirektiiviin (SPA–alue).
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2
2.1

LÄHTÖTIEDOT JA ARVIOINTIMENETELMÄT
Lainsäädäntö
Natura–arvioinnista säädetään luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n säännöksissä. Ensimmäisen säännöksen (65 §) mukaan hanke tai suunnitelma ei saa yksistään tai yhdessä
muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi
alue on ilmoitettu, ehdotettu tai sisällytetty Natura 2000-verkostoon. Luonnonsuojelulain mukainen vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy mikäli hankkeen vaikutukset a)
kohdistuvat Natura–alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, b) ovat luonteeltaan heikentäviä, c) laadultaan merkittäviä ja d) ennalta arvioiden todennäköisiä. Kynnys arvioinnin suorittamiseksi voi ylittyä myös eri hankkeiden ja suunnitelmien yhteisvaikutusten vuoksi (Söderman 2003). Tämä velvoite koskee myös Natura-alueen ulkopuolella toteutettavaa hanketta, jos sillä on todennäköisesti alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Toinen mainittu säännös (66 §) koskee heikentämiskieltoa. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseksi taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos
arviointimenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Suomen Natura 2000–
verkostoon. Lupa voidaan kuitenkin myöntää taikka suunnitelma hyväksyä tai vahvistaa, jos valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Jos alueella esiintyy luontodirektiivin liitteessä I tarkoitettuja ensisijaisesti
suojeltavia luontotyyppejä (ns. priorisoitu luontotyyppi) tai liitteessä II tarkoitettuja ensisijaisesti suojeltavia lajeja (ns. priorisoitu laji), noudatetaan tavanomaista tiukempia
lupaedellytyksiä ja lisäksi asiasta on hankittava komission lausunto. Lupaviranomaisen
on ennen lupapäätöstä varmistettava, että arvioinnit ovat asianmukaisia ja niissä esitetyt johtopäätökset ovat perusteltuja.
Mikäli suojeluperusteina olevia luontoarvoja joudutaan merkittävästi heikentämään, on
ympäristöministeriön kompensoitava heikennys. Heikentyvän alueen tilalle on esimerkiksi etsittävä korvaava alue (vastaavat suojeluperusteet, lajit ja luontotyypit) luonnonmaantieteellisesti samalta alueelta. Kompensaatioalue on käytännössä heikennyksen vuoksi poistuvaa aluetta laajempi alue. Kompensaatiotoimet on oltava keskeisiltä
osiltaan toteutettuna ennen toisen alueen suojeluarvojen heikentämisen tapahtumista.
Ympäristöministeriö valmistelee ehdotukset uusista alueista ja vie ne valtioneuvoston
hyväksyttäviksi.

2.2

Natura-arviointi
Natura-arvioinnissa keskitytään suojelun perustana oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin.
Luonnonarvot, joita Natura-arviointi koskee ilmenevät Natura-tietolomakkeista ja ne
ovat:
• SCI-alueilla luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä tai
•

SCI–alueilla luontodirektiivin liitteen II lajeja tai

•

SPA-alueilla lintudirektiivin liitteen I lintulajeja tai

•

SPA-alueilla lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuja muuttolintuja.

Heikentämistä arvioitaessa huomioidaan luontotyypin tai lajin suotuisaan suojelutasoon
kohdistuvat muutokset sekä hankkeen vaikutus Natura 2000-verkoston eheyteen ja
koskemattomuuteen, millä tarkoitetaan tarkastelun alaisen kohteen ekologisen rakenteen ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen
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säilymistä elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon. Heikentyminen voi olla luontotyypin tai lajin elinympäristön fyysistä rappeutumista tai lajin kohdalla yksilöihin kohdistuvaa häiriövaikutusta tai yksilöiden menetyksiä. Merkittävyyden arvioinnissa keskitytään mahdollisen muutoksen laajuuteen, joka suhteutetaan alueen
kokoon sekä luontoarvojen merkittävyyteen ja sijoittumiseen. Todennäköisyyttä harkittaessa arviointiin on ryhdyttävä, mikäli merkittävät heikentävät vaikutukset ovat todennäköisiä.
Arviointivelvollisuus koskee valtioneuvoston päätöksissä lintudirektiivin mukaisiksi SPAalueiksi ilmoitettuja tai ehdotettuja alueita, luontodirektiivin mukaisiksi SCI-alueiksi ilmoitettuja tai ehdotettuja alueita sekä Natura 2000-verkostoon jo sisällytettyjä alueita.
Arvioinnin piiriin kuuluvat myös sellaiset alueet, joista komissio ilmoittaa käynnistävänsä neuvottelut alueen liittämisestä Natura-2000 verkostoon (LsL 67 §). Arviointivelvollisuus kohdistuu vain alueen suojeluperusteissa mainittuihin luontotyyppeihin ja lajistoon. SPA-alueilla arviointivelvollisuus ei kohdistu luontotyyppeihin eikä luontodirektiivin liitteen II lajeihin, vaikka ne Natura-tietolomakkeella olisikin mainittu. Vastaavasti
SCI-alueilla ei arvioida vaikutuksia lintudirektiivin mukaiseen lajistoon.
Tarkka vaikutusarvio suoritetaan ainoastaan sillä osalla Natura-aluetta, johon hanke tai
suunnitelma todennäköisesti vaikuttaa. Natura-arvioinnissa kuitenkin peilataan myös
hankkeen merkitystä ja vaikutuksia koko Natura-alueen eheyden kannalta. Lisäksi arvioidaan vaikutusten lieventämismahdollisuuksia.
2.3

Natura-arvioinnin tarveharkinta
Natura-arvioinnin tarveharkinta edeltää mahdollisesti suoritettavaa Natura-arviointia.
Tarveharkinnassa kuvataan hanke, sen aiheuttamat vaikutukset ja vaikutuspiirissä sijaitsevat Natura-alueet sekä arvioidaan vaikutusten merkittävyyttä. Tarveharkinnan
lopputuloksena annetaan esitys siitä, vaikuttavatko suunnitellut hankkeet Naturaalueiden suojeluperusteisiin niin merkittävästi, että kohteille tulisi suorittaa varsinainen
Natura-arviointi.
Tarveharkinnan johtopäätöksenä voidaan kunkin hankkeen vaikutuspiirissä olevan Natura-alueen osalta todeta, että hanke ei merkittävästi heikennä alueen suojeluperusteita (Natura-arviointia ei tarvita). Jos todetaan, että hanke todennäköisesti merkittävästi
heikentää alueen suojeluperusteita tai ei voida varmuudella todeta, ettei hanke yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikennä niitä Naturaalueen eheyttä ja niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on valittu, pitkällä tai lyhyellä aikavälillä on Natura-arviointi suoritettava.

2.4

Arvioinnin kriteerit
Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty milloin luonnonarvot heikentyvät tai merkittävästi heikentyvät. Euroopan komission julkaisemassa ohjeessa (Luontodirektiivin
92/43/ETY 6 artiklan säännökset) todetaan, että vaikutusten merkittävyys on kuitenkin
määritettävä suhteessa suunnitelman tai hankkeen kohteena olevan suojeltavan alueen
erityispiirteisiin ja luonnonolosuhteisiin ottaen erityisesti huomioon alueen suojelutavoitteet. Merkittävyyden arviointiin vaikuttaa muutosten laaja-alaisuus.

Natura-tarveharkinta
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Luontoarvojen heikentyminen voi olla merkittävää jos:
•

Suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutaso ei hankkeen toteutuksen jälkeen
ole suotuisa.

•

Olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman johdosta niin, ettei
suojeltavien lajien tai elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen alueella ole
pitkällä aikavälillä mahdollista.

•

Hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston runsautta.

•

Luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai osittain häviävät hankkeen johdosta.

•

Ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan.

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty myös apuna vaikutusten merkittävyyden luokitusta ja arviointia alueen luontoarvoille soveltuviin kriteereihin (Taulukko 2.1). Vaikutusten
merkittävyydestä voidaan todeta, että mikäli suunnitelma tai hanke tuottaa suuren
merkittävän vaikutuksen luontotyypille tai lajille, niin vaikutukset ovat merkittävästi
suojeluperusteita heikentäviä. Tällöin suunnitelma tai hanke heikentää luontotyyppiä tai
lajia siten, että luontotyyppi tai laji häviää pitkällä tai lyhyellä aikavälillä. Vaikutusten
todennäköisyyttä on arvioitu seuraavan luokituksen mukaisesti: varma, erittäin todennäköinen, todennäköinen, odotettavissa, ennakoitavissa ja epätodennäköinen sekä erittäin epätodennäköinen.
Taulukko 2.1. Vaikutusten merkittävyyden luokitus ja käytetty kriteeristö (Söderman
2003).
Vaikutuksen merkittävyys

Kriteerit

Suuri merkittävyys

Hanke heikentää suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutasoa tai johtaa
luontotyypin /lajin katoamiseen lyhyellä aikavälillä.

Kohtalainen merkittävyys

Hanke heikentää kohtalaisesti suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutasoa tai johtaa luontotyypin/lajin katoamiseen pitkällä aikavälillä

Vähäinen merkittävyys

Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin
eikä hanke uhkaa luontotyypin/lajin säilymistä alueella.

Merkityksetön

Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin.

Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi on arvioitava
hankkeen vaikutukset Natura-alueen eheyteen (koskemattomuus). Alueen koskemattomuus liittyy alueen suojelutavoitteisiin, eikä se siten tarkoita koskemattomuutta sanan kirjaimellisessa tai fyysisessä merkityksessä.
Komission ohjeiden mukaan negatiivinen vaikutus alueen eheyteen on lopullinen kriteeri, jonka perusteella todetaan, ovatko vaikutukset merkittäviä. Luontodirektiivin 6 artiklan 3. kohta määrää, että viranomaiset saavat hyväksyä hankkeen tai suunnitelman
vasta varmistuttuaan siitä, että se "ei vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen”.
Komission tulkintaohjeessa todetaan että koskemattomuus tarkoittaa "ehjänä olemista". Tällöin on kyse siitä, että voiko alue hankkeesta tai suunnitelmasta huolimatta pitkälläkin tähtäyksellä säilyä sellaisena, että sen suojelutavoitteisiin kuuluvat luontotyypit
eivät ”mainittavasti supistu ja suojeltavien lajien populaatiot pystyvät kehittymään suotuisasti tai vähintään säilymään nykyisellä tasollaan”. Tämä korostaa, että hanke tai
suunnitelma ei saa uhata alueen koskemattomuutta eli koko Natura–alueen ekologisen
rakenteen ja toiminnan täytyy säilyä elinkelpoisena. Myös niiden luontotyyppien ja lajien kantojen täytyy säilyä elinvoimaisena, joiden vuoksi alue on valittu Naturaverkostoon.
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Koskemattomuudesta Unionin tuomioistuin on todennut asiassa C‑258/11 (Peter
Sweetman ja Minister for the Environment, Heritage and Local Government v. An Bord
Pleanála). Sen mukaan luontodirektiivin 6 (3) artiklan on tulkittava siten, että suunnitelma tai hanke vaikuttaa Natura- alueen koskemattomuuteen, jos se voi estää asianomaisen alueen niiden perustavanlaatuisten ominaispiirteiden kestävän säilyttämisen,
jotka liittyvät alueen valinnan perusteena olevan ensisijaisesti suojeltavan luontotyypin
esiintymiseen. Tuomioistuin katsoi myös, että koskemattomuuteen luontotyyppinä ei
vaikuteta kun alueen suotuisa suojelun taso säilyy. Tämä merkitsee alueen niiden perustavanlaatuisten ominaispiirteiden kestävää säilyttämistä, jotka liittyvät suojeluperusteiseen luontotyypin esiintymiseen.
Eheyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm.:
•
•
•
•
•

elinpiirit
ruokailu- ja pesimäalueet
ravinne- ja hydrologiset suhteet
ekologiset prosessit
populaatiot

Natura-alueen eheyden yhteydessä on huomioitavaa, että vaikka hankkeen tai suunnitelman vaikutukset eivät olisi mihinkään suojeluperusteena olevaan luontotyyppiin tai
lajiin yksinään merkittäviä, vähäiset tai kohtalaiset vaikutukset moneen luontotyyppiin
tai lajiin saattavat vaikuttaa alueen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan kokonaisuutena. Vaikutusten ei myöskään tarvitse kohdistua suoraan alueen arvokkaisiin luontotyyppeihin tai lajeihin ollakseen merkittäviä, sillä ne voivat kohdistua esim. alueen
hydrologiaan tai tavanomaisiin lajeihin ja vaikuttaa tätä kautta välillisesti suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin ja/tai lajeihin (Söderman 2003). Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden kannalta on esitetty taulukossa 2.2.
Taulukko 2.2. Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden kannalta (Byron
2000; Department of Environment, Transport of Regions, mukaillen Södermanin 2003
mukaan).
Vaikutuksen merkittävyys

Kriteerit

Merkittävä kielteinen
vaikutus

Hanke tai suunnitelma vaikuttaa haitallisesti alueen eheyteen, sen yhtenäiseen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan, joka ylläpitää elinympäristöjä ja populaatioita, joita varten alue on luokiteltu.

Kohtalaisen kielteinen
vaikutus

Hanke tai suunnitelma ei vaikuta haitallisesti alueen eheyteen, mutta vaikutus on todennäköisesti merkittävä alueen yksittäisiin elinympäristöihin
tai lajeihin.

Vähäinen kielteinen vaikutus

Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta vähäiset kielteiset
vaikutukset ovat ilmeisiä.

Myönteinen vaikutus

Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta, esimerkiksi luodaan käytäviä eristyneiden alueiden välillä tai aluetta kunnostetaan tai
ennallistetaan.

Ei vaikutuksia

Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai positiiviseen suuntaan.

Natura-arviointi on asianmukainen kun se on aukoton, siinä on oltava täydellisiä, täsmällisiä ja lopullisia toteamuksia ja päätelmiä, joilla voidaan hälventää kaikenlainen perusteltu tieteellinen epäilys asianomaiselle alueelle suunniteltujen töiden vaikutuksista
(EU:n tuomioistuimen tapaukset C-258/11 ja C-404/09).
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2.5

Aineisto
Arvioinnin lähtökohtana ovat Natura-tietolomakkeessa esitetyt tiedot alueen luontoarvoista. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty seuraavia ohjeistuksia, aineistoja ja selvityksiä:
• Natura 2000 -luontotyyppiopas (Airaksinen & Karttunen 2001)
•

Raportti luontodirektiivin toimeenpanosta Suomessa 2001–2006 (Ympäristöministeriö 2011)

•

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa (Söderman 2009)

•

OIVA -ympäristö ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille (2014)

•

Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan vaikutukset Natura-alueisiin (Tikkanen,
ym. 2013).

•

Etelä-Pohjanmaan Liitto (2012), Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava
I, Tuulivoima.

•

Euroopan komissio (2000). Natura 2000–alueiden suojelu ja käyttö. Luontodirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan säännökset.

•

Pohjanmaan liitto (2013). Pohjanmaan maakuntakaava, kaavaselostus, 2. vaihemaakuntakaava.

2.5.1 Maastoselvitykset
Hankkeen vaikutusten arviointia varten on hankealueella ja sen läheisyydessä tehty
luontotyyppi-, liito-orava- ja lepakkoinventointi 2013, muuttolinnustoseurantoja vuosina 2012 ja 2013, merikotkaseuranta 2013 sekä hankealueen pesimälinnustokartoitukset 2012 ja 2013 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy: Pjelaxin tuulivoimapuisto, Luontoselvitykset, 2014). Naturatarvearvioinnin kannalta maastoselvityksistä olennaisimmat
ovat muuttolinnustoseurannat sekä pesimälinnustoinventoinnit ja merikotkaseuranta.
Bredmossmyranin Natura-alueen osalta arvioinnissa hyödynnetään hankealueen luontotyyppi-inventoinnin tuloksia.
3

HANKKEEN KUVAUS JA VAIKUTUSMEKANISMIT

3.1 Hankkeen sijainti
Pjelaxin tuulivoimapuisto sijoittuu Närpiön kunnan Pjelaxin ja Myrkyn kylien välissä olevalle metsätalousvaltaiselle alueelle lähelle valtatietä 8 (Kuva 1.1).
3.2 Hankkeen kuvaus
3.2.1 Hankkeen tekninen kuvaus
Tuulivoimapuiston alueelle on suunniteltu rakennettavan enintään 30 tuulivoimalaitosta, joiden yksikköteho on 3-4 MW. Käytettävä voimalatyyppi koostuu noin 140 metriä
korkeasta teräslieriötornista sekä kolmilapaisesta roottorista, jonka halkaisija on noin
130 metriä. Tuulivoimalan maksimikorkeus tulee olemaan yhteensä korkeintaan 210
metriä.
Käytettävän voimalatyypin lähtömelutaso on korkeintaan 107,5 dB(A) tuulennopeudella
8 m/s.
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Kuva 3.1. Periaatekuva tuulivoimapuistossa käytettävästä tuulivoimalasta.

Tuulivoimalan lisäksi rakennetaan 110 kV:n maakaapeliverkosto. Kaapeli kulkee hankealueella valtaosin tielinjan reunassa. Alue yhdistyy maakaapelilla joko pohjoisen kautta
Pjelaxiin rakennettavaan sähköasemaan tai etelästä Kristiinankaupungin sähköasemaan. Maakaapeli vaatii enimmillään noin 10 m leveän työalueen, johon kasvillisuus voi
palautua kaapeloinnin jälkeen.
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Kuva 3.2 Sähkönsiirtovaihtoehdot. Vaihtoehto 1 pohjoiseen tai vaihtoehto 2 etelään on tarkoitus
toteuttaa maakaapelilla.
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Rakentamistöiden on suunniteltu alkavan 2015-2016 aikana ja hankkeen on tarkoitus
valmistua 2017 mennessä.
3.2.2 Arvioitavat vaihtoehdot
Pjelaxin tuulivoimapuiston YVA-menettelyssä tarkastellaan kaksi toteutusvaihtoehtoa
sekä nollavaihtoehto. Tässä Natura-tarvearvioinnissa huomioidaan molemmat toteutusvaihtoehdot. Hankealueen rajaus ja tuulivoimaloiden määrä vaihtelevat eri vaihtoehdoissa. Arvioinnissa ei arvioida eri kokoluokkien voimaloita, vaan voimalan koko on sama kaikissa vaihtoehdoissa. Valitun voimalan kokonaiskorkeus on noin 200 metriä.
1-vaihtoehto: Tuulivoimapuisto Pjelaxin alueella. 1-vaihtoehdossa tuulivoimapuistoon rakennetaan 30 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 90 MW. Tässä
vaihtoehdossa tuulivoimalan napakorkeus olisi 144 metriä ja roottorin halkaisija 131
metriä. Tuulivoimalan kokonaiskorkeus olisi siten 210 metriä.
2-vaihtoehto: Tuulivoimapuisto Pjelaxin alueella. 2-vaihtoehdossa tuulivoimapuistoon rakennetaan 23 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 75 MW. Tässä
vaihtoehdossa tuulivoimalan napakorkeus olisi 137 metriä ja roottorin halkaisija 126
metriä. Tuulivoimalan kokonaiskorkeus olisi siten 200 metriä.
0-vaihtoehto: Nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, ja vastaava määrä sähköä
tuotetaan jollakin muulla tavalla. Koska energiatuotannon kotimaisuusastetta on kansallisten tavoitteiden mukaisesti nostettava, tarkastellaan vertailun vuoksi puu- ja turve-energiantuotantoa: 1,5 ha hyväkasvuista metsää tuottaa karkeasti arvioiden 50
vuodessa noin 700 MW/h, 1,5 ha turvesuo muutamassa tuhannessa vuodessa noin 15
MW/h (50 vuoden tuotantoa on vaikea laskea), kun yksi tuulivoimala 1,5 ha kentällä
tuottaa 50 vuodessa noin 250 000 MW/h (vertailussa ei ole huomioitu tuotannon kuluttamaa energiaa ja mm. uusien metsäautoteiden tai voimalinjojen vaatimaa pinta-alaa,
suon kuivattamiseen ja vesien puhdistukseen kuluvaa energiaa, ja puun tuotannossa on
huomioitu sekä pääte- että harvennushakkuun tuotanto). Toisin sanoen metsäpintaalaa vaaditaan puuenergian tuotantoon tuulivoimalla tuotettuun energiaan nähden vähintään 400-kertainen määrä uusitutumisnopeuteen nähden ja puuenergiantuotannolla
koko hankealueelta voitaisiin tuottaa todennäköisesti alle 2 turbiinin tuottama energiamäärä (hankealue ei ole kauttaaltaan kovin hyväkasvuista), jos puunkuljetusten yms.
aiheuttamaa energiahävikkiä ei huomioida. Turvetuotantoon soveltuvaa uutta suota
alusta loppuun hyödynnettynä tarvittaisiin vaihtoehdon 2 mukaisen hankealueen kokoisen energia määrän tuottamiseen yhden sukupolven (25 v) voimaloiden käyttöajalla
noin 270 ha ja vastaavasti 50 vuoden aikana noin 540 ha, kun energiahävikkiä ja tuotantokustannuksia ei huomioida. 23 voimalan pystytysalueet vaativat noin 35 ha maaaluetta, jonka luonnontila muuttuu. Samoja alueita voidaan hyödyntää niin kauan kuin
tuulivoimaa alueella halutaan tuottaa.
Puuntuotannon vaikutukset ja turvetuotannon vaikutukset kohdistuvat maaperään, käsiteltäviin luontotyyppeihin ja niiden lajistoon sekä niiden lähialueille, vesistöön ja ilmastoon. Tarkempia arvioita on mahdoton esittää, sillä 0-vaihtoehdolle ei ole tarkempia
määrittelyjä sijainnista tms. Vaikutuspinta-alat ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat (ks. taulukko 3), kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2.
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Taulukko 3. Kotimaisen uusiutuvana pidetyn energian vertailu hankkeen vaihtoehtoina. Taulukossa on verrattu yhden 2 MW voimalan tuotantoa 6,5 m/s keskituulisuudella (vaatii noin 1,5 ha
pystytysalueen) ja vastaavan energiamäärän tuottamista puulla (metsähakkuu hyvällä kasvupohjalla, jolloin päätehakkuu tehdään noin 50 v iässä) tai turpeella (Suomen hyödynnettävissä olevien turvevarojen sisältämä energia vastaavaa pinta-alaa kohden). VTT 2010: Turvetuotantoon soveltuva pinta-ala 1,2 milj. ha sisältää energiaa 12 800 TWh (10 700 MWh/ha). Puuenergian laskennassa on käytetty seuraavia arvoja: harvennus ja päätehakkuussa yhteensä tuotettu 250
m3/ha ja energia sisältö 1700 kWh/m3. Laskelma on tehty suuntaa-antavasti.

Vaihtoehto

Tuotantotapa

Uusi tuotantopinta-ala
per 5000
MWh/vuosi

Uusi tuotantopintaala/50 vuotta

Energian
uusiutumisaika

Elinympäristön palautumisen aika
käytön loputtua

Vaihtoehto 1/2

Tuuli

1,5 ha

1,5 ha

0 vuotta

Riippuu alkutilanteesta varttuva metsä
min. 40 v.

0-vaihtoehto

Puu – EteläSuomen rehevä
kasvupohja

min. 12 ha

min. 600 ha

Min. 50 vuotta

Riippuu kasvupohjasta 50100 v.

0-vaihtoehto

Turve

0,5 ha

25 ha

Tuhansia vuosia

Tuhansia vuosia

3.3 Vaikutusmekanismit
Tuulivoimapuistohankkeet sähkönsiirtoyhteyksineen saattavat aiheuttaa suoria ja välillisiä vaikutuksia hankealueiden ja mahdollisesti niiden lähiympäristön eliöstölle. Tässä
Naturatarvearvioinnissa käsiteltävien Natura-alueiden suojeluperusteisiin mahdollisesti
kohdistuvat vaikutukset ovat lähinnä välillisiä, koska Natura-alueille ei tulla sijoittamaan tuulivoimaan tai sähkönsiirtoon liittyviä rakenteita.
Natura-alueen ulkopuolelle sijoittuvilla ojitus-, hakkuu- ja maarakennustoimenpiteillä
voi olla vaikutusta Natura-alueen luontotyyppeihin silloin kun maaperän muokkausta
vaativia toimenpiteitä suoritetaan suojeluperusteena mainitun Natura-luontotyypin lähellä (esim. hakkuut) tai suoluontotyyppien kohdalla Natura-alueen valuma-alueella.
Vaikutuksen merkittävyys määräytyy maaperäolosuhteiden (mm. sulfidimineraalit) sekä maarakennustöiden laajuuden mukaisesti. Vaikutukset ilmenevät Natura- alueen ulkopuolella tapahtuvan rakentamisen aiheuttamina mahdollisina hydrologisina muutoksina ja muutosten vaikutuksena Natura-alueen luontotyyppien edustavuuteen ja lajiston kasvuolosuhteisiin. Lisäksi rannikon läheisten hankealueiden kohdalla vaikutusmekanismeihin voidaan lukea myös mahdollisten sulfidimineraaleja sisältävien maakerrosten kaivamisesta johtuvat happamoittavat vaikutukset, jotka saattavat kohdistua myös
Natura-alueille.
Happamien sulfidimaiden tiedetään aiheuttavan happamoitumisriskin maaperään ja valumavesiin, mikäli maaperän hapettumattomat sulfidipitoiset maakerrokset altistuvat
hapelle kaivutöiden seurauksena. Happamuuden lisääntymisen lisäksi voi kuivatetusta
maasta ja kaivumassoista liueta vesien mukana runsaasti raskasmetalleja. Kuivatusvesien happamuus ja suuri veteen liuenneiden metallien, etenkin alumiinin, pitoisuus
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on aiheuttanut kalakuolemia ja muita toksisuusvaikutuksia vesieliöstössä. Happamoiva
vaikutus on usein suurimmillaan 2 – 3 vuotta kaivaustyön jälkeen.
Natura-alueiden suojeluperusteena oleviin eläimiin ja lintuihin kohdistuu häiriövaikutuksia, jotka ilmenevät rakentamisesta aiheutuvana meluna sekä mm. ihmisten ja koneiden liikkumisena tuulivoimapuistojen rakennustyömaalla ja sähkönsiirtoreittien alueella.
Häirinnäksi voidaan lukea myös kaikki ylimääräiset, lintujen käyttäytymiseen haitalliset
vaikuttava tekijät. Näitä ovat mm. ruokailulennoissa tapahtuvat muutokset, kun linnut
joutuvat väistämään normaalilla lentoreitillään sijaitsevia voimaloita (Spaans ym.
1998).
Tuulivoimapuistojen rakentaminen ei suoraan vaikuta Natura-alueiden suojeluperusteena mainittujen lajien elinympäristöihin, koska Natura-alueille ei osoiteta rakentamista.
Tuulivoimapuistojen rakentaminen saattaa kuitenkin välillisesti vaikuttaa esim. lintujen
reviireihin, jotka todennäköisesti ulottuvat myös Natura-alueiden ulkopuolelle. Lisäksi
tuulivoimaloiden rakentaminen pirstoaa metsämaisemaa, jonka takia ravinnonhankintalennot voivat pidentyä. Metsän maisemarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset ovat kuitenkin riippuvaisia alueen metsiin nykyisellään kohdistuneista metsätaloustoimista.
Natura-alueiden suojeluperusteena mainittuun linnustoon sekä Natura-alueilla levähtäväksi mainittuun linnustoon saattaa kohdistua myös suoria törmäys- ja estevaikutuksia.
Törmäysvaikutukset ilmenevät lintujen törmäyskuolleisuutena, jolla voi olla suoria vaikutuksia Natura-alueella esiintyvään linnustoon. Estevaikutukset ilmenevät lintujen lentoreittien muutoksena muuttoreiteillä ja lintujen kerääntyessä esim. Natura-alueella sijaitseville levähdyspaikoille. Estevaikutuksia voi ilmetä myös lintujen pesimäkauden aikana, lintujen liikkuessa pesäpaikan ja saalistus- tai ruokailualueiden välillä. Lisäksi lintujen lentämisen välttely tuulivoimaloiden läheisyydessä voi lisätä lintujen energiankulutusta johtuen väistötoimien aiheuttamasta lentomatkan pitenemisestä.
Tuulivoimaloiden käytöstä aiheutuva, linnustoon kohdistuva häiriövaikutus on vaikeasti
mitattavissa ja vaatisi useiden vuosien seurantaa mm. poikastuoton onnistumisessa
ennen ja jälkeen hankkeiden toteutumisen. Tutkimustuloksia voimaloiden aiheuttamasta häiriöstä ei ole olemassa, vaikka häirintää on systemaattisesti pyritty mittaamaan.
Tuulivoimapuistojen häiriövaikutukset ovat yleensä voimakkaimmillaan hankkeen rakennusvaiheen aikana, ja ne ilmenevät lievempinä tuulivoimapuiston toiminnan aikana.
Tuulivoimaloista aiheutuva melu on otettava huomioon myös luonnonsuojelualueilla sekä Natura-alueilla, jonne on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueita. Ympäristöministeriö on määritellyt Tuulivoimarakentamisen suunnittelu -oppaassa (Ympäristöministeriö 2012) luonnonsuojelualueilla noudatettavaksi melutason suunnitteluohjearvoksi 40
dB. Melutason ohjearvoja noudatetaan alueiden virkistyskäyttäjänä toimivan ihmisen
kohdalla, eikä se varsinaisesti koske alueen eläimistöä. Tuulivoimaloiden aiheuttama
melu saattaa karkottaa häiriöherkimmät lajit voimaloiden ympäristöstä, mutta tutkimustietoa asiasta on niukasti (mm. Langston ja Pullan 2003, Koistinen 2004, Bern Convention Bureau Meeting 2013).
Tuulivoimapuistohankkeiden vaikutukset Natura-alueen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sekä eläimistöön eivät yleensä ulotu kauas rakennuspaikoilta, ja vaikutukset
ovat usein hyvin paikallisia ja ilmenevät pääasiassa hankkeen rakennusvaiheen aikana.
Lintuihin kohdistuvat vaikutukset ulottuvat sen sijaan huomattavasti laajemmalle alueelle lintujen liikkeistä johtuen, ja koko tuulivoimapuiston toiminnan ajalle.
Hankkeen suoria vaikutuksia voivat olla esimerkiksi:
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•

Natura-alueiden suojeluperusteena olevien luontotyyppien pinta-alan kaventuminen, niiden edustavuuden heikkeneminen tai kasvilajien kasvuolosuhteiden muuttuminen.

•

Lintujen ja eläinten elinympäristöjen pinta-alan väheneminen tai niiden laadun muuttuminen.

•

Lintujen törmäykset tuulivoimaloihin tai muihin tuulivoimapuiston rakenteisiin.

•

Tuulivoimapuiston aiheuttamat estevaikutukset lintujen muuttoreiteillä, ruokailu- ja pesimäalueiden välillä tai lintujen lepäilyalueiden lähistöllä.

•

Parantuvan tieverkoston myötä lisääntyvä liikenne ja sen aiheuttamat häiriövaikutukset
linnustoon ja eläimistöön sekä kasvillisuuden kuluminen liikkumisen lisääntyessä.

•

Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuva melu ja häiriö sekä tuulivoimapuiston toiminnan aikainen lapojen pyörimisestä tai huoltotöistä aiheutuva melu ja häiriö.

Epäsuoriksi ja välillisiksi vaikutuksiksi voidaan lukea esimerkiksi:
•

Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ja niiden ominaislajistoon kohdistuvien vaikutusten
heijastuminen suojeluperusteena olevien lintujen ja muiden eläinten elinympäristöihin.

•

Tuulivoimapuiston rakentamisen ja muuttuvien elinympäristöjen myötä alueen lintu- ja
eläinpopulaatioista saattaa siirtyä yksilöitä alueen ulkopuolelle, jotka saattavat vaikuttaa
tuloalueen kilpailutilanteeseen.

•

Tuulivoimapuiston rakentaminen saattaa vaikuttaa pinta- ja pohjavesien virtaussuuntiin,
joilla saattaa olla vaikutusta valuma-alueen alempien osien kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ja eläinten elinympäristöihin.

3.4 Vaikutusalue
Tuulivoimapuistojen linnustovaikutusten osalta vaikutusalueen tarkka rajaaminen on
usein hankalaa ja monimutkaista. Lajista riippuen lintujen ruokailu- ja saalistusalueet
voivat olla laajoja ja koostua useista erilaisista elinympäristöistä. Muuttavaan linnustoon kohdistuvan vaikutusalueen rajaaminen on vielä huomattavasti hankalampaa,
koska vaikutukset saattavat ulottua koko muuttoreitin varrelle ja myös lajin pesimäalueille saakka. Näin ollen linnustoon kohdistuvien vaikutusten osalta tarkkaa vaikutusalueen rajaamista ei voida tehdä.
Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat mahdolliset suorat vaikutukset ulottuvat
vain hankealueiden lähiympäristöön.
Ajallisesti tuulivoimapuistojen mahdolliset vaikutukset Natura-alueille ajoittuvat hankkeiden rakentamisen, niiden toiminnan sekä tuulivoimaloiden purkamisen ajalle. Suurin
osa mahdollisista vaikutuksista (esim. lintujen törmäysvaikutukset) ulottuvat tuulivoimapuistojen koko toiminta-ajalle.
Voimaloista aiheutuvan toiminnanaikaisen melun kuuluvuusalue (35 dB) ulottuu enimmillään noin kilometrin päähän voimaloista. Melun kantautumiseen vaikuttavat vaimentavasti monet ympäristötekijät sekä lähtömelutaso. Voimaloiden tuottama ääni on kuitenkin melko alhainen ympäristön taustaääniin suhteutettuna, mutta eri taajuuksien
häiriövaikutuksista eläimistöön ei ole toistaiseksi seurantatietoja.
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Kuva 3.3. Meluvyöhykkeet vaihtoehdossa 1. Nordex N131 roottorin halkaisija 131 m ja napakorkeus 144 m. Tässä meluvyöhykkeet mallinnettu Nordex:in mukaan 104,5 dB(A):n lähtömelutasolla.
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FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Natura-tarveharkinta

17 (37)

27.6.2014

Kuva 3.5. Meluvyöhykkeet vaihtoehdossa 2. Tuulivoimalan Vestas V126 roottorin halkaisija 126
m ja napakorkeus 137 m. Tässä mallinnus on tehty korkeamman lähtömelutason mukaan (Vestas: 107,5 dB(A)).
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Kuva 3.6 Natura-alueen ja luonnonsuojelualueen sijoittuminen melualueille 107,5 dB lähtömelulla
mallinnettuna.
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4

VAIKUTUKSET BREDMOSSMYRANIN NATURA-ALUEESEEN

4.1 Yleiskuvaus ja suojelun toteuttaminen
Bredmossmyranin Natura-alueen (FI0800085) pinta-ala on 27 ha. Alueen itäinen osa,
Bredmossmyran, on pääosin tuoreen kankaan metsää. Bredmossmyran ja Storliden soiden välisellä, länteen viettävällä kuusikkorinteellä sijaitsee puronvarsilehto, Ellfolks
skifte. Lehdon kasvillisuus on keskiosistaan kosteaa saniaislehtoa ja reunoilta tuoretta
OMaT-lehtoa.
Osa alueesta kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja osa lehtojensuojeluohjelmaan sekä seutukaavan SL-1 -alueeseen. Kohteella ei ole suojeltuja alueita. Hankitaan
valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena.
Alue sijaitsee hankealueen sisällä.
4.2 Suojeluperusteet
4.2.1 Luontotyypit ja luontodirektiivin liitteen II lajit
Alueen suojelu kohdistuu seuraaviin luontotyyppeihin boreaaliset luonnonmetsät ja lehdot. Suojeluperusteinen laji on liito-orava.
Taulukko 4.1. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit.
Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit

% -osuus alueesta

Boreaaliset luonnonmetsät *

55 %

Boreaaliset lehdot

30 %

Puustoiset suot*

15 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Taulukko 4.2. Luontodirektiivin liitteen II lajit.
Luontodirektiivin liitteen II lajit:
liito-orava*

Pteromys volans

* = priorisoitu laji

4.2.2 Lintudirektiivin liitteen I linnut
Alueella elävät pohjantikka (Picoides tridactylus) ja metso (Tetrao urogallus).
4.3 Vaikutukset luontodirektiivin luontotyyppeihin ja lajeihin
Lähimmät voimalat sijoittuisivat noin 400 m päähän Natura-alueen reunasta. Naturaalueen länsireuna ulottuu perusparannettavaan tieosuuteen. Voimaloilla ja niiden vaatimilla kaapeli- sekä tielinjoilla ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia Natura-alueen
luontotyyppeihin. Luontotyyppien ominaislajistoon kuuluviin eläimiin voi kohdistua lieviä
vaikutuksia rakentamisaikaisesta liikennöinnistä alueella sekä siitä aiheutuvasta melusta. Voimaloiden toiminnasta ei arvioida koituvan lievää haittaa suurempia vaikutuksia
luontotyyppien ominaislajistoon. Hankkeesta voi koitua laajempaa metsäympäristöä
pirstovaa vaikutusta, joka voisi välillisesti vaikuttaa Natura-alueella esiintyvään metsäja lehtolajistoon. Voimalapaikat ovat kuitenkin niin etäällä, että niistä ei alueelle kohdistu reunavaikutusta. Alueen metsät ovat nykyisellään metsätalouden pirstomat ja hanke
ei merkittävästi muuta alueen metsärakennetta nykyisestä.
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Suojeluperusteena olevaan liito-oravaan ei hankkeen arvioida vaikuttavan haitallisesti.
Lajille soveltuvat kulkuyhteydet tulevat säilymään nykyisen kaltaisina. Kulkuyhteyksiin
ja ruokailualueiden riittävyyteen Natura-alueen ympäristössä vaikuttaa pääsääntöisesti
ympäristössä harjoitettava metsätalous.
Vaihtoehdot 1 ja 2 eivät eroa toisistaan. Nolla vaihtoehdon toteutuessa energia tuotetaan muualla ja mahdollisesti muilla tavoilla. Saman energiamäärän tuottaminen esimerkiksi turve- tai puuenergiantuotannolla aiheuttaa todennäköisesti huomattavasti
laaja-alaisemmat vaikutukset Natura-2000 ohjelmassa suojelluille metsä- ja suolajeille
(ks. luku 3.2.2). Vaikutuksia on kuitenkin vaikea vertailla konkreettisen nollavaihtoehdon puuttuessa.
4.4 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin
Metsoa esiintyy hajanaisesti koko hankealueella, mutta useiden kukkojen soidinalueita
ei soidinselvityksessä alueelta löytynyt. Natura-alueelta ei tehty luontoselvityksen yhteydessä metsoista havaintoja. Alueen metsärakenne on metsätalouden pirstoma ja
metsokukot voivat soidintaa alueella hajanaisesti ja ovat joutuneet/joutuvat vaihtamaan soidinpaikkaa ja ruokailualueita avohakkuiden myötä. Hanke voi vaikuttaa Natura-alueella esiintyvien metsojen määrään epäsuorasti lisääntyneen törmäysriskin myötä. Vaikutus arvioidaan todennäköisesti lieväksi ja peittyvän metsätalouden aiheuttamien haitallisten vaikutusten alle.
Alueella esiintyvälle pohjantikalle ei hankkeesta arvioida aiheutuvan nykyisestä poikkeavia haitallisia vaikutuksia. Laji liikkuu metsässä varsin alhaisilla korkeuksilla eikä
törmäysriskin arvioida olevan lajin kohdalla merkityksellinen.
Vaihtoehdoilla 1 ja 2 ei ole merkittävää eroa. Nollavaihtoehdon myötä on mahdollista,
että tarvitaan tehokkaampaa turvetuotantoa tai mm. bioenergiaa metsäympäristöistä,
mikä todennäköisesti aiheuttaa Natura-alueverkostoon laajemmalla tasolla haitallisempia vaikutuksia sekä metsoon että pohjantikkaan (ks. luku 3.2.2). Eroja on kuitenkin
haastavaa arvioida ilman tarkkoja tietoja nollavaihtoehdon toteutustavoista.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Natura-tarveharkinta

21 (37)

27.6.2014

5

VAIKUTUKSET NÄRPIÖN SAARISTO NATURA-ALUEESEEN

5.1 Yleiskuvaus ja suojelun toteuttaminen
Närpiön saaristo (FI0800135) on laaja 11 828 ha kokoinen Natura-alue. KaldonskärinSödra Björkön alueella Selkämeren pohjoisosan kallioiset saaristot vaihtuvat Merenkurkun moreenipeitteisiin saaristoihin. Grytskäretin luonto on monipuolinen. Alueelta löytyy karuja ja niukkakasvustoisia rantoja, rantalehtoja ja avoimia lähes puuttomia kalliotai kivikkoluotoja. Tyrnikasvustot ovat paikoin erittäin mittavia. Eteläisin osa-alue Kaldonskär on kymmenistä lähes täysin puuttomista kallioisista saarista ja luodoista muodostunut tiheähkö saaristo, joka on linnustoltaan arvokas. Pjelaxin rantaniityt ovat suojaisan Pjelaxfjärdenin pohjukkaan syntyneitä alavia runsasruohoisia niittyjä. Pjelaxin
rantaniityillä ja niiden ympäröimillä matalilla vesialueilla on suuri merkitys varsinkin vesilinnuille ja kahlaajille sekä muutonaikaisena levähdysalueena että pesimäalueena.
Svartön eteläisessä Närpiössä Pjelaxfjärdenin edustalla on Närpiön saariston harvoja
jäljellä olevia isompia saaria, jossa metsä on saanut pitkään kehittyä luonnonvaraisesti.
Suurin osa kohteesta kuuluu rantojensuojeluohjelmaan. Pjelaxfjärden sisältyy valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Osa rantojensuojeluohjelman alueesta, Pjelaxfjärdenin perukka sekä Tvåstenarna ja pikkusaaria alueen eteläosassa on osoitettu
seutukaavassa suojelualueeksi.
Pääosa maa-alueista on tarkoitus muodostaa luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi. Noin 1 % kohteesta on nykyisin suojeltu yksityismaan rauhoituksella.
Suojelutavoitteiden saavuttamista voidaan tukea rakennuslain ja vesilain keinoin. Suojelutavoitteet eivät rajoita alueella olevien virallisten väylien ja pienveneväylien kunnossapitoa vesilain säännösten mukaisesti. Alue on esitetty myös sisällytettäväksi Itämeren rannikko- ja merialueiden suojelualueverkostoon (BSPA). Pjelaxfjärdenin osaalue sijaitsee lähimmillään noin 2 km päässä hankealueesta.
5.2 Suojeluperusteet
5.2.1 Luontotyypit ja luontodirektiivin liitteen II lajit
Alueen suojelu kohdistuu seuraaviin luontotyyppeihin:
Taulukko 5.1. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit.
Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit

Koodi

Pinta-ala
(ha)

Osuus
alueesta

Jokisuistot

1130

100

1%

*Rannikon laguunit

1150

5

<1%

Itämeren boreaaliset luodot ja saaret

1620

500

4%

*Itämeren boreaaliset rantaniityt

1630

38

<1%

1640

1

<1%

2140

0,1

<1%

9010

0,1

<1%

9030

100

1%

Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista
ruohovartista kasvillisuutta
*Kiinteät kalkittomat Empetrum nigrum variksenmarjadyynit
*Boreaaliset luonnonmetsät
*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät
* = priorisoitu luontotyyppi
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Taulukko 5.2. Luontodirektiivin liitteen II lajit.
Luontodirektiivin liitteen II lajit:
Pteromys volans

liito-orava*
* = priorisoitu laji

5.2.2 Lintudirektiivin liitteen I lajit
Alue on merkittävä lintudirektiivin liitteen I lajin suojelun kannalta. Alueen lintulajistoon
kuuluu Natura -tietolomakkeen mukaan 24 lintudirektiivin liitteen I lajia.
Taulukko 5.3. Lintudirektiivin liitteen I lajit. Merkinnät: le = levähtävä ja pe = pesivä, pa = paikallinen
Levähtävä
Laji
Pesivä (paria)
(yksilöä)
11-50

suopöllö

Asio flammeus

valkoposkihanhi

Branta leucopsis

ruskosuohaukka

Circus aeruginosus

sinisuohaukka

Circus cyaneus

6-10

niittysuohaukka

Circus pygargus

0-1

laulujoutsen

Cygnus cygnus

200

palokärki

Dryocopus martius

1

peltosirkku

Emberiza hortulana

6-10

kurki

Grus grus

2

pikkulepinkäinen

Lanius collurio

3

uivelo

Mergus albellus

mehiläishaukka

Pernis apivorus

suokukko

Philomachus pugnax

pohjantikka

Picoides tridactylus

kapustarinta

Pluvialis apricaria

räyskä

Sterna caspia

kalatiira

Sterna hirundo

lapintiira

Sterna paradisaea

565

teeri

Tetrao tetrix

5-10

1-5

pyy

Tetrastes bonasia

1

2-3

liro

Tringa glareola

30–60

50–100

Lisäksi on kolme uhanalaista lajia

12
1

5

11–50
pe
500–1000
1
500–1000
7
11
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5.2.3 Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut.
Taulukko 5.4. Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut.
Levähtävä
Laji
Pesivä (paria)
(yksilöä)
jouhisorsa

Anas acuta

5

10–50

lapasorsa

Anas clypeata

5

10–50

heinätavi

Anas querquedula

1

10

metsähanhi

Anser fabalis

50–100

harmaahaikara

Ardea cinerea

10–20

karikukko

Arenaria interpres

lapasotka

Aythya marila

pulmussirri

Calidris alba

1-5

kuovisirri

Calidris ferrunginea

1-5

pikkusirri

Calidris minuta

1-5

lapinsirri

Calidris temminckii

1

1-5

tuulihaukka

Falco tinnunculus

1

1-5

selkälokki

Larus fuscus

39

10–50

naurulokki

Larus ridibundus

730

10–50

jänkäsirriäinen

Limicola falcinellus

1-5

mustapyrstökuiri

Limosa limosa

1-5

jänkäkurppa

Lymnocryptes minimus

1-5

pilkkasiipi

Melanitta fusca

ristisorsa

Tadorna tadorna

mustaviklo

Tringa erythropus

punajalkaviklo

Tringa totanus

5
80

10–50

105
2

6-10
10–50

31

5.3 Vaikutukset luontodirektiivin luontotyyppeihin ja lajeihin
Hankkeella ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia Natura-alueen luontotyyppeihin tai
liito-oravaan. Vaikutukset eivät todennäköisesti kohdistu Natura-alueella esiintyviin
luontotyyppeihin ja niiden ominaislajistoon hankealueen etäisyyden vuoksi. Hankealue
ei vaikuta haitallisesti liito-oravaan sillä lajin kulkuyhteydet sekä hankealueella ja sen
läheisyydessä olevat elinpiirit säilyvät.
5.4 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja alueella esiintyviin muuttolintuihin
Valtaosaan lajistoa kohdistuvat suorat vaikutukset arvioidaan hyvin lieviksi hankealueen ja Natura-alueen välisen etäisyyden vuoksi. Merikotkan pesäpaikka (poikaspesä
2013, ei pesintää 2014, mutta lähialueilla mahdollisesti) sijaitsee hankealueen lounaispuolella. Lähimpiin voimaloihin on pesästä etäisyyttä vaihtoehdossa 1 noin 770 m ja
vaihtoehdossa 2 noin 1,4 km. Vuoden 2014 pesintä on todennäköisesti ollut kauempana. Merikotkan lentoreittejä seurattiin keväällä/kesällä 2013 11 päivän ajan ja seurannassa todettiin emojen lentävän pääsääntöisesti merelle päin mutta palaavan välillä pesälle kiertäen itäpuolelta (noin 1km päästä pesästä). Seurannan perusteella hankkeen
suorat vaikutukset merikotkaan, jonka saalistusaluetta Natura-alue on, arvioidaan lie-
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viksi. Törmäisriski lajin osalta voi kasvaa jonkin verran johtuen voimaloiden sijainnista
rannikkoalueella.
Hankeen Natura-alueen linnustoon kohdistuvat epäsuorat vaikutukset arvioidaan lieviksi. Useimpien lajien muuttolinjat tai niiden painopiste kulkevat hankealueen länsipuolelta ja merellä. Lajikohtaisesti käsitellään vain ne lajit, joihin mahdollisesti voi kohdistua
välillisiä vaikutuksia:
5.4.1 Kurki
Kurkimuutto kulki muutonseurannan perusteella usein kilometrin levyisenä rintamana
ja myös hankealueen yli. Törmäysriski on kuitenkin todennäköisesti melko alhainen, sillä parvien on melko helppo väistää hankealue joko lännen tai idän puolelta. Todennäköisesti kurki ei ole kovin altis tuulivoiman haitallisille vaikutuksille, sillä kannat ovat
runsastuneet huomattavasti samaan aikaan kuin tuulivoima on lisääntynyt merkittävästi kurjen muutto- ja talvehtimisalueilla.
5.4.2 Laulujoutsen
Laulujoutsenia muuttaa rannikkovyöhykkeellä jonkin verran, mutta tarkkailun perusteella hankealueen yli lensi melko vähän joutsenia ja muutto näytti painottuvan lähelle
rantaa hankealueen länsipuolelle. Lentokorkeus joutsenilla on alhainen, noin puolet lensi lapakorkeutta alempana. Törmäysriskin arvioidaan olevan alhainen vähäisistä muuttajamääristä ja väistämismahdollisuudesta johtuen. Joutsenkannat Suomessa ovat kasvaneet hyvin voimakkaasti ja hankkeen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä välillisiä
vaikutuksia lajin esiintymiseen Natura-alueella tai lajin populaatioon pitkällä aikavälillä.
5.4.3 Lokit
Alueen kautta muuttaa Natura-alueen suojeluperusteena olevia lokkilintuja: pikkulokki,
naurulokki ja selkälokki. Lokkien muutto havaintojen perusteella painottuu kuitenkin
selvästi alueen länsipuolelle. Ensimmäisenä tarkkailuvuonna myös hankealueen yli
muutti runsaasti naurulokkeja vaikka havaittu määrä olikin vain murto-osa lähempänä
merta tehdyistä havainnoista, toisena lokkeja ei havaittu juuri lainkaan. Lokkilajeihin
voi joinakin vuosina kohdistua lieviä välillisiä vaikutuksia kohonneena törmäysriskinä tai
väistämisen kautta. Vaikutukset arvioidaan kuitenkin populaatioiden tulevaisuuden
kannalta merkityksettömiksi.
5.4.4 Metsähanhi
Kristiinankaupungin läheisyydessä levähtävät metsähanhet muuttavat vain osin hankealueen ohi – muutonseurantojen perusteella valtaosa metsähanhista jatkoi kevätmuutolla matkaa hankealueen eteläpuolelta kohti koillista. Hankealueen ohi kohti pohjoista
suuntaava muutto kulki osin hankealueen yli. Muutto jakautui leveälle vyöhykkeelle ja
parvia liikkui sekä hankealueen itä- että länsipuolelta. Muuttokorkeus oli vallitsevasti
voimalakorkeudessa. Muuttosuunnan huomioiden hanhille jää kohtuullisen hyvin tilaa
ohittaa hankealue joko itä tai länsipuolelta ilman merkittäviä muutoksia lentosuunnassa. Välttämiskäyttäytymisen huomioiden törmäysriski on kuitenkin melko pieni, arviolta
enimmillään yksi lintu vuodessa, jos vastaavaa muuttoa osuu alueelle. Vastaavasti
metsähanhien vuotuiset metsästysmäärät ovat 2000-luvulla olleet Suomen metsästäjäliiton mukaan 3 600–11 200 yksilöä huolimatta 2010-luvulla aloitetusta metsästysajan
rajoituksista, mihin suhteutettuna vaikutus on häviävän pieni. Pohjanmaa kuuluu niihin
alueisiin, joilla metsähanhea metsästetään muuttoaikaan levähdysalueilta. Vuodelle
2014 Maa- ja metsätalousministeriö esittää täydellistä metsästyskieltoa. Samoilla levähdysalueilla kuitenkin metsästetään muita hanhilajeja.
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6

VAIKUTUKSET LÅLBYN PELTOAUKEAN NATURA-ALUEESEEN

6.1 Yleiskuvaus ja suojelun toteuttaminen
Lålbyn peltoaukean Natura-alue (FI0800162) sijoittuu Kristiinankaupungin kaakkoispuolelle ja Lapväärtinjoen luoteispuolelle. Koko Natura-alue on maatalouskäytössä olevaa peltoaluetta, missä viljellään pääasiassa perunaa sekä myös viljaa. Peltoalue on
yksi maamme tärkeimmistä hanhien levähdys- ja ruokailualueista.
Natura-alueen linnustonsuojelun tavoitteet turvataan maankäyttö- ja rakennuslain säädöksillä. Alueelle on tarkoitus tehdä yhteistyössä maanomistajien kanssa käyttösuunnitelma, jonka tavoitteena on maatalouskäytön turvaaminen ja linnustollisten arvojen
säilyttäminen.
6.2 Suojeluperusteet
6.2.1 Lintudirektiivin liitteen I lajit
Alueella levähtää huomattava määrä lintudirektiivin liitteen I lajeja. Alue on tärkeä levähdysalue erityisesti laulujoutsenelle, kapustarinnalle, suokukolle metsähanhelle ja
naurulokille.
Taulukko 6.1. Lintudirektiivin liitteen I lajit.
Laji

Levähtävä (yksilöä)

suopöllö

Asio flammeus

kurki

Grus grus

sinisuohaukka

Circus cyaneus

5

laulujoutsen

Cygnus cygnus

1000

pikkujoutsen

Cygnus columbianus bewickii

5

muuttohaukka

Falco peregrinus

2

ampuhaukka

Falco columbarius

2

valkoposkihanhi

Branta leucopsis

ruskosuohaukka

Circus aeruginosus

suokukko

Philomachus pugnax

1500

kapustarinta

Pluvialis apricaria

1500

2
150

150
3

6.2.2 Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut.
Taulukko 6.2. Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut.
Merkinnät p = parimäärä ja R = harvinainen.
Levähtävä (yksilöä)
Laji
metsähanhi

Anser fabalis

3000

naurulokki

Larus ridibundus

2000

nuolihaukka

Falco subbuteo

2

tuulihaukka

Falco tinnunculus

5

jouhisorsa

Anas acuta

60

lapasorsa

Anas clypeata

25
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6.3 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja alueella esiintyviin muuttolintuihin
Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 10 kilometrin päässä Natura-alueesta. Naturaalueen suojeluperusteena oleviin lintuihin kohdistuu hankkeesta korkeintaan vain välillisiä vaikutuksia, jotka pääasiassa muodostuvat yhteisvaikutusten kautta. Vaikutukset
muodostuvat kuten luvussa 6 on kuvattu joutsenen, metsähanhen ja lokkien osalta.
Muiden lajien osalta ei arvioida hankkeesta aiheutuvan kuin hyvin lieviä vaikutuksia
suojeluperusteena olevalle lajistolle perustuen muutonseurannassa tehtyihin havaintoihin muuton sijoittumisesta suhteessa hankealueeseen. Hankkeen itsessään ei arvioida
aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia suojeluperusteena olevaan lajistoon lyhyellä tai
pitkällä aikavälillä.
7

VAIKUTUKSET KRISTIINANKAUPUNGIN SAARISTO NATURA-ALUEESEEN

7.1 Yleiskuvaus ja suojelun toteuttaminen
Kristiinankaupungin saariston Natura-alue (FI0800134) on laaja suojelualue (8 059 ha).
Kristiinankaupungin saariston Natura-alue koostuu useammasta erillisestä alueesta,
jotka sijoittuvat Kaskisten ja Merikarvian väliseen kapeaan ja rannikon mukaan suuntautuneeseen saaristoon. Natura-alue on sisällytetty Natura 2000–verkostoon sekä
luonto- (SCI) että lintudirektiivin (SPA) mukaisena kohteena.
Osa kohteesta kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Fattiggrundet ym.,
Flyttjorna, Murgrund-Österskäret, Domarkobban, Svartbergen ym. sekä Sälgrundin luoteispuoliset luodot on varattu seutukaavassa suojelualueeksi. Osa Kristiinankaupungin
omistamasta saaristosta ja suurin osa Domarkobbanista on rauhoitettu yksityismaan
luonnonsuojelualueena Kristiinankaupungin luodot (YSA102464).
Kohteen suojelu toteutetaan pääasiassa luonnonsuojelulain nojalla. Suojelutavoitteiden
saavuttamista tuetaan rakennuslain ja vesilain keinoin. Suojelutavoitteet eivät rajoita
myöskään olemassa olevien väylien käyttöä ja kunnossapitoa.
Aluetta on esitetty myös sisällytettäväksi Itämeren rannikko- ja merialueiden suojelualueverkostoon (BSPA).
7.2 Suojeluperusteet
7.2.1 Luontotyypit ja luontodirektiivin liitteen II lajit
Alueen suojelu kohdistuu seuraaviin luontotyyppeihin ja lajeihin (taulukko 7.1 ja 7.2).
Taulukko 7.1. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit.
Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit

Koodi

Pinta-ala
(ha)

Osuus
alueesta

Vedenalaiset hiekkasärkät

1110

0,1

<1%

Rantavallien yksivuotinen kasvillisuus

1210

0,1

<1%

Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus

1220

5

<1%

Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot

1230

160

2%

Itämeren boreaaliset luodot ja saaret

1620

320

4%

Itämeren boreaaliset rantaniityt*

1630

6

<1%
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Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista
ruohovartista kasvillisuutta

1640

0,1

<1%

Liikkuvat alkiovaiheen dyynit

2110

0,1

<1%

Kiinteät kalkittomat Empetrum nigrum ‐
variksenmarjadyynit*

2140

0,1

<1%

Dyynien kosteat soistuneet painanteet

2190

0,1

<1%

Eurooppalaiset kuivat nummet

4030

4

<1%

Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt*

6270

0,01

<1%

Kostea suurruohokasvillisuus

6430

0,1

<1%

9030

45

<1%

Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät*
* = priorisoitu luontotyyppi
Taulukko 7.2. Luontodirektiivin liitteen II lajit.
Luontodirektiivin liitteen II lajit:

Phoca hispida botnica
Halichoerus grypus

itämerennorppa
harmaahylje

7.2.2 Lintudirektiivin liitteen I lajit
Alue on merkittävä lintudirektiivin liitteen I lajin suojelun kannalta, erityisesti kahlaajille
(suokukko ja liro) alue on tärkeä levähdyspaikka. Myös pikkulokin osalta alue on tärkeä
muutonaikaisena levähdysalueena. Lapintiiralle alue on tärkeä pesimisympäristö. Alueen lintulajistoon kuuluu Natura -tietolomakkeen mukaan 18 lintudirektiivin liitteen I lajia.
Taulukko 7.3. Lintudirektiivin liitteen I lajit.
Laji

suopöllö
huuhkaja
valkoposkihanhi
merikotka
ruskosuohaukka
palokärki
kuikka
kaakkuri
kurki
pikkulokki
suokukko
mustakurkku‐uikku
luhtahuitti
räyskä
kalatiira
lapintiira
teeri
liro

Asio flammeus
Bubo bubo
Branta leucopsis
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus
Dryocopus martius
Gavia arctica
Gavia stellata
Grus grus
Larus minutus
Philomachus pugnax
Podiceps auritus)
Porzana porzana
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Tetrao tetrix
Tringa glareola

Pesivä (paria)

Levähtävä
(yksilöä)
1-2

1
p
1-2
1

1
5
1
12
43
375
1‐5
5‐10

1-2
1‐5
7‐10
250‐300
1000‐3000
5‐20
1‐2

500‐1000
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7.2.3 Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut.
Taulukossa 7.4. on suojelun kohteena olevat lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut.
Taulukko 7.4. Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut.

Laji
jouhisorsa
lapasorsa
ruokki
harmaasorsa
harmaahaikara
karikukko
lapasotka
lapinsirri
riskilä
selkälokki
naurulokki
pilkkasiipi
mustalintu
ristisorsa
mustaviklo
punajalkaviklo
etelänkiisla

Anas acuta
Anas clypeata
Alca torda
Anas strepera
Ardea cinerea
Arenaria interperes
Aythya marila
Calidris temminkii
Cepphus grylle
Larus fuscus
Larus ridibundus
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Tadorna tadorna
Tringa erythropus
Tringa totanus
Uria aalge

Pesivä
(paria)

Levähtävä
(yksilöä)

8
30–50

50–10
20–30
100–200
1-5
10–40

5-10
50–100
130
40–60
200

300
100
300–500
7500

42
10-20

3000
20–40
100–280

30–50
10-20

7.3 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin
Natura-alueen suojeluperusteena oleviin lintuihin kohdistuu hankkeesta vain välillisiä
vaikutuksia, jotka pääasiassa muodostuvat yhteisvaikutusten kautta. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 6,5 km päässä Natura-alueesta. Vaikutukset muodostuvat kuten
luvussa 6 on kuvattu lokkien osalta. Muiden lajien osalta ei arvioida hankkeesta aiheutuvan korkeintaan hyvin lieviä vaikutuksia suojeluperusteena olevalle lajistolle perustuen muutonseurannassa tehtyihin havaintoihin muuton sijoittumisesta suhteessa hankealueeseen. Hankkeen itsessään ei arvioida aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia suojeluperusteena olevaan lajistoon lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.
8

VAIKUTUKSET NATURA-ALUE VERKOSTOON
Hankkeesta ei arvioida itsessään aiheutuvan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia Natura-alue verkoston kannalta, sillä vaikutukset lajien populaatioihin pitkällä aikavälillä
ovat korkeintaan lieviä. Hankealue ei muodosta merkittävää estettä yksilöiden liikkumiselle sillä hanke ei katkaise muutto- tai ruokailureittejä. Hankkeen aiheuttama estevaikutus muuttolinnuille arvioidaan lieväksi, sillä kaikkien suojeluperusteena olevien lajien
sekä muiden direktiivin liitteessä I mainitsemattomien muuttolintujen reitit joko painottuvat hankealueen ulkopuolelle tai kulkevat hyvin laajana rintamana. Hankkeen layoutsuunnittelussa on myös huomioitu sekä voimaloiden sijoittelussa että hankealueen
muodossa muuttolintujen liikkuminen alueella. Hankealue on mahdollista ohittaa hyvin
pienillä korjauksilla lentosuunnassa, hankealue ei houkuta lintuja lentämään läpi (vähentää törmäysriskiä) ja läheisten hankealueiden suunnittelua on tehty yhteistyössä ja
yhdessä tämän hankkeen suunnittelun kanssa pyrkien jättämään riittävät vapaat alueet
muuttolinjalle sekä merikotkan pesimäpaikoille.
Vaikutuksia Natura-alue verkostoon voi muodostua lähinnä yhteisvaikutusten kautta tai
toisaalta, jos hankkeen sijasta 0-vaihtoehto toteutetaan muilla alueille tai tuotantotavoilla, jotka aiheuttavat merkittävämpiä vaikutuksia Natura-alue verkostoon.
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VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
Vaihtoehtojen vertailu koskee kaikkia tässä raportissa arvioituja Natura-alueita, paitsi
merikotkan osalta Närpiön saariston Natura-aluetta. Tuulivoimalapuiston vaihtoehdot 1
ja 2 eivät eroa vaikutuksissaan luontotyyppeihin ja suojeltavaan liito-oravaan. Vaihtoehtojen välillä muodostuu eroa vain vaikutuksissa lintudirektiivin liitteen I lintuihin ja
muuttolintuihin. Vaihtoehdossa 2 vaikutukset ovat pienemmät laulujoutsenen, kurjen,
metsähanhen ja lokkien kohdalla kuin vaihtoehdossa 1. Tämä johtuu siitä, että törmäysriski on näille lajeille pienempi vaihtoehdossa 2 kuin vaihtoehdossa 1. Vaihtoehdossa 2 jää rakenteilla olevan Svalskullan tuulivoima-alueen ja hankkeen välille selkeämpi ja paremmin suuntautunut vapaa muuttoväylä kuin vaihtoehdossa 1. Merikotkan
osalta Närpiön saariston Natura-alueella on myös vaihtoehto 2 parempi, sillä pesimäreviirin ja voimaloiden väliin jää tällöin turvallisempi ja todennäköisesti riittävä suojavyöhyke.
0-vaihtoehto edellyttää strategisten tavoitteiden perusteella, että energia tuotetaan
tuulivoimalla muilla alueilla tai muilla uusiutuviksi katsotuilla kotimaisilla energiantuotantotavoilla. Vaihtoehtoiset (0-vaihtoehto) kotimaisen uusiutuvaksi luokitellun energian tuotantotavat (pl. aurinkoenergia) aiheuttavat voimakkaita elinympäristön muutoksia metsälajien ja/tai suo- ja vesilinnuston osalta. Tämä on ristiriidassa mm. kosteikkolajien heikon tilan kanssa. Vastaavan tuulivoimahankeen toteuttaminen muualla aiheuttaa myös vaikutuksia ympäristöönsä, jotka ovat kullekin alueelle tyypillisiä. Alueet joudutaan melusäädösten vuoksi sijoittamaan asumattomille alueille. Tällöin sisämaan
puolella vaikutukset kohdistuvat usein uhanalaisiin petolintuihin, kuten maakotkaan,
hiirihaukkaan ja mehiläishaukkaan, yhtenäisiä metsäalueita vaativiin lajeihin kuten
metsoon ja kuukkeliin sekä ylänköalueiden lammilla pesivään kaakkuriin. Myös sähkösiirtoreitit voivat muodostua pitkiksi ja vaatia suhteessa enemmän pinta-alaa, kuin
hankealueella.

10 EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Linnuston osalta Natura-tarveharkinnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät lintujen käyttäytymiseen ja liikkumiseen Natura-alueiden ja tuulivoimapuistoalueen välillä
sekä niiden ympäristössä. Suurin osa alueiden suojeluperusteissa mainitusta lintulajistosta on sellaisia, että niiden ekologiset ja käyttäytymispiirteet huomioiden niiden ei arvioida merkittävissä määrin liikkuvan tuulivoimapuiston alueella, koska lajit ovat ruokailuympäristöjensä puolesta sidoksissa suo- ja kosteikkoympäristöihin tai peltoalueisiin, joita on vain vähän ja pienialaisesti. Toisaalta tulevaisuuden muutoksia lajien
esiintymisalueissa on vaikea ennustaa ja esimerkiksi vallitsevien säätilojen muutokset
muuttoaikoina voivat vaikuttaa siihen miten vallitsevat muuttoväylät sisämaan puolella
sijoittuvat.
Tuulivoimapuistojen rakentamisen jälkeen on mahdollista, että Natura-alueiden herkimmät lajit välttelevät liikkumista tuulivoimapuistojen alueella, koska tuulivoimalat
voivat jossain määrin karkottaa ja häiritä lintuja, jolloin niiden liikkuminen alueella
muuttuu. Tämä toisaalta vähentää lintujen mahdollista liikkumista tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä ja vähentää näin ollen myös lintujen riskiä törmätä tuulivoimaloihin.
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11 YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA
11.1 Muut tuulivoimapuistot ja suunnitellut hankkeet
Kuvassa 11.1 on esitetty tiedossa olevat toteutuneet ja suunnitteilla olevat hankkeet.
Kartan rajausten lisäksi Pjelaxin hankealueesta jatkuu välittömästi kohti koillista VindIn
Ab Oy:n Bölen suunnittelualue. Hankkeet yhdessä muodostavat lounas-koillissuuntaisen
ns. salmiakin muotoisen alueen. Liitteenä olevassa tarkemmassa kartassa on esitetty
eri hankkeiden toukokuussa 2014 tiedossa olleet layout-suunnitelmat, myös Bölen alue.
Muut lähimmät alueet ovat Pjelaxin alueessa kiinni oleva Pohjoisen Kristiinankaupungin
hankealue (Triventus) rakentumassa oleva Svalskullan (VindIn Ab Oy) alue ja suunnitteilla oleva Gillermossenin (Innopower) alue Svalskullan eteläpuolella. Kaiken kaikkiaan
hankkeita noin 20 km säteellä Pjelaxin hankealueesta on käynnissä tai toteutunut noin
20, osa hankkeista on hyvin pieniä; yhdestä muutamaan voimalaan, osa suurempia
muutaman kymmenen voimalan hankkeita. Hankkeet sijoittuvat merialueilta sisämaahan sekä pitkittäis- että poikittaissuuntaisina vallitseviin linnuston muuttosuuntiin nähden.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Natura-tarveharkinta

31 (37)

27.6.2014

Kuva 11.1 Alueella tiedossa olevat toteutuneet tai kehitteillä olevat hankkeet. Tarkempi layoutsuunnittelua sisältävä kartta on liitteenä 1.
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11.2 Pohjanmaan 2. vaihekaava
Vaihemaakuntakaava 2 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 12.5.2014. Vaihemaakuntakaava on saatettu Ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Vaihemaakuntakaavan laatimisprosessi alkoi vuonna 2009. Tuulivoima-alueiden vaikutuksia on tarkasteltu aluekohtaisesti (Vaihemaakuntakaava 2, aluekohtainen vaikutusten arviointi) ja kaavaehdotuksesta on laadittu Natura-arviointi (Tikkanen ym. 2013), josta Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus on antanut lausuntonsa 3.10.2013.

Kuva 11.2. Pjelaxin tuulivoimapuistojen sijoittuminen suhteessa Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava (Hyväksytty 12.5.2014) tuulivoima-alueisiin. Hankealueen sijainti on lisätty kuvaan punaisella viivalla.
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Kaavaehdotuksen aluekohtainen vaikutusten arviointi:
”Vaikutukset Natura 2000-verkoston alueisiin: Vaihemaakuntakaavaa varten laaditussa
selvityksessä arvioitiin, millä alueilla luonnonsuojelulain edellyttämä Natura-arviointi on
tarpeellinen. Selvityksen mukaan Natura-arviointi ei ole tarpeellinen. Bredmossmyranin
Natura-alue (SCI), jonka luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset voidaan ehkäistä sijoittamalla voimalat riittävän etäälle, on kaavassa osoitettu aukkona Långmarkenin alueella”
Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoima-alueiden vaikutukset Natura 2000 –alueisiin
(Ramboll 2012):
”Tämän tarkastelun mukaan suuriin vesilintuihin ja kurkiin kohdistuvat riskit ovat suurimmat Kristiinankaupungin Långmarkenin ja Peninkylän sekä Närpiön NorrskogenHedetin tuulivoima-alueilla. Merikotkan ja piekanan kannalta törmäykset muuttaviin
ovat todennäköisimpiä Långmarkenin ja Norrskogen-Hedetin lisäksi myös Kristiinankaupungin Metsälä-Norrvikenin tuulivoima-alueella. Mikäli riskiä tarkastellaan voimalakohtaisesti (lintujen todennäköisyys kohdata yksittäinen voimala) alueiden järjestys on
hieman eri. Tässä tarkastelussa, mikä ei huomioi tuulivoimala-alueen kokoa, riskialttiimpia kohteita ovat linnustotihentymille sijoittuvat alueet Västervik, Norrskogen-Hedet
keskiosa ja Arstu… Riskianalyysit osoittivat, että merkittävät kokonaisvaikutukset merikotkalle ovat mahdollisia, mikäli kaikki tuulivoimala-alueet toteutuisivat. Vaikutuksia on
tehokkainta ehkäistä huomioimalla riskialttiimmat alueet, joita ovat pesien läheisimmät
kohteet Blaxnäs, Gillermossen, Sidlandet sekä Långmarkenin ja Västervikin länsiosat.
Voimala-alueita suositellaan kavennettavaksi siten, että tunnettuihin pesiin tulee etäisyyttä vähintään 2 km.”
Vaihemaakuntakaavan Natura-arvioinnin riskilaskelmat eivät perustuneet seurantaaineistoon. Långmarkkenin alue arvioitiin muuttolinnuston kannalta riskialttiiksi kokonsa ja sijaintinsa perusteella.
ELY:n lausunto Natura-arviointiin:
”ELY-keskus päätyy Natura-arvioinnista antamassaan lausunnossa siihen, että vaihekaavasta tulisi poistaa yhdeksän tuulivoima-aluetta kokonaan ja yksi osittain. Kyseiset
tuulivoima-alueet sijaitsevat rannikolla erityisesti Suupohjan alueella, mutta myös Merenkurkun eteläpuolella Maalahdessa ja Korsnäsissä. Perusteena ovat kaavan merkittävät vaikutukset linnustolle, erityisesti merikotkalle. Sen sijaan ELY-keskus katsoo, että
maakuntakaavan tuulivoima-alueista ei aiheutune merkittäviä vaikutuksia Naturaalueiden luontodirektiivin luontotyypeille ja lajeille.
Pohjanmaan rannikko on kansallisesti erittäin merkittävä muuttokäytävä useille lintulajeille. Muuttolintutiheydet ovat keskimääräistä suurempia maakunnan eteläosassa Suupohjan rannikolla. Lintumäärät ovat suuria myös Merenkurkussa, mutta laaja saaristo
hajauttaa muuttoa ja lintutiheydet ovat matalampia. Pohjanmaalla on useita valtakunnallisesti merkittäviä lintudirektiivin liitteen I sekä muiden lajien kerääntymisalueita.
Kerääntymisalueilla ruokailu- ja lepäilypaikkojen väliset lennot lisäävät törmäysriskiä.
Suupohjan alueella on keskeinen merkitys myös tarkasteltaessa tuulivoimatuotannon
vaikutuksia koko Suomen mittakaavassa. Monien suurten, tuulivoimalle herkkien lintujen muuttoreitit kulkevat pitkin rannikkoa niin Satakuntaan, Keski- kuin PohjoisPohjanmaallekin suunniteltujen tuulivoima-alueiden kautta ja näin ollen niihin kohdistuvat vaikutukset kertautuvat. Suupohjan alueelle suunnitteilla olevat tuulivoima-alueet
muodostavat kuitenkin aivan erityisen tihentymän ja siinä mielessä koko muuttoreitin
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kriittisen kohdan. Suurin laskennallinen kuolleisuus kohdistuu joutseneen, metsähanheen, kurkeen ja merihanheen.
Pohjanmaan tuulivoimavaihekaavan merkittävimmät vaikutukset linnustolle muodostuvat epäsuorasti yhteisvaikutusten kautta. Mikäli kaikki tuulivoimavaraukset toteutuisivat, on mahdollista että merikotkalle aiheutuu merkittäviä populaatiotason vaikutuksia.
Tätä kautta vaikutukset kohdentuisivat myös suoraan tai epäsuorasti Natura-alueilla
pesiviin yksilöihin saattaen merkittävästi heikentää useiden Natura-alueiden suojeluperusteena olevan merikotkan populaatiota.
(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että seuraavat tuulivoima-alueet eivät sovellu
luontovaikutustensa takia tuulivoimatuotantoon: Långmarken (Kristiinankaupunki, Närpiö), Gillermossen (Kristiinankaupunki, Närpiö), Blaxnäs (Närpiö), Västervik (Kristiinankaupunki), Arstu (Kristiinankaupunki), Metsälä-Norrvikenin pohjoisosa (Kristiinankaupunki), Peninkylä (Kristiinankaupunki), Bredåsen (Närpes), Sidlandet (Maalahti) ja Moikipää Korsnäs, Maalahti).)” (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013).
11.3 Yhteisvaikutukset muiden alueen tuulivoimahankkeiden kanssa
Yhteisvaikutuksia muiden alueellisten hankkeiden kanssa muodostuu muista tuulivoimahankkeista, joita lähiympäristöön sijoittuu useita (11.1.). Yhteisvaikutuksia tuulivoimahankkeista muodostuu yhtälailla koko rannikkolinjalle ja muualle muuttoreiteille sijoittuvista hankkeista, metsästyksestä ja muista muutoksista sekä talvehtimis- että pesimisalueilla. Myös 0-vaihtoehdon mukaisista ratkaisuista muodostuu näitä yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutusten muodostumiseen ja merkittävyyteen vaikuttaa mm. rannikkolinjan voimala-alueiden layout-suunnittelu huomioiden muut hankkeet siten, että tärkeimmille muuttolinjoille jää riittävät vapaat väylät ja ettei voimala-alueelle tai voimala-alueista muodostu ns. loukkuja, jotka pakottavat lentämään alueen kautta tai tekemään työläitä väistöjä. Merikotkan pesäpaikkojen ympärille tulisi jäädä riittävä, noin 2
km suojavyöhyke ja tärkeimpiin lentosuuntiin tarvittaessa vapaa vyöhyke tai laajempi
suoja-alue, jotta kaikkien hankkeiden aiheuttama yhteisvaikutus kuolleisuuteen ei
muodostu sellaiseksi, että populaatioiden elinkyky vaarantuu. Samoin muiden uhanalaisten törmäysalttiiden petolintujen pesäpaikat tulisi huomioida riittävillä suojaetäisyyksillä. Suojaetäisyydet tulisi määrittää ympäristö ja tärkeät liikkumisreitit huomioiden.
Koko rannikkoalueen hankkeiden muodostama riski kuolleisuuden lisääntymiseen esimerkiksi metsähanhen osalta on kohtuullinen, mutta esimerkiksi metsästyksen aiheuttamaan kuolleisuuteen nähden murto-osa. Yhteenvetona voidaan siis todeta, että yhtäläisiä Natura-alueiden koko verkoston linnustoon kohdistuvia yhteisvaikutuksia muodostuu sekä lähialueiden että useiden maakuntien alueille sijoittuvista energiantuotantohankkeista (ks. esimerkkitaulukko 3). Yhteisvaikutuksia voidaan lieventää aluetason
suunnittelulla ja toisaalta kansallisen tason suunnittelulla, jossa huomioidaan eri mm.
energian tuotantotapojen tuotantoketjun vaikutukset ympäristöön pitkällä aikavälillä.
Suunnittelua varten tarvitaan tarkempia tietoja. Alueellisen suunnittelun ja layoutsuunnittelun parantamiseksi on hankealueen vieressä aloitettu tutkaseurantahanke vertailukelpoisemman aineiston saamiseksi eri lajiryhmien muutto- ja välttämiskäyttäytymisestä sekä mm. merikotkan pesimäaikaisesta käyttäytymisestä voimala-alueiden läheisyydessä. Esimerkiksi metsähanhen osalta tietoa tarvitaan mm. pesimäalueiden tilasta ja poikastuoton onnistumisesta sekä poikasten selviämisestä lisääntymisikään ja
metsästyksen sääntelystä, jotta alueellisten tuulivoimahankkeiden merkitys kokonaisuuden kannalta on tarkemmin arvioitavissa.
Yhteisvaikutuksia ei muodostu Bredmossmyranin Natura-alueen luontoarvoille.
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12 VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMISKEINOT
Voimala-alueen vaihtoehdon 2 valitseminen vaihtoehdon 1 sijaan on tehokas keino lieventää merikotkaan ja muuttolintuihin kohdistuvia vaikutuksia. Natura-alueiden suojeluperusteissa mainittuun lintulajistoon kohdistuvien mahdollisten vaikutusten tehokas
lieventämistoimenpide on myös tiettyjen tuulivoimaloiden ajoittainen ja kohdennettu
pysäyttäminen. Voimaloiden pysäyttäminen voi tulla kyseeseen, jos hankkeen linnustovaikutusten seurannan aikana todetaan, että Natura-alueilla esiintyvät ja suojeluperusteissa mainitut lajit liikkuvat jonain tiettynä aikana tuulivoimaloiden läheisyydessä ja
ovat vaarassa törmätä niihin. Käynnissä olevan linnuston tutkaseurantahankkeen tietoja voidaan hyödyntää lähialueiden jatkosuunnittelussa ja mahdollisten lievennystarpeiden arvioinnissa
13 SEURANTA
Hankkeen mahdollisten linnustovaikutusten todentamiseksi tulisi hankkeen rakentamisen ja ensimmäisten vuosien aikana Närpiön saariston Natura-alueen läheisyydessä.
Linnustoseurannan kestoajaksi voidaan arvioida 3 vuotta. Tutkaseurantahanke toteuttaa seurantatavoitteen.
14 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä Natura-tarveharkinnassa on tarkasteltu Pjelaxin tuulivoimahankkeen vaikutuksia
Närpiön saariston Natura-alueen luontoarvoihin ja arvioitu varsinaisen Naturaarvioinnin tarpeellisuutta. Tuulipuistohankkeen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia tarkastellun Natura-alueen suojeluperusteena esitetyille
luontotyypeille tai luotodirektiivin liitteen II-lajistolle, jolloin niiden levinneisyyden ja
edustavuuden alueella ei arvioida muuttuvan lainkaan.
Natura-tietolomakkeella esitettyjen lintujen ekologia ja käyttäytymispiirteet huomioiden
niiden ei arvioida riittävän etäisyyden vuoksi liikkuvan tuulipuiston alueella merkittävissä määrin. Merikotkaseurannan perusteella vaihtoehdon 2 toteutuessa lajille ei muodostu merkittävää törmäysriskiä. Kahden vuoden aikana toteutetun muutonseurannan
havaintojen perusteella suojeluperusteena olevien lajien muuttoreitin päävirta kulkee
alueen länsipuolella. Hankealueen muoto ja voimaloiden sijoittelu on pyritty toteuttamaan siten, että alueelle ei muodostu loukkuja ja että se on kohtuullisen helppo väistää. Havaintomäärien perusteella arvioiden lajien populaatioihin ei pitkälläkään aikavälillä kohdistu hankkeesta merkittävää haittaa ja todennäköisesti törmäysriskin aiheuttama kuolleisuus on häviävän pieni lajeihin kohdistuviin muihin kuolleisuustekijöihin,
kuten metsästykseen, nähden. Näin ollen tuulipuistolla tai sen sähkönsiirron voimajohdolla ei arvioida itsessään olevan merkittäviä vaikutuksia Natura-alueen pesimälinnustolle tai sen kautta muuttavalle linnustolle.
Hankkeesta voi muodostua yhteisvaikutuksia yhdessä muiden hankkeiden kanssa, mikäli lintujen muutonaikainen liikkuminen alueen läpi vaikeutuu olennaisesti monien
hankkeiden sijoittuessa esteeksi reitille. Nykyisten useisiin hankkeisiin tehtyjen muutonseurantaselvitysten perusteella kyseessä oleva hankealue ei ole muodoltaan ja sijainniltaan erityisen ongelmallinen. Hankesuunnittelua on tehty huomioiden lähialueen
hankkeet. Havaintojen perusteella muuton pääpaino sijoittuu valtatie 8:n länsipuolelle
ja metsähanhen osalta jakautuu kohti koillista jo ennen hankealuetta.
Arvioinnin perusteella varsinainen Natura-arviointi ei ole tämän hankkeen osalta tarpeen, mutta seurantaa on siitä huolimatta syytä tehdä yhteistyössä yhdessä eri hanketoimijoiden ja viranomaisten kesken, jotta suunnittelua voidaan ohjata ja kehittää sekä
mahdollisiin ennakoimattomiin ongelmiin puuttua.
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