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2013 esitettiin, on Ruotsin Kraftnät ilmoittanut, että tuulipuistoa ei tule olemaan 

mahdollista kytkeä NordBaltiin. 

E.ON Wind on siksi harkinnut muita vaihtoehtoja tuulipuiston liittämiseksi verkkoon ja 

todennut, että liitäntä tulisi tehdä suoraan Ruotsin valtakunnanverkkoon. Tutkimukset 

osoittavat, että sellainen yhteys on mahdollinen ja että tarkoituksenmukainen 

liitäntäkohta on Ruotsin Kraftnätin asema Nybrossa, eli samassa liitäntakohdassa kuin 

NordBalt. 

Suora yhteys runkoverkkoon tarkoittaa, että tuulivoimaprojektia ei enää rajoita 

NordBaltin suunniteltu 700 MW kapasiteetti. Siten Södra Midsjöbankenin täysi 

uusiutuvan energian tuotantopotentiaali, jopa 2,1 GWh, voidaan hyödyntää. Tämä 

edellyttää kuitenkin joitakin muutoksia hakemusasiakirjoihin. 

2. Täydennys II 

Hakemuksen muutokset, joiden syynä ovat muuttuneet olosuhteet, on eritelty lähemmin 

SWECOn laatimassa muistiossa, joka liitetään mukaan nimellä Liite 2. 

Käsittelyaineiston pitämiseksi koossa ja lukijan työn helpottamiseksi muistio on täysin 

kattava siinä mielessä, että se sisältää myös vastauksia ja kommentteja aiemmin 

tulleisiin kannanottoihin. Näin täydennys II viittaa niihin kohtiin, jotka on tuotu ilmi 

aikaisemmassa täydennyksessä, ja korvaa ne soveltuvin osin. Suurin muutos seurausten 

näkökulmasta on, että rakentamiseen kuluva aika, seurauksena puiston suuremmasta 

tuotantotehosta, saattaa olla hieman aikaisemmin esitettyä pitempi. 

Mitä tulee sähköliitäntään Ruotsin valtakunnanverkkoon, E.ON Wind on aloittanut val-

mistelutyöt sopivan kaapelireitin suunnittelemiseksi ja testaamiseksi sekä maalla että 

merellä, ja jälkimmäisen osalta koskien sekä aluemerta että talousvyöhykettä. Kuten 

liitteestä 2 käy ilmi, useita mahdollisia vaihtoehtoja tullaan tarkastelemaan osana 

valmistelutyötä. Kaapelien mahdollisten ympäristövaikutusten arvioidaan periaatteessa 

olevat samat kuin NordBaltissa, jossa mahdollisia ympäristövaikutuksia kaapelin reitistä 

aluemerellä on tunnistettu ja vaikutuksia arvioitu viimeaikaisten lupahakemusten 

puitteissa ympäristölainsäädännön ja toimiluvan mukaisesti sähkölain edellyttämällä 

tavalla.
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3. Pyyntö nopeutetusta menettelystä 

Jatkuva tutkimus- ja suunnittelutyö puiston lähempien järjestelyjen toteuttamiseksi ja 

sopivan kaapelireitin löytämiseksi maayhteyteen liittämistä varten on kallista. E.ON 

Windille nyt haettava lupa edustaa perustavanlaatuista edellytystä näiden tutkimusten ja 

suunnitelmien jatkamiseksi. Tästä syystä E.ON Wind pyytää, että hakemus otetaan 

käsittelyyn ja että menettely toteutetaan mahdollisimman pian. 

Tukholma 20. joulukuuta 2013 

E.ON WIND SWEDEN AB, edustajinaan 

Per Molander  Therese Strömshed 
(valtakirjalla)  (valtakirjalla) 
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MUISTIO 
2013-12-16 
 
SÖDRA MIDSJÖBANKEN 

 

L \\xd40202.u-dom1.u-ssi.net\sema20148user$\l13936\work\6 development\1 smb\6_ esbo\resultat\f ifi\a1fin.docx 
 

1 JOHDANTO 

1.1 TAUSTA 

E.ON toimitti hallitukselle helmikuussa 2012 lupahakemuksia Ruotsin talousvyöhykettä 
(SEZ) koskevan lain mukaisesti tuulivoimapuiston rakentamiseksi ja käyttämiseksi Södra 
Midsjöbankenin alueella sekä mannerjalustaa (KSL) koskevan lain mukaisesti 
vedenalaisten kaapelien yms. laskemiseksi mannerjalustalle aluevesirajan ulkopuolelle 
tämän tuulipuiston osalta. 

Neuvoa antavien toimielinten esittämien näkökohtien mukaisesti näitä hakemuksia 
täydennettiin syyskuun 2012 alussa osin SEZ:n mukaisella ympäristöministeriölle tehdyn 
hakemuksen täydennyksellä ja osin asian KSL:lle esittelevälle Ruotsin geologiselle 
tutkimuslaitokselle SGU:lle tehdyllä kannanotolla.  

Tärkeä tekijä, joka ohjasi sekä tuulivoimapuiston että siihen liittyvien merenalaisten 
kaapelien suunnittelua, oli mahdollisuus liittää laitos suunniteltuun Ruotsin (Svenska 
Kraftnät) ja Liettuan (LitGrid) väliseen kaapeliyhteyteen, katso Kuva 1-1. Rakentavassa 
hengessä pidetyt asiaa koskevat kokoukset alkoivat varhaisessa vaiheessa. E.ON:in 
virallinen pyyntö Ruotsin Kraftnätille koskien tätä liitäntää lähetettiin 1. maaliskuuta 2012. 
  

 
Kuva 1-1 Aikaisemmin suunniteltu Södra Midsjöbankenin tuulivoimapuiston liitäntä NordBaltiin. 
 
Vastaus Svenska Kraftnätiltä tuli syyskuun alussa 2012, ja siinä tehtiin selväksi, että 
liitäntä ei ollut mahdollinen. Samalla suositeltiin, että Södra Midsjöbankenille 
rakennettava tuulivoimapuisto tulisi liittää suoraan Ruotsin tai Liettuan verkkoon ja että 
sekä Svenska Kraftnät että LitGrid pitäisivät tällaista liitäntää ensisijaisena vaihtoehtona. 
Tämän johdosta E.ON on yleisesti selvittänyt vaihtoehtoja tuulivoimapuiston liittämiseksi 
Ruotsin kantaverkkoon, Kuva 2-1.  
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2 TEKNISET KUVAUKSET 

2.1 AIKAISEMMIN VOIMASSA OLLUT TEKNINEN KUVAUS 

Aikaisemmin jätetyistä hakemuksista ilmenevistä edellytyksistä on todettavissa 
seuraavaa: 

 Puiston liitäntä tapahtuu NordBalt-kaapeliin, joka lasketaan aivan puiston 
pohjoispuolelle. 

 Liitäntä, jota ohjaa NordBaltin kapasiteetti, rajoittui 700 MW tehoon.  
 Yllä mainittuun liitäntään sisältyy AC-DC-invertteriasema, joka liitetään suoraan 

suunniteltuun NordBalt-yhteyteen. 
 Laitoksen seurannaisvaikutusten arvioimiseksi on NordBaltin kapasiteettiin 

perustuvaksi worst-case-skenaarioksi oletettu puiston laajentaminen 300:lla 3,6 MW 
turbiinilla. 

 Laajennuksen oletettiin tapahtuvan kahdessa osassa, kahden kesäkauden aikana. 
 Yllä mainittuun skenaarion sisältyy ajatus siitä, että pohjan kokonaispinta-ala, joka 

käytetään perustuksille niihin kuuluvine eroosiosuojuksineen, olisi 190 000 m2 eli 0,06 
% puiston vaatimasta merenpohjan alueesta. 

2.2 KORJATUT TEKNISET KUVAUKSET 
Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi puisto suositellaan liitettäväksi suoraan Ruotsin 
kantaverkkoon (sen sijaan että liitäntä aikaisemmin tapahtui NordBaltin kautta). 
Vaihtoehtoisia liitäntöjä koskeva tutkimus ja neuvottelu Svenska kraftnätin (SVK) kanssa 
osoittavat, että suotuisin liitäntäkohta on SVK:n laitos Nybrossa, toisin sanoen sama 
liitäntä, jota suunnitellaan NordBaltille. 
 
Mahdolliset reitit puiston liittämiseksi Ruotsin kantaverkkoon Nybrossa esitetään kuvassa 
Kuva 2-1. 
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Lisäksi: 
 

 Yhteyden kapasiteetti ei enää rajoitu 700 megawattiin.  
 Puiston kokonaiskapasiteetin ei odoteta ylittävän 2,1 GW, ja maanalaisten kaapelien 

kokonaispituus puistossa tulee olemaan aikaisemmin esitetyn mukainen tai hieman 
lyhyempi. 

 Puistoon tulee sisältymään 200 – 300 tuulivoimalaa. 
 2,1 gigawatin teho vaatii kahta AC-DC-invertteriasemaa ja kaksinkertaista (kahta) 

tasavirtakaapeliparia, joka yhdistää puiston mannermaahan. 
 Turbiinien teho ei vaikuta nykyisten voimaloiden enimmäiskorkeuteen (< 200 m), 

mutta se merkitsee tiettyä lisäystä roottorinlapojen pyyhkäisyalueeseen. 
  

Kolmesataa 7 megawatin tuulivoimalaa synnyttää seuraavan worst-case-skenaarion: 
 
 Laitosten koko merkitsee sitä, että rakentamisen nopeutta on vähennettävä 

aikaisempaan hakemukseen verrattuna. Puiston rakentamisen arvioidaan nyt 
tapahtuvan vähintään kolmen vuoden jakson aikana, josta ruoppausaikaa on 150 
päivää jokaisen kesäkauden aikana.  

 Ruopattujen massojen kokonaismäärä tulee olemaan noin 200 000 m3/vuosi. 
 Päästömäärä, 5 % ruoppausvolyymista, tai ruoppausmassojen koostumus eivät 

muutu. 
 Sedimenttien leviämistä koskevien laskelmien mukaan suurin suspendoidun saven ja 

siltin sedimenttipitoisuus ruoppausvaiheessa tulee olemaan enintään 3 mg/l yhden 
kilometrin etäisyydellä ruoppauspaikasta. 

 Turbiinien koon muutos lisää myös sitä pohjapinta-alaa, joka otetaan perustan ja 
siihen kuuluvan eroosiosuojuksen käyttöön. Pinta-alaksi tulee 540 000 m2 eli 0,17 % 
puiston merenpohjan alueesta. 

 Puiston alueelle koko puiston rakentamisen yhteydessä kolmen vuoden aikana 
laskeutuvan sedimentin määrän lasketaan olevan keskimäärin 50 – 60 g/m2, jota on 
verrattava lukemaan 11,1 g/m2 alkuperäisessä hakemuksessa, joka koski 3,6 
megawatin tehoisia tuulivoimaloita. 
 

Suurimmat sedimenttipitoisuudet, jotka koskivat vuonna 2012 tehdyn hakemuksen 
vastaavia määriä, sekä ne, jotka muodostuvat uusiin olosuhteisiin perustuvassa 
rakennusvaiheessa edellä esitetyn mukaisesti, esitetään kuvissa Kuva 2-2 ja Kuva 2-3. 
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3.2 YMPÄRISTÖVAIKUTUS (YVA LUKU 7) 

Seuraavassa esityksessä noudatetaan alkuperäistä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn (YVA) otsikointia, ja se on luettava yhdessä kyseisen arvioinnin 
kanssa. 

3.2.1 YMPÄRISTÖVAIKUTUS RAKENNUSAJAN KULUESSA (YVA LUKU 7.1) 

Kohdasta 7.1 käy ilmi, että vaiheet, joiden arvioidaan voivan aiheuttaa merkittäviä 
ympäristövaikutuksia rakennusvaiheen aikana ovat:  

 paalutuksesta ja muista rakennustoimenpiteistä aiheutuva melu  
 laivakuljetukset (riskit, vuoto)  
 rajoitettu saatavuus/peruutus  
 polttoaineiden, öljyjen, materiaalin ja kemikaalien käsittely  
 louhinta (huuhtominen, kyntäminen) ja sedimenttien leviäminen 
 jätteiden ja jätevesien käsittely  

Projektin (Taulukko 3-1) nykyiset muutokset vaikuttavat louhinnan ja sedimenttien 
leviämiseen laajuuteen (YVA luku 7). Jossain määrin vaikutus kohdistuu myös 
rakennusajan laivakuljetuksiin. Tämän vaikutuksista ja seurauksista kerrotaan 
jäljempänä.  

Muiden ympäristövaikutusten osalta ei katsota olevan uusia vaikutuksia verrattuna 
projektin aikaisemmin esitettyihin ympäristövaikutusten arviointeihin. 

3.2.2 YMPÄRISTÖVAIKUTUS KÄYTTÖAIKANA (YVA LUKU 7.2) 

Jaksosta 7.2 käy ilmi, että vaiheet, joiden arvioidaan voivan aiheuttaa merkittäviä 
ympäristövaikutuksia käyttövaiheen aikana ovat: 

 erilaisin päämäärin toimivan meriliikenteen rajoitettu käytettävyys,  
 törmäysriskit,  
 laivakuljetuksiin liittyvä käyttö ja ylläpito (riskit, vuoto),  
 visuaalinen vaikutus, näkyvyys, valaistus,  
 melu ja tärinä,  
 elinympäristöjen tuhoutuminen veden yllä ja alla,  
 sähkömagnetismi,  
 materiaalinkäsittely,  
 jätteiden ja jätevesien käsittely, 
 uudet meriympäristön rakenteet, jotka muodostavat kasvualustan organismeille 

(riuttavaikutus).  
Ajankohtaiset muutokset projektissa (Taulukko 3-1) vaikuttavat melun laajuuteen ja 
tärinään, elinympäristön tuhoutumiseen vedenpinnan ala- ja yläpuolella ja 
sähkömagnetismiin. Tämän vaikutuksista ja seurauksista kerrotaan jäljempänä.  

Muiden ympäristövaikutusten osalta ei käyttöaikana arvioida olevan merkittäviä 
vaikutuksia verrattuna projektin aikaisemmin esitettyihin ympäristövaikutusten 
arviointeihin. 
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3.3.1 YLEISET EDELLYTYKSET (YVA LUKU 8.1) 

Nykyiset muutokset eivät vaikuta olemassa oleviin olosuhteisiin, jotka on yleisesti kuvattu 
YVA:ssa maantieteen ja pohjan laadun osalta. 

3.3.2 VEDENLAATU JA HYDROGRAFIA (YVA LUKU 8.2) 

Jo alkuperäisen hakemuksen ympäristövaikutusten arvioinnissa oletettiin laitosten 
määrän voivan kohota 300 kappaleeseen, kooltaan enintään 7 MW. Siksi arvioon siitä, 
että tuulivoimalat eivät tule aiheuttamaan mitään määrällisesti merkittäviä vaikutuksia 
verrattuna luonnollisiin virtaus-, termokliini- ja sekoittumisolosuhteisiin, ei tule muutoksia.  

Tuulivoimapuiston sedimenttiin on tehty pistokokeita koskien sedimentin kemiallista 
saastekuormitusta. Kokeet osoittavat kattavasti, että maanpoistomassat eivät ole 
saastuneita. Saasteiden vapautuminen ei siksi aiheuta mitään ylimääräisiä 
ympäristövaikutuksia, vaikka louhitun maamassan määrä on lisääntynyt.  

3.3.3 POHJAN KASVILLISUUS JA ELÄIMISTÖ (YVA LUKU 8.3) 

Muuttuneet olosuhteet aiheuttavat 0,06 – 0,17 % (Taulukko 3-1) kasvun siihen puiston 
kokonaispinta-alan pohjapinta-alaan, joka otetaan tuulivoimapuiston rakenteiden 
käyttöön.  

Tämä ei muuta varovaista olettamusta, joka toimi lähtökohtana alkuperäiselle arviolle 
tuulivoimapuiston vaikutuksista pohjan kasvillisuudelle ja eläimistölle, nimittäin sitä, että 
rakenteet, kaapelikanavat mukaan lukien, peittävät alle prosentin puiston 
kokonaispohjapinta-alasta.  

YVA:n johtopäätökset säilyvät ennallaan. Pohjapinta-ala, joka tulee puiston käyttöön, ei 
aiheuta mitään merkittävää kielteistä vaikutusta pohjan kasvillisuudelle ja eläimistölle.  

3.3.4 KALASTO (YVA LUKU 8.4) 

Aikaisempi arvio koskien vaikutuksia ja seurauksia kalakannoille perustuu ajatukseen, 
että korkeita sedimenttipitoisuuksia esiintyy ainoastaan ruoppauspaikkojen läheisyydessä 
ja että alhaisia pitoisuuksia ei ylitetä etäämmällä ruoppauspaikasta (katso sedimenttien 
leviämistä koskevaa kohtaa edellä). 

Seuraavassa esitetään lyhyesti tärkeimmät johtopäätökset. 

Rakennusaikana sedimentin leviäminen voi vaikuttaa kalojen mätiin ja kalanpoikasiin 
kielteisellä tavalla esimerkiksi siten, että mätijyvät tulevat painavammiksi ja uppoavat. 
Projekti aiheuttaa rajoitetun määrän sedimentin leviämistä, suurelta osaltaan karkeaa 
materiaalia (hiekkaa tai sitä karkeampaa), minkä johdosta haittavaikutusten laajuus tulee 
olemaan pieni. 

Tilapäisesti, rakentamisen aikana, syntyy häiriöitä, ja kalat voivat karkottua pois paikoilta, 
joilla tehdään intensiivisiä rakennustoimenpiteitä. Tilanne palautuu normaaliksi pian 
töiden lopettamisen jälkeen. 
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ilmeni tarve tarkastaa perusteellisemmin lepakoiden esiintyminen alueella. Tulos 
lepakkojen automaattisesta rekisteröinnistä, joka toteutettiin E.ON:in alueelle 
pystyttämästä tuulimittausmastosta, vahvistaa, että lepakoita esiintyy Södra 
Midsjöbankenilla. Kyseessä on varmuudella pikkulepakko ja suurella todennäköisyydellä 
lisäksi kimolepakko sekä näiden lisäksi mahdollisesti vielä jokin muu laji. Laskennassa 
löytyi vain pieni määrä yksilöitä, mutta tekniset ongelmat rajoittivat laskentaa, jolla ei voitu 
kattaa elokuun aikaa jolloin meren yllä voidaan odottaa tapahtuvan kaikkein eniten 
lepakoiden liikehdintää. Tämä on uutta tietoa, jota ei ollut käytettävissä alkuperäistä 
ympäristövaikutusten arviointia varten, Muuttavia lepakoita käsitteleviä tutkimustietoja 
sisältävä raportti on kokonaisuudessaan liitteenä 1. Vaikutuksia koskevalta osalta 
pätevät edelleen samat tiedot, jotka esitettiin linnuista luvussa 3.3.7. 

3.3.9 VAPAA-AJANKALASTUS JA URHEILUSUKELLUS (YVA LUKU 8.3) 

Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 

3.3.10 MERIARKEOLOGIA (YVA LUKU 8.10) 

Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 

3.3.11 MERENKULKU JA RISKIT (YVA LUKU 8.3) 

Projektia varten aikaisemmin tehty riskianalyysi, jonka yhteenveto on 
ympäristövaikutusten arvioinnissa, koskee ensi sijassa käyttöaikaa. Projektin nykyisillä 
muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta johtopäätöksiin. Yksi eroavuus on kuitenkin, että 
rakennusaika pitenee kolmeen kauteen, minkä johdosta rakennusaikaisiin 
merikuljetuksiin ja toimintoihin liittyvät riskit tulevat jakaantumaan pitemmälle ajanjaksolle. 

3.3.12 ILMAILU (YVA LUKU 8.12) 

Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 

3.3.13 LUONNONVARAT (YVA LUKU 8.13) 

Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 

3.3.14 VISUAALINEN VAIKUTUS (YVA LUKU 8.14) 

Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 

3.3.15 LUONNONSUOJELUALUEET (YVA LUKU 9) 

Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 

3.3.16 KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET (YVA LUKU 10) 

Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 
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3.4.6 SÄTEILYTURVALLINEN YMPÄRISTÖ (YVA LUKU 11.2.6) 

Radioaktiiviset aineet 

Muutokset aikaisemmin jätettyyn hakemukseen verrattuna sisältävät parannuksen 
koskien hankkeen vaikutusta, koska ne merkitsevät vaihtoehtojen lisääntymistä 
ydinvoimalla tuotetulle sähkölle. 

Hanke parantaa mahdollisuutta vähentää radioaktiivisten aineiden leviämistä 
ydinvoimaloiden käytön, ydinpolttoaineiden louhinnan ja kuljetuksen sekä ydinjätteen 
loppusijoituksen yhteydessä. Projekti myötävaikuttaa tämän ympäristötavoitteen 
saavuttamista. 

Sähkömagneettinen säteily 

Ympäristövaikutusten arvioinnin johtopäätös perustuu oletuksiin, että  

1) väestön altistuminen vaihteleville magneettikentille Södra Midsjöbankenilla 
(kaapelit tuulivoimapuistossa) on vähäinen ja lisäksi nykyisen tyyppisten ja 
laajuisten vaihtelevien magneettikenttien kielteisiä vaikutuksia ei ole tieteellisesti 
vahvistettu. 

2) kaapelitekniikka (HVDC) toisiaan lähellä sijaitsevine plus- ja miinuskaapeleineen, 
jota käytetään projektissa maayhteyksiä varten, merkitsee sitä, että 
magneettikentän voimakkuus tulee olemaan huomattavasti alhaisempi kuin 
vastaava voimakkuus olemassa olevissa tasavirtakaapeleissa (esim. Gotlannin 
kaapeli, Fenno Skan -kaapeli, Baltic-kaapeli, SwePol Link). Kokeet ovat 
osoittaneet, että Baltic-kaapelin magneettikentällä ei ole mitään merkittävää 
vaikutusta ankeriaiden tai lohikalojen vaelluskäytäntöihin. Siksi ei myöskään 
Södra Midsjöbankenin projektin ei arvioida estävän saavuttamatta tavoitetta 
Turvallinen säteily-ympäristö. 

Ottaen myös huomioon Södra Midsjöbanken -projektin nyt ajankohtaisen asennetun 
tehon ja maayhteyden muutoksen, johtopäätökseksi jää edelleen, että magneettikentän 
vahvuus alittaa arvon, joka voisi aiheuttaa ongelmia kalojen suunnistuskyvylle. 

Yhteenvetona Södra Midsjöbanken -projektin arvioidaan myötävaikuttavan myönteisellä 
tavalla säteilyturvallisen ympäristön tavoitteen saavuttamiseen sen perusteella, että 
hanke voi olla osa pitkäaikaista strategiaa ydinvoiman käytön vähentämiseksi 
synnyttämättä kielteisiä vaikutuksia terveydelle ja biologiselle monimuotoisuudelle 
vaihtelevien tai staattisten magneettikenttien seurauksena. 

Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 

3.4.7 EI REHEVÖITYMISTÄ (YVA LUKU 11.2.7) 

Nykyiset muutokset aikaisemmin jätettyyn hakemukseen verrattuna sisältävät 
parannuksen koskien projektin vaikutusta tavoitteeseen Ei rehevöitymistä. Södra 
Midsjöbankenin tuuliresursseja voidaan hyödyntää enemmän kuin siinä tapauksessa, että 
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3.4.16 RIKAS KASVI- JA ELÄINMAAILMA (YVA LUKU 11.2.16) 

Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 

3.4.17 YMPÄRISTÖKAAREN YLEISET HUOLENPITOSÄÄNNÖKSET (YVA LUKU 12) 

Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 

3.4.18 NEUVOTTELU (YVA LUKU 13) 

Projektin nykyisiin muutoksiin liittyen on lääninhallituksen kanssa pidetty ylimääräinen 
neuvottelukokous Kalmarissa 2013-10-22.  

Neuvottelu on jatkoa 2010 pidetylle neuvottelulle, joka koski tuulivoimapuiston 
rakentamista Södra Midsjöbankenille, mukaan lukien kaapelien lasku jne. 
Lääninhallitukselta ei vaadita mitään muodollista kannanottoa neuvotteluun liittyen, mutta 
on luultavaa, että lääninhallitus saa täydennysasian lausunnon antamista varten 
ympäristöministeriöstä. Projektilla on merkittävä ympäristövaikutus ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun asetuksen (1998:905) kriteerien mukaan, ja siksi tästä ei 
vaadita erityistä päätöstä.  

Nyt käyty neuvottelu auttaa E.ON:ia ratkaisemaan, mitä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn täydennyksiä tarvitaan otsikoidun hakemuksen täydentämiseksi. 
Kokouksen pöytäkirja- ja esitysaineisto on liitteessä 2.  

3.4.19 RAJAT YLITTÄVÄT VAIKUTUKSET JA SEURAUKSET (YVA LUKU 14) 

Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 

3.4.20 KUMULATIIVISET VAIKUTUKSET (15) 

Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 

3.4.21 VALVONTAOHJELMA (YVA LUKU 16) 

Nykyiset projektin muutoksilla ei suurimmalta osaltaan ole minkäänlaista vaikutusta 
ympäristövaikutusten arvioinnissa lyhyesti kuvattuun valvontaohjelmaan. Yhdessä 
suhteessa valvontaohjelma vaatii tarkistamista. Kyseessä on esitetty 
sedimenttipitoisuuden rajoittaminen 10 mg/l > 200 m päässä ruoppauspaikasta. Ottaen 
huomioon uudet olosuhteet esitetään, että valvontaohjelmassa on mainittava 
sedimenttipitoisuuden rajoittamisesta arvoksi < 3 mg/l  etäisyydellä  1 km 
ruoppauspaikasta. 

Alun perin esitettyä rajoitusta (10 mg/l > 200 m) on pidettävä liian tiukkana, osin ottaen 
huomioon lisääntynyt ruoppaus, osin siksi, että sedimenttipitoisuus voi vaihdella 
huomattavasti 200 metrin päässä ruoppauspaikasta. On helpompaa ohjata ja seurata 
ruoppausta alhaisemmalla raja-arvolla suuremman etäisyyden päästä ruoppauspaikasta, 
ja alarajan 3 mg/l kilometrin päässä ruoppauspaikasta katsotaan edelleen estävän 
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YVA:ssa esitetyssä laskelmassa ajateltavissa olevien siirtyvien allien määrästä 
sovellettiin siirtymäkerrointa 0,9, vaikka molemmat näistä hypoteeseista kertovat, että 
kerroin 0,9 on aivan liian kielteinen olettamus. 

Itämeren tuulivoimapuistojen edellä esitettyjen hypoteesien vaikutusarvioinnissa olisi 
suuri myönteinen merkitys, jos voimaloiden välinen etäisyys voitaisiin vahvistaa Södra 
Midsjöbankenin valvontaohjelmassa. Valvontaohjelma on siksi suunnattu muun muassa 
tähän kysymyksenasetteluun. Ohjelman yksityiskohdat tulee muotoilla yhdessä 
valvontaelinten ja asiantuntijoiden kanssa. 

3.5.2 TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUKSET MERIELÄIMISTÖÖN JA LINTUIHIN – 
RAPORTIT, JOTKA VOIVAT OLLA AJANKOHTAISIA TÄMÄN HANKKEEN 
KANNALTA (ENERGIAVIRASTO) 

Vindvalia koskevat tiedot, joita ei ollut käytettävissä Södra Midsjöbankenin 
ympäristövaikutusten arviointia tehtäessä, ovat tuoneet esiin joitakin Södra 
Midsjöbankenin arvioiden kanssa samansuuntaisia mutta tuskin merkittäviä vaikutuksia, 
joita tuulivoimaloilla on muuttolinnuille ja merieläimistölle.  

3.5.3 PERUSTEET PUUTTUVAT VAIKUTUSTEN ARVIOIMISEKSI ALUEEN 
SIMPUKOILLE (HAV) 

Uhkan simpukoille voivat aiheuttaa sedimentoituneet tai vielä kelluvat hiukkaset, 
kaapelikanavat sekä pinta, joka otetaan tuulivoimalan jalustan käyttöön  (katso kohdat 7.5 
& 8.3.2). Sedimenttipitoisuudet ja sedimentin kertyminen ovat suhteellisen lyhytaikaisia ja 
hyvin paikallisia. Käyttöön otettava pohjan kokonaispinta-ala < 1 % tuulivoimapuiston 
pinta-alasta. Mainittujen tietojen perusteella tehdään johtopäätös, että vaikutus 
simpukoille on merkityksetön.  Epäsuorasti kielteisiä vaikutuksia organismeille, jotka 
käyttävät simpukoita ravinnokseen (lähinnä allit ja muut sukeltajasorsat), ei arvioida 
syntyvän, ei ainakaan mainitsemisen arvoisessa laajuudessa. 

3.5.4 PYÖRIÄISTEN ESIINTYMINEN (NATURVÅRDSVERKET, BLEKINGEN 
LÄÄNINHALLITUS) 

Södra Midsjöbankenin hankkeen osalta on 23. syyskuuta 2011 oltu yhteydessä 
SAMBAH-projektiin. Mitään tuloksia ei tuolloin ollut saatavissa.  Ympäristövaikutusten 
arvioinnin tiedot (8.6, 14.4) pyöriäisten esiintymisestä on hankittu muun muassa 
HELCOM:in verkkosivuilta, joita suositteli Julia Carlström (SAMBAH-projektin johtaja).  

YVA:ssa kerrotaan noin kymmenestä pyöriäishavainnosta 100 kilometrin säteellä Södra 
Midsjöbankenista. YVA:n pyöriäisten esiintymistä koskevien arvioiden perusteet esitetään 
kohdassa 8.6.1. Muut pyöriäisiä koskevat arvioinnit on hyvin perusteltu kirjallisessa Horns 
revin ja Nystedin seuranta-aineistossa. YVA:ssa ei ole arvioitu pyöriäisten kokonaan 
puuttuvan alueelta vaan ainoastaan viitattu tietoihin pyöriäisten esiintymisestä Itämerellä.  

Uusissa sähköpostitse tapahtuneissa yhteydenotoista Julia Carlströmiin heinä- ja 
elokuussa 2012 ja marraskuussa 2013 ei vieläkään julkaista tuloksia SAMBAH:ista, mutta 
seuraavat tiedot esitetään:  
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"Paalutustyön on osoitettu voivan vaikuttaa merieläimistä pyöriäiseen sekä kuuloa 
heikentävästi että häiritsevästi."  

Södra Midsjöbankenin YVA:ssa viitataan kuitenkin tanskalaisten Horns revin ja Nystedin 
tuulivoimapuistojen seurantatuloksiin (kohta 8.6.2), jotka osoittavat, että pyöriäiset, jotka 
säikkyvät puiston aluetta rakennustöiden yhteydessä, palaavat muutaman tunnin kuluttua 
ja oleskelevat puiston alueella myös sen käytön aikana.  

Vindvalin raportissa 6488 todetaan edelleen, ettei ole olemassa tutkimuksia, jotka 
osoittavat pitkäaikaisten kielteisten tulosten kohdistuvan mihinkään Ruotsin hyljelajeista. 

3.5.6 VAELLUSKALOIHIN KOHDISTUVIIN VAIKUTUKSIIN VOIDAAN ANTAA 
LISÄVALAISTUSTA (NATURVÅRDSVERKET, HAV) 

Vindvalin raportissa 6479 "Blankålsvandring, vindkraft och växelströmsfält, 2011" 
(helmikuu 2012), todetaan, etteivät Lillgrundin tuulivoimapuisto Öresundissa tai 
vaihtovirtakaapeli Kalmarin salmen yli muodostaneet merkittäviä vaellusesteitä. Tietty 
viivevaikutus (< 1 h) voitiin todeta Kalmarin salmessa ja yksittäisten yksilöiden 
poikkeavaa käyttäytymistä voitiin todeta Lillgrundissa. 

Vindvalin raportissa 6488 "Vindkraftens effekter på marint liv - En syntesrapport" 
(maaliskuu 2012), todetaan muun muassa, että käytön aikana tuulivoimalan kaapelit 
synnyttävät magneettikentän, joka heikkenee etäämmällä kaapelista. Odotettavissa oleva 
vaikutus useisiin kalalajeihin on pieni, mutta koska vaikutus jatkuu koko käyttövaiheen 
ajan, on riski otettava huomioon alueilla, joilla on merkitystä vaelluskalalajeille. YVA:ssa 
(kohta 8.4.2) tehdään arvio puiston vaikutuksista vaelluskaloille Södra Midsjöbankenin 
alueelle, jonka ei arvioida muodostavan erityisen merkittävää oleskelualuetta herkille 
vaelluskalalajeille.  

3.5.7 JOHTOPÄÄTÖS HYVÄN YMPÄRISTÖSTATUKSEN EDELLYTYKSISTÄ EU-
PÄÄTÖKSEN 2010/477 (KAMARIKOLLEGIO) MUKAISESTI 

Seuraavassa esitetään ympäristövaikutusten arvioinnin ja tämän täydennyksen pohjalta 
tukea johtopäätökselle, että projektilla ei ole vaikutusta hyvän ympäristöstatuksen 
edellytyksille pohjautuen kriteereille, jotka esitetään EU-päätöksessä 2010/477/EU – osa 
B. 

Kuvaaja 1: Biologinen monimuotoisuus säilytetään. Elinympäristöjen laatu ja esiintyminen 
sekä lajien levinneisyys ja runsaus ovat sopusoinnussa vallitsevien geomorfologisten, 
maantieteellisten ja ilmastollisten ehtojen kanssa. 

Vaikutus mm. alueen merellisiin organismeihin on kuvattu YVA:n eri kohdissa sekä 
taustaselvityksissä (Taulukko 2). 

 
Taulukko 2 Viittaus YVA:n kohtaan, joka käsittelee vaikutusta biologiseen monimuotoisuuteen. 

Ekosysteemin osa YVA:n kohta Liitetty 
taustaselvitys 
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Kuvaaja 4: Meren ravintoverkon kaikki osat, siltä osin kuin ne tunnetaan, esiintyvät 
tavanomaisessa runsaudessaan ja monimuotoisuudessaan tasoilla, jotka ovat riittävät, 
jotta lajien pitkän aikavälin kannat voidaan turvata ja niiden täysi lisääntymiskyky 
säilyttää. 

YVA:ssa esitetään, niin suuressa määrin kun se on mahdollista ja tiedossa, projektin 
vaikutus suhteessa kuvaajaan 4 (katso esim. YVA kohta 14.2.1 & Taulukko 2 edellä) mm. 
siten, että eri trofiatasojen organismeihin kohdistuvat vaikutukset on kuvattu ja arvioitu. 
Projekti ei vaikuta meren ravintoverkkojen energiavirtoihin tai ravintoverkkojen 
rakenteeseen merkittävässä määrin. 

Kuvaaja 5: Ihmisen aiheuttama rehevöityminen on minimoitu, erityisesti sen haitalliset 
vaikutukset, kuten biologisen monimuotoisuuden häviäminen, ekosysteemien tilan 
huononeminen, haitalliset leväkukinnot ja pohjaveden happikato. 

Projektilla ei ole rehevöitymistä edistäviä vaikutuksia. Kysymyksenasettelulla on arvioitu 
olevan vähäinen merkitys projektille. Kysymystä on kuitenkin käsitelty kohdassa 11.2.7. 

Kuvaaja 6: Merenpohjan integriteetti säilyy sellaisella tasolla, joka mahdollistaa sen, että 
ekosysteemien rakenne ja toiminnot voidaan turvata ja että erityisesti pohjaekosysteemiin 
ei vaikuteta haitallisella tavalla. 

YVA:sta ilmenee (kohta 8.3.2), että projektin asennuksilla on vaikutusta  < 1 % pohjan 
pinta-alasta tuulivoimapuiston alueella. Tämän ei katsota aiheuttavan mitään merkittävää 
uhkaa ekosysteemin rakenteella ja toiminnoille. 

Kuvaaja 7: Hydrograafisten olosuhteiden pysyvät muutokset eivät vaikuta 
meriekosysteemeihin kielteisellä tavalla. 

YVA:n kohdasta 8.2 käy ilmi, että projektilla ei ole vaikutusta meriekosysteemien 
hydrografisiin olosuhteisiin.  

Kuvaaja 8: Vieraiden aineiden pitoisuudet säilyvät tasoilla, jotka eivät johda 
saastumisvaikutuksiin. 

Projektilla ei ole vaikutusta vieraiden aineiden pitoisuuksiin. Tämä käy ilmi kohdasta 
11.2.4 sekä luvun 12 kappaleesta 6.    

Kuvaaja 9: Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalojen ja merenelävien vieraiden aineiden 
pitoisuudet eivät ylitä tasoja, jotka vahvistetaan yhteisön lainsäädännössä tai muissa 
asiaa koskevissa normeissa. 

Projektilla ei ole vaikutusta kaloissa ja merenelävissä esiintyviin vieraisiin aineisiin. 
Kysymyksenasettelua ei ole pidetty merkityksellisenä projektin ympäristövaikutusten 
arvioinnissa. 

Kuvaaja 10: Merijätteiden ominaisuudet ja määrät eivät aiheuta haittaa rannikko- ja 
meriympäristölle. 

YVA:n kohdasta  12, erityisesti kappaleista 6 & 8, käy ilmi, miten projektin merijätteiden 
määrää rajoitetaan. 
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4 LIITTEET 
LIITE 1: Tutkimus Södra Midsjöbankenin muuttavista lepakoista, syksy 2012- Ecocom AB 
2013.  

LIITE 2: Pöytäkirja ja esitysmateriaali Kalmarin lääninhallituksen kanssa pidetystä 
yhteistyökokouksesta 2013-10-22                        
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Assignment

Working in collaboration with Bach Freiland-
forschung, Ecocom AB has carried out a study 
of migrating bats at Södra Midsjöbanken at 
the request of E.ON Vind Sverige AB. The 
study constitutes supplementary data to an en-
vironmental impact assessment conducted in 
conjunction with the development of a 
planned wind farm with a maximum of 300 
wind turbines.

The following individuals have participated 

Alexander Eriksson, Petra Bach, Johnny de 
Jong, Lothar Bach and Amie Ringberg. A 
large number of people have also taken part in 
the sound analysis work, including Ingemar 
Ahlén and Ivo Niermann who, in addition to 
the individuals named above, have been of 
great help.

Purpose
The purpose of the study was to establish 
whether migrating bats cross the Baltic Sea, 
and if so whether they pass the planned wind 
farm at Södra Midsjöbanken

-
dic region, where nothing was previously 
known about bat behaviour and migrations 
routes far out at sea. The purpose of the study 
has been to investigate the following ques-

• Which species of bats occur and with what 
frequency

• When during the season the migration be-
gins, when the peak occurs and when the 

• 

Background

About Södra Midsjöbanken

Södra Midsjöbanken is a shallow area in the 
southern Baltic Sea which used to be an is-
land. The shallow area is located approximate-
ly 100 km southeast of the southern tip of 
Öland, at the boundary between the Swedish 
and Polish economic zones. On the Swedish 
side, the shallow area measures more than 300 
km2 and is between approx. 12 and 30 metres 
deep. The bedrock in the area is sedimentary, 
rising up as a level elevation which drops 
away relatively steeply towards lower levels. 
Above the bedrock are soil types in the form 

and mixed sediment.
Along with other shallow areas in the Baltic 

Sea, Södra Midsjöbanken is important for sea-
birds for much of the year, due to the rich oc-
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The planned wind farm

The planned establishment comprises <300 
wind turbines situated approximately 1,000 
metres apart. The wind farm is expected to 
cover an area of approximately 326 km2. The 
height of the wind turbines, including the ro-
tors, is estimated to be around 200 metres.

Previous knowledge about  

migrating bats

It has long been known that bats migrate over 
long distances, thanks to ringing studies (Ger-

Bats from Sweden or the Baltic States can mi-
grate to the Continent and winter in e.g. Ger-
many and France (Petersons 2004, Gerell 

varies from species to species. Species such as 
the common noctule, the lesser noctule, Na-
thusius' pipistrelle and the parti-coloured bat 
often migrate long distances, whereas species 
within the Plecotus
Myotis
stationary. In addition, a certain amount is 

choose. Bats gather in the autumn along cer-

Södra Midsjöbanken

Figure 1. Location of the wind measurement tower on the platform at Södra Midsjöbanken. 
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over the sea can be studied at headlands, such 
as at Ottenby, Torhamns Udde, Falsterbo and 
Fehmarnbelt (Ahlén 1997, Ahlén et al 2009, 
Meyer 2011, Bach & Bach 2011, Bach et al 

including from the west coast of Sweden, 
Öresund, Bornholm, the Kalmar Strait and Fe-
hmarnbelt, as well as studies from Germany, 

-
ing early autumn (Ahlén 2009, Baagøe & 
Jensen 2007, Meyer 2011, Seebens et al 

also known, as a result of bats having been 
-

ration platforms (Hüppop et al 2005, Hüppop 

-
ous studies from a platform in the middle of 
the Baltic Sea, although theoretical calcula-
tions for Nathusius' pipistrelles, which have 
been ringed in large numbers in Latvia, have 

an energy perspective when migrating is to 
cross the Baltic Sea, roughly in the vicinity of 

Impact of wind power on bats

Onshore wind power can affect bats by de-
stroying or impairing their habitat, or by the 
bats being killed in collisions with wind tur-

Figure 2. The platform at Södra Midsjöbanken. Photography: Amie Ringberg, Ecocom.
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there is no risk of an impact on habitat. As 
there is also no potential for natural colonies 
at sea, disruption is also not a relevant factor. 
The factors that could affect bats at sea are the 
risk of collisions with the wind turbine's rotor 
blades when hunting or migrating, as well as 

resulting in fatigue. It is also known that bats 
often investigate the area around the nacelle 
on the turbine, possibly looking for resting 
places or colony environments (Ahlén et al 

It is now undisputed that bats are killed at 
wind turbines. Bats are killed both through di-
rect collisions with the wind turbine's rotor 
blade, as well as because of sudden changes in 
pressure close to the rotor blade (Trapp et al, 

such as overhead power lines and radio masts. 
The reason for bats colliding with wind tur-
bines is probably that the high speed of the ro-
tor blade means that the bats do not manage to 
detect it in time to take evasive action.

Not all bat species run the same risk of col-
liding with wind turbines. The risk of colli-

and the tendency to search for food by wind 

species include the Nyctalus, Pipistrellus, the 
Vespertilio and to some extent the Eptesicus 

Myo-
tis and Plecotus genuses to be low-risk spe-
cies. 

The majority of the surveys are in agree-

of bats that lose their lives at onshore wind 
turbines do so during August and September. 
A small peak in accident frequency (approx. 

with this, but also that bats are killed at on-
shore wind turbines during other parts of the 
activity period. Both studies refer to onshore 
wind power, however. Out at sea, the risks 
should be highest during the spring and au-
tumn migrations, i.e. April-May and Au-
gust-October.

bats' activity at wind turbines. The highest lev-
el of activity and the most accidents occur at 

-
creasing wind speeds. Very few bats are killed 

The height of the wind turbine also seems 
to be important as regards the number of colli-
sion victims. The taller the tower, the more 
bats are killed. This link appears to be expo-

affects the frequency of accidents is the rotor 
blade's sweep area, which often co-varies with 
increased tower height (Arnett et al, 2008, 

wind turbines in a wind farm is not considered 
to be of importance for the number of bats 
killed at each turbine.

Protection for bat fauna

Nineteen species of bats are found in Sweden. 
Six species are included on the Swedish red list 
from 2010, while four species are on the global 

-
cies is red listed does not entail any formal pro-
tection, but only describes the species preserva-
tion status, i.e. the risk of the species 
disappearing from the Swedish fauna.

All bat species are protected by law under § 
4 of the Species Protection Ordinance, which 
entails a general prohibition on intentionally 
catching, killing, injuring or disturbing the an-
imals. The ban in the Species Protection Ordi-



STUDY OF MIGRATING BATS AT SÖDRA MIDSJÖBANKEN, AUTUMN 2012

7

nance also includes damage to the animals' 
habitats. Dispensation from the rules set out in 
§ 4 of the Species Protection Ordinance must 
be applied for from the county administrative 
board in the county in question.

The Habitat Directive includes an agree-
ment between the EU Member States regard-
ing establishing special conservation areas to 
protect those species and habitats included in 
Annex II. Four Swedish bat species are in-

greater mouse-eared bat and Bechstein's bat. 
-

ment of wind farms be avoided in conserva-
tion areas for these four species, and that a 

24 meter

Vattenyta

Mikrofon <24m
1 x Anabat
1 x Avisoft

Mikrofon >24m
1 x Anabat
1 x Avisoft

Mätmast

Figure 3. Outline diagram 
indicating the location of 
microphones on the 
measurement platform.

buffer zone of approx. two kilometres be applied as 
a protective zone for the relevant conservation are-
as.

Sweden has also signed up to the European Bat 
Agreement, or EUROBATS. Guidelines as to how 
studies should be conducted at wind turbines ac-
cording to the EUROBATS agreement have also 
been drawn up at a European level (Rodrigues et al, 

-
tects the bats' hunting environments.

Method
At Södra Midsjöbanken, bats have been registered 
through acoustic monitoring using two separate re-
cording systems, Avisoft and Anabat.

The Avisoft system is a real-time system with 
full-spectrum resolution, which provides a high re-
cording quality and hence a better opportunity for 

also makes it possible to store very large amounts 
Measurement
tower

>24m
Microphone 

Microphone <24m

metres
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how stable the Avisoft system would be under 
the prevailing conditions at the measurement 
tower. For this reason, a supplementary sys-
tem was also used, Anabat, a frequency distri-
bution system with a lower recording quality 
and limited memory capacity, but which is 
very stable, even in harsh weather conditions. 

this system is limited, however, which is one 
of the reasons for the supplementary Avisoft 
system having been used. The study has there-
fore built to some extent on redundant systems 
with the aim of safeguarding the gathering of 
data.

Each system, Anabat and Avisoft, was con-

plate that screened of sound coming from be-
low, but accepted sound from above. The oth-
er microphone was facing down and only ac-

The relevant method was selected to facili-
tate comparisons of the number of recordings 

heights.
The study was originally intended to begin 

in August, in order to allow monitoring of the 
bats' entire autumn migration period (Au-

-
tions and logistics, it was not possible to put 
out the equipment until the middle of Septem-
ber. In reality, the study was conducted be-

tween 15 September and 6 December 2012 us-
ing the Avisoft system, which subsequently 
stopped working, although the Anabat system 
was active from the start until the equipment 
was taken down on 23 January 2013. All the 
units were set to record bat sounds during the 
interval 15.30–08.30.

Figure 4. Picture of the Avisoft and Anabat microphones that 
have gathered sound from below, i.e. at a height of < 24 metres. 
Photography: Petra Bach.

Unit Sys. type Recording 

height

Start Stop Time (on) Time (off)

A Avisoft >24 m 12/09/2012 06/12/2012 15.30 08.30

B Avisoft <24 m 12/09/2012 24/09/2012 15.30 08.30

C Anabat >24 m 12/09/2012 23/01/2013 15.30 08.30

D Anabat <24 m 12/09/2012 23/01/2013 15.30 08.30

Table 1. Used systems and the microphones' recording areas, the active time period and the period during which the monitor-
ing equipment has been turned on: Time (on) - Time (off). At other times, the equipment has been in sleep mode.
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Results

Bat species found

Among the recorded sounds, there are 42 re-
cordings of Nathusius' pipistrelle (Pipistrellus 
nathusii
and there is no other species it could be con-
fused with. It is striking that all the Nathusius' 
pipistrelles were registered at the start of the 
study period. According to previous studies, 
however, the species' migration starts as early 

-
thusius' pipistrelle was made at the beginning 
of October.

A number of recordings have been made of 
a species that is almost certain to be the par-
ti-coloured bat (Vespertilio murinus

In addition to the recordings of Nathusius' 

pipistrelles and parti-coloured bats, there are 
great many recordings where it has not been 
possible to identify the species, despite the 
fact that a number of experts from both Swe-
den and Germany had studied the sounds me-
ticulously. However, there is agreement that 
the recordings are of the common noctule 
(Nyctalus noctula Nycta-
lus leisleri Vespertilio 
murinus Eptesicus seroti-
nus Eptesicus nilssonii
It is most likely, however, that the majority of 

bats.
One recording has also been made of a spe-

cies that is very reminiscent of a long-eared 
bat (Plecotus

-

Figure 5. Microphones that gathered sound from above The sound bounces off the reflector plate into the microphone. This is 
a tried and tested technique. Photography: Petra Bach.
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Date Period Species Ana-

bat

Species Avisoft Comments

>24 m <24 m >24m <24m

14/09/2012 06:00 Pnat Individual 1 – definite species identification of Nathusius' pipistrelle

25/09/2012 05:55 Pnat Individual 2 – definite species identification of Nathusius' pipistrelle

25/09/2012 05:55 Pnat

25/09/2012 05:55 Pnat

26/09/2012 06:00 Pnat

26/09/2012 06:01 Pnat

26/09/2012 06:01 Pnat

26/09/2012 05.51 Pnat

26/09/2012 05.51 Pnat

26/09/2012 05.52 Pnat

26/09/2012 05.52 Pnat

01/10/2012 19:50 Pnat Individual 3 – definite species identification of Nathusius' pipistrelle

01/10/2012 19:50 Pnat

01/10/2012 19:50 Pnat

01/10/2012 19:50 Pnat

01/10/2012 19:51 Pnat

01/10/2012 19:51 Pnat

01/10/2012 19:52 Pnat

01/10/2012 19:55 Pnat

01/10/2012 19:56 Pnat

01/10/2012 19:56 Pnat

01/10/2012 19:56 Pnat

01/10/2012 19:56 Pnat

01/10/2012 19:57 Pnat

01/10/2012 19:58 Pnat

01/10/2012 19.46 Pnat

01/10/2012 19.46 Pnat

01/10/2012 19.46 Pnat

01/10/2012 19.46 Pnat

01/10/2012 19.46 Pnat

01/10/2012 19.47 Pnat

01/10/2012 19.47 Pnat

01/10/2012 19.47 Pnat

Table 2. Observations of bats in all systems and at investigated heights, as well as assessment of the number of individuals 
present. Recordings that have been judged to belong to the same individual have been marked in colour. For many of the 
recordings, it has not been possible to identify the species for certain, although they belong to one of the Vespertilio, Nyctalus 
or Eptesicus genuses. As the overall assessment is that these recordings are most probably of Verspertilio murinus (parti-colour-
ed bats), the observations in the identification material from the Avisoft system have been marked with Vmur?. The potential 
to identify the species in the Anabat system is not as good due to the lower recording quality, and the identifications in this 
case have been restricted to the notation NVE (Nyctalus/Vespertilio/Eptesicus). However, it can be assumed that the same indi-
viduals have been noted at the same time in both systems. Abbreviations: Pnat = Pipistrellus nathusii – Nathusius' pipistrelle, 
Nlei = Nyctalus leisleri – lesser noctule, Nnoc = Nyctalus noctula – common noctule, P sp. =  
Plecotus sp. = Plecotus genus, i.e. either brown long-eared bat – Plectotus auritus, or grey long-eared bat –  
Plecotus austriacus. Nyctalus sp. = Nyctalus genus, i.e. either Nnoc or Nlei. Eptesicus sp. = Eptesicus genus, i.e. either Eptesicus 
nilssonii (northern bat) or Eptesicus serotinus (serotine bat).
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Date Period Species Ana-

bat

Species Avisoft Comments

>24 m <24 m >24m <24m

01/10/2012 19.47 Pnat

01/10/2012 19.47 Pnat

01/10/2012 19.47 Pnat

01/10/2012 19.47 Pnat

01/10/2012 19.48 Pnat

01/10/2012 19.48 Pnat

01/10/2012 19.48 Pnat

01/10/2012 19.48 Pnat

01/10/2012 19.48 Pnat

23/10/2012 21:53 NVE Individual 4. Probably Vespertilio murinus (parti-coloured bat), al-
though 
Nyctalus sp. or Eptesicus sp. also possible. One recording (at 21:53) 
has very strong similarities with Plectous sp., which is a phenome-
non that can also occur among other species in the event of sharp 
manoeuvres (Presence of Plecotus sp. seems unlikely)

23/10/2012 21:55 NVE

23/10/2012 21:56 NVE

23/10/2012 21:56 NVE

23/10/2012 21:57 NVE

23/10/2012 21:58 NVE

23/10/2012 21:58 NVE

23/10/2012 21:59 NVE

23/10/2012 22:02 NVE

23/10/2012 22:03 NVE

23/10/2012 21:59 NVE

23/10/2012 22:00 NVE

23/10/2012 22:04 NVE

23/10/2012 22:04 NVE

23/10/2012 22:05 NVE

23/10/2012 22:07 NVE

23/10/2012 22:09 NVE

23/10/2012 21.48 Vmur?

23/10/2012 21.48 Vmur?

23/10/2012 21.48 Vmur?

23/10/2012 21.48 Vmur?

23/10/2012 21.50 Vmur?

23/10/2012 21.50 Vmur?

23/10/2012 21.50 Vmur?

23/10/2012 21.50 Vmur?

23/10/2012 21.50 Vmur?

23/10/2012 21.50 Vmur?

23/10/2012 21.51 Vmur?

23/10/2012 21.51 Vmur?

23/10/2012 21.51 Vmur? 
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Date Period Species Ana-

bat

Species Avisoft Comments

>24 m <24 m >24m <24m

23/10/2012 21.51 Vmur?

23/10/2012 21.51 Vmur 

23/10/2012 21.51 Vmur?

23/10/2012 21.52 Vmur?

23/10/2012 21.52 Vmur?

23/10/2012 21.52 Vmur?

23/10/2012 21.53 Vmur?

23/10/2012 21.53 Vmur?

23/10/2012 21.54 Vmur?

23/10/2012 21.54 Vmur?

23/10/2012 21.54 Vmur?

23/10/2012 21.54 Vmur?

23/10/2012 21.54 Vmur?

23/10/2012 21.54 Vmur?

23/10/2012 21.54 Vmur?

23/10/2012 21.56 Vmur?

23/10/2012 21.56 Vmur?

23/10/2012 21.56 Vmur

23/10/2012 21.57 Vmur?

23/10/2012 21.57 Vmur?

23/10/2012 21.57 Vmur?

23/10/2012 21.57 Vmur?

23/10/2012 21.57 Vmur?

23/10/2012 21.57 Vmur?

23/10/2012 21.57 Vmur?

23/10/2012 21.57 Vmur?

23/10/2012 21.57 Vmur?

23/10/2012 21.58 Vmur?

23/10/2012 21.58 Vmur?

23/10/2012 21.58 Vmur?

23/10/2012 21.58 Vmur?

23/10/2012 21.58 Vmur?

09/11/2012 16:54 NVE Individual 5. Probably Vespertilio murinus (parti-coloured bat), al-
though 
Nyctalus sp. or Eptesicus sp. also possible. 

09/11/2012 16.42 Vmur?

09/11/2012 16.42 Vmur?

09/11/2012 16.42 Vmur?

09/11/2012 16.42 Vmur?

09/11/2012 16.43 Vmur?

09/11/2012 16.43 Vmur?

09/11/2012 16.43 Vmur?
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ever, as the species is not known to move such 

so far out to sea.

Number of individuals and overall species 

assessment

It is normally impossible to see any difference 
between different individuals in recorded ma-
terial. When assessing of the number of indi-
viduals, the simplest assumption to explain 
data is to work on the basis that observations 
close to each other in time belong to the same 
individual. This assumption is supported by 
the fact that the recordings are unclear, which 
suggests that the bats have been manoeuvring 

"sing" out and the sound is clearer and more 
typical of the species.

Following a careful examination, it has 
been judged that the activity can be explained 

Three individual Nathusius' pipistrelles 
(Pipistrellus nathusii
14 September, the second individual was ob-
served on 25-26 September and the third was 
recorded on 1 October.

were observed on 23 October and 9 Novem-
ber. Most of the evidence points to these being 
parti-coloured bats (Vespertilio murinus

A third species may be a long-eared bat, al-
though this seems unlikely. However, the 

Behaviour

It is clear from the material that the bats do not 
avoid the measurement tower and that they do 

that had been the case, the material ought to 
have shown only a few observations within 
the time period, and the recorded sounds 
ought to have been much more distinct and 
typical of the species. Most of the evidence in-
dicates instead that the bats discover the mast 
at a longer distance and approach it in order to 
investigate or to rest. This explains the rela-
tively large number of observations, gathered 
together, of what are probably the same spe-
cies within a period of time. The recording 

majority of individuals remain at the measure-
ment tower for approx. 2-10 minutes. They 
probably circle around during this period, pos-
sibly taking short rests. Recordings from both 

both <24 metres and >24 metres over the sea.

Discussion
Several of the aims of the study have been 
achieved. The study has shown which species 
occur at Södra Midsjöbanken. As the study be-
gan later than intended, the full migration sea-
son has not been included, although informa-
tion about the latter part of the migration 
season has been gathered. Bats that pass the 

both low and high heights. Due to the low 
number of observations (assumed individu-

meaningful to analyse weather parameters.
The study has shown that bats cross the sea 

in conjunction with their migration south-
wards. This conclusion corresponds with ear-

-

out from headlands during the late summer 
and autumn. When it comes to individuals mi-
grating from the Baltic States, however, there 
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has previously been uncertainty regarding 
whether the bats really continue over the sea 
after heading out, or whether they turn off and 
follow the coast down to the Continent.

The number of bat observations at Södra 
Midsjöbanken is very small, however, which 
can be explained by the fact that the bats move 
across a broad front. The study does not pro-

-
gration routes, or at least there is no indication 
of such a migration route crossing Södra 
Midsjöbanken, but as the studies did not cover 
August and early September, such a migration 
route cannot be ruled out.

On the basis of current data, it is assessed 
-

tower at Södra Midsjöbanken. If we assume 
that observations at the wind mast correspond 
with the activity at a future wind turbine, and 
that the plan is to construct around 300 wind 
turbines, the total number of bats at risk of 
coming into contact with the wind farm would 
be 5 x 300 = 1,500 individuals during the 

very rough estimate, however, although still 
the best that can be done at present. For the 
entire migration period, which also includes 
August and the early part of September, it is 

as it can be assumed that the number of mi-
grating individuals is much greater earlier in 
the season. Most studies show that the majori-
ty of the bats that migrate during the autumn 
do so from the middle of August to the middle 

Most evidence also indicates that the bats 
stop at and investigate the measurement tower, 
and on this basis it can be assumed that the 
same will apply to the wind turbines. In con-
junction with this behaviour, the bats risk be-

ing injured or killed by the wind turbines to a 

There is also some support for the theory that, 
on calm nights, bats stop and hunt the insects 
that accumulate in locations that are protected 
from the wind, e.g. behind wind turbines (Ahl-

A large wind farm could thereby act as a 
barrier, despite being situated in the middle of 
the sea and not adjacent to clear migration 
routes.
The bats that have migrated down to Germany 
and Poland during the autumn, and from there 
further south on occasions, return in the spring 
to their reproduction areas in Sweden or the 
Baltic States. It is likely that the bats follow 
the same route as when migrating to the south, 

assumption. If the bats should return by the 
same route, this probably means that the same 

during the spring and run the same risk of be-
ing killed or injured by the wind turbines as 
during the autumn. The bats that have been 
observed also belong to species that are 
known to be at risk of collisions (Rydell et al 

red list, however. All bat species are, however, 
included on the Habitat Directive's Annex IV.

The Nathusius' pipistrelle is a known mi-
grant, and experiences from studies on the 
Continent show that the species normally 
moves in large numbers during the middle of 

As the study did not commence until 12 Sep-
tember, it is consequently probable that indi-
viduals that migrate early have not been regis-
tered within the framework of the conducted 
study. It is thereby also probable that the actu-
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Södra Midsjöbanken is greater for e.g. Nathu-
sius' pipistrelles than has been measured in 
this study.

 Parti-coloured bats are also known for mi-
grating long distances, and the possibility of 
this species crossing the Baltic Sea during the 
relevant period is in accordance with previous 
theories, including ringing recoveries.

Risk-reducing measures

The risk of bats colliding with wind turbines 

being turned off during certain periods. The 
turbines only need to be turned off at night and 
for a limited part of the year. (Rydell et al 

-
eral studies to reduce accident frequency by as 
much as 70-90%. The annual loss of energy in 
this event was 0.3–1%. Temporarily turning 
off the wind turbines is estimated by Rydell et 

risk of collisions if the starting wind (i.e. the 
wind strength at which the turbine starts pro-

blades are braked at lower wind speeds.

Conclusions
The study of bats at Södra Midsjöbanken has 
shown that migrating bats occur even in re-
mote sea areas. This is an anticipated result, 

The number of passing bats has been rough-
ly estimated at a minimum of 1,500 during the 

investigation period, although the number is 
-

tumn as a whole, as this investigation did not 
cover the period from August to the middle of 
September. It is also reasonable to assume that 
approximately the same number of bats that 
pass southwards in the autumn also return 
northwards in the spring. 

The fact that the bats stop and investigate 
the wind turbines creates an accentuated risk 
situation compared to if the bats were simply 
to pass by.

In conclusion, we consider that the inven-

risk assessment. One option for gaining a bet-
ter understanding of the risks is to carry out an 
extended inventory. However, it is not certain 
that the gathered data from extended invento-

forecast the wind farm's effects on the bat fau-
na. For this reason, it is recommended that the 
construction of the wind farm should be per-
mitted, but that effects should be followed up 
within the framework of a monitoring pro-
gramme. In order to facilitate comparisons 
with the zero alternative in the control pro-
gramme, investigations should also be carried 
out during both the spring migration and the 
autumn migration, prior to the establishment 
of the wind farm.

If the level of bat activity observed in the 
control programme should be so great that 
there is a risk of major effects on the bat fau-
na, the potential exists to perform risk-reduc-
ing measures in the form of stop regulation.
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1 Johtopäätöksestä, että allit vähäisemmässä määrin välttävät puistoja, 
joissa turbiinien etäisyys on suurempi jne. (Kalmarin lääninhallitus) 

Laskelma (YVA:n kohta 14.2.2) siirtyneiden allien määrästä perustuu Nystedin 
tuulivoimapuistossa tehdyn seurannan antamiin tuloksiin (Final results of bird studies at 
the offshore wind farms at Nysted and Horns Rev, Denmark NERI Report Commissioned 
by DONG energy and Vattenfall A/S, 2006, Figure 90, s 81) sekä Pohjoismaiden 
ministerineuvoston merilintuarviointiin (Nordic Council of Ministers (2011) Waterbird 
Populations and Pressures in the Baltic Sea, TemaNord 2011:550).

Nystedissä puiston alueella tavattujen allien määrä väheni rakennusaikana 90 prosentilla 
verrattuna aikaan ennen rakennustyön aloittamista (NERI Report, 2006).  

Pohjoismaiden ministerineuvoston mukaan (2011) allien tiheys Midsjöbankarna-
matalikolla oli > 75 yksilöä per km2 (Vastaavia tiheyksiä raportoi Durinck et al 1994). 
Midsjöbankenilta siirtyneiden lintujen määrän laskemiseksi on lukumäärä 75 yksilöä per 
km2 (korkeimman raja-arvon alin raja, Pohjoismaiden ministerineuvosto 2011) kerrottu 
luvulla 0,9 (perustuen raporttiin NERI Report, 2006).

Luonnossa yksilöt normaalisti jakaantuvat suhteessa tilaan niin, että yksilötiheys on 
suurempi siellä, missä resurssit ovat runsaat. Midsjöbankarna-matalikoilla talvehtivien 
allien tiheydet ovat suuria perusravinnon, sinisimpukoiden, runsaan saatavuuden 
ansiosta. Talvehtivien allien määrä Nystedin tuulivoimapuistossa on pienempi kuin 
Midsjöbankarna-matalikolla, todennäköisesti siellä vallitsevan vähäisemmän ravinnon 
saatavuuden vuoksi. Ekologisen kirjallisuuden mukaan, vähenevien populaatioiden 
aikana resurssien niukkuudesta kärsivistä ympäristöistä (marginaaliset elinympäristöt) 
luovutaan ensin ja rikkaammista ympäristöistä (peruselinympäristöt) myöhemmin.  

Perustuen hypoteeseihin 1) että Midjsöbankarna-matalikko on peruselinympäristö ja 
Nysted marginaalinen elinympäristö sekä 2) että laitosten välinen suurempi etäisyys 
Rödsandissa (1000 m verrattuna 500 metriin) voisi merkitä sitä, että ärsykkeet, jotka 
saavat allit välttämään puistoa, ovat heikommat Södra Midsjöbankenilla verrattuna 
Nystediin, ilmaistiin ympäristövaikutusten arvioinnissa niin, että allit voivat välttää Södra 
Midsjöbankenia pienemmässä määrin kuin Nystedissä. Siinä tapauksessa siirtymäkerroin 
0,9 on aivan liian kielteinen olettamus.  

YVA:ssa esitetyssä laskelmassa ajateltavissa olevien siirtyvien allien määrästä 
sovellettiin siirtymäkerrointa 0,9, vaikka molemmat näistä hypoteeseista kertovat, että 
kerroin 0,9 on aivan liian kielteinen olettamus. 

Itämeren tuulivoimapuistojen edellä esitettyjen hypoteesien vaikutusarvioinnissa olisi 
suuri myönteinen merkitys, jos voimaloiden välinen etäisyys voitaisiin vahvistaa Södra 
Midsjöbankenin valvontaohjelmassa. Valvontaohjelma on siksi suunnattu muun muassa 
tähän kysymyksenasetteluun. Ohjelman yksityiskohdat tulee muotoilla yhdessä 
valvontaelinten ja asiantuntijoiden kanssa. 
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2 Tuulivoimaloiden vaikutukset merieläimistöön ja lintuihin – raportit, jotka 
voivat olla ajankohtaisia tämän hankkeen kannalta (Energiavirasto) 

Vindvalia koskevat tiedot, joita ei ollut käytettävissä Södra Midsjöbankenin 
ympäristövaikutusten arviointia tehtäessä, ovat tuoneet esiin joitakin Södra 
Midsjöbankenin arvioiden kanssa samansuuntaisia mutta tuskin merkittäviä vaikutuksia, 
joita tuulivoimaloilla on muuttolinnuille ja merieläimistölle.  

3 Perusteet puuttuvat vaikutusten arvioimiseksi alueen simpukoille (HaV) 

Uhkan simpukoille voivat aiheuttaa sedimentoituneet tai vielä kelluvat hiukkaset, 
kaapelikanavat sekä pinta, joka otetaan tuulivoimalan jalustan käyttöön  (katso kohdat 7.5 
& 8.3.2). Sedimenttipitoisuudet ja sedimentin kertyminen ovat suhteellisen lyhytaikaisia ja 
hyvin paikallisia. Käyttöön otettava pohjan kokonaispinta-ala < 1 % tuulivoimapuiston 
pinta-alasta. Mainittujen tietojen perusteella tehdään johtopäätös, että vaikutus 
simpukoille on merkityksetön.  Epäsuorasti kielteisiä vaikutuksia organismeille, jotka 
käyttävät simpukoita ravinnokseen (lähinnä allit ja muut sukeltajasorsat), ei arvioida 
syntyvän, ei ainakaan mainitsemisen arvoisessa laajuudessa. 

4 Pyöriäisten esiintyminen (Naturvårdsverket, Blekingen lääninhallitus) 

Södra Midsjöbankenin hankkeen osalta on 23. syyskuuta 2011 oltu yhteydessä 
SAMBAH-projektiin. Mitään tuloksia ei tuolloin ollut saatavissa.  Ympäristövaikutusten 
arvioinnin tiedot (8.6, 14.4) pyöriäisten esiintymisestä on hankittu muun muassa 
HELCOM:in verkkosivuilta, joita suositteli Julia Carlström (SAMBAH-projektin johtaja).  

YVA:ssa kerrotaan noin kymmenestä pyöriäishavainnosta 100 kilometrin säteellä Södra 
Midsjöbankenista. YVA:n pyöriäisten esiintymistä koskevien arvioiden perusteet esitetään 
kohdassa 8.6.1. Muut pyöriäisiä koskevat arvioinnit on hyvin perusteltu kirjallisessa Horns 
revin ja Nystedin seuranta-aineistossa. YVA:ssa ei ole arvioitu pyöriäisten kokonaan 
puuttuvan alueelta vaan ainoastaan viitattu tietoihin pyöriäisten esiintymisestä Itämerellä.  

Uusissa sähköpostitse tapahtuneissa yhteydenotoista Julia Carlströmiin heinä- ja 
elokuussa 2012 ei vieläkään julkaista tuloksia SAMBAH:ista, mutta seuraavat tiedot 
esitetään: 

Lainaus 

 "SAMBAH:in kenttävaihe on täydessä käynnissä ja pyöriäisten äännähtelyä 
rekisteröidään useissa projektiin osaa ottavissa maissa.  On vielä liian aikaista sanoa 
mitään pyöriäisten esiintymistiheydestä, sillä meidän on analysoitava tiedot kahdelta 
kokonaiselta vuodelta, mutta tähän mennessä voimme sanoa, että menetelmä toimii ja 
että tutkimusalueella esiintyy pyöriäisiä." 

Lainauksen loppu 

SAMBAH:in tutkimusalue käsittää koko eteläisen Itämeren, ja siksi edellä esitetty ei kerro 
mitään yksityiskohtaista pyöriäisten esiintymisestä Södra Midsjöbankenin alueella ja sen 
ympäristössä. Samassa keskustelussa Julia Carlström on johtopäätöksemme mukaan 
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sitä mieltä, että pyöriäiset voivat oleskella tuulipuistojen alueella, kun puistot ovat 
käytössä.   

Katsomme, että on olemassa liian vähän näyttöä pyöriäisten esiintymisestä Södra 
Midsjöbankenilla, jotta olisi järkevää (ja kohtuullista ottaen huomioon alueen laajuuden) 
kokonaan luopua rakennustöistä pyöriäisten lisääntymisaikana. Sitä vastoin on 
kohtuullista, että melua aiheuttavat työt tehdään asteittain porrastettuina, jotta 
mahdollisesti alueella esiintyvillä pyöriäisillä olisi mahdollisuus siirtyä pois 
vaaravyöhykkeeltä.

5 Vedenalaista melua koskeviin kysymyksiin voidaan antaa lisävalaistusta 
(Naturvårdsverket, HaV) 

Vindvalin raportissa 6485, "Effekter av en havsbaserad vindkraftpark på fördelningen av 
bottennära fisk - En studie vid Lillgrunds vindkraftpark i Öresund" (tammikuu 2012), 
todetaan seuraavaa mm. äänen vaikutuksesta kaloihin: "Se suhteellisen vahva yhteys, 
joka useiden kalalajien osalta voidaan todeta kalojen ja tuulivoimaloiden etäisyyden 
välillä, osoittaa, että tuulivoimalat ensi kädessä houkuttelevat kaloja ja että mahdolliset 
kielteiset vaikutukset kalojen esiintymiseen, jotka johtuvat esimerkiksi 
sähkömagneettisista kentistä tai muusta äänimaailmasta, ovat tässä yhteydessä 
merkitykseltään vähäisiä." 

Vindvalin raportissa 6481, "Effekter av havsbaserad vindkraft på pelagisk fisk" (helmikuu 
2012), ei joka tapauksessa todeta melun aiheuttavan mitään selkeitä ja merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia ulappa-alueen kaloille. 

Vindvalin raportissa 6436, "Ljud från vindkraftverk i havet och dess påverkan på fisk" 
(heinäkuu 2011), todetaan, että ainoastaan n. 100 metrin etäisyydellä turbiinista ja 
voimakkaiden tuulien aikana melutasot ovat riittävän korkeita, jotta olisi olemassa riskiä 
niiden kielteisestä vaikutuksesta kalojen pakokäyttäytymiseen tai mahdolliseen 
kanssakäymisen estymiseen. Nykytilanteessa ei mikään viittaa siihen, että pelkästään 
äänen kuuluvuus liittyisi kielteisiin seurannaisvaikutuksiin kalapopulaatioiden tasolla. 

Vindvalin raportissa 6488 "Vindkraftens effekter på marint liv - En syntesrapport" 
(maaliskuu 2012), todetaan muun muassa paalutustyöstä aiheutuvia kielteisiä 
vaikutuksia.  

Turska ja silli voivat mahdollisesti havaita paalutustyön äänet 80 kilometrin etäisyydeltä.  
Fyysisiä vaurioita ja kalojen kuolemista voi esiintyä joidenkin metrien päässä 
rakennuspaikalta. Kaikentyyppisissä töissä, joista aiheutuu melua, voidaan kaloissa 
todeta pakoreaktioita muutaman kilometrin säteellä melun lähteestä.  

"Merieläimistä pyöriäiseen paalutustyön on osoitettu voivan vaikuttaa sekä kuuloa 
heikentävästi että häiritsevästi."  

Södra Midsjöbankenin YVA:ssa viitataan kuitenkin tanskalaisten Horns revin ja Nystedin 
tuulivoimapuistojen seurantatuloksiin (kohta 8.6.2), jotka osoittavat, että pyöriäiset, jotka 
säikkyvät puiston aluetta rakennustöiden yhteydessä, palaavat muutaman tunnin kuluttua 
ja oleskelevat puiston alueella myös sen käytön aikana.  
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Vindvalin raportissa 6488 todetaan edelleen, ettei ole olemassa tutkimuksia, jotka 
osoittavat pitkäaikaisten kielteisten tulosten kohdistuvan mihinkään Ruotsin hyljelajeista. 

6 Vaelluskaloihin kohdistuviin vaikutuksiin voidaan antaa lisävalaistusta 
(Naturvårdsverket, HaV) 

Vindvalin raportissa 6479 "Blankålsvandring, vindkraft och växelströmsfält, 2011" 
(helmikuu 2012), todetaan, etteivät Lillgrundin tuulivoimapuisto Öresundissa tai 
vaihtovirtakaapeli Kalmarin salmen yli muodostaneet merkittäviä vaellusesteitä. Tietty 
viivevaikutus (< 1 h) voitiin todeta Kalmarin salmessa ja yksittäisten yksilöiden 
poikkeavaa käyttäytymistä voitiin todeta Lillgrundissa. 

Vindvalin raportissa 6488 "Vindkraftens effekter på marint liv - En syntesrapport" 
(maaliskuu 2012), todetaan muun muassa, että käytön aikana tuulivoimalan kaapelit 
synnyttävät magneettikentän, joka heikkenee etäämmällä kaapelista. Odotettavissa oleva 
vaikutus useisiin kalalajeihin on pieni, mutta koska vaikutus jatkuu koko käyttövaiheen 
ajan, on riski otettava huomioon alueilla, joilla on merkitystä vaelluskalalajeille. YVA:ssa 
(kohta 8.4.2) tehdään arvio puiston vaikutuksista vaelluskaloille Södra Midsjöbankenin 
alueelle, jonka ei arvioida muodostavan erityisen merkittävää oleskelualuetta herkille 
vaelluskalalajeille.  

7 Johtopäätös hyvän ympäristöstatuksen edellytyksistä EU-päätöksen 
2010/477 (Kamarikollegio) mukaisesti 

Seuraavassa esitetään ympäristövaikutusten arvioinnin ja tämän täydennyksen pohjalta 
tukea johtopäätökselle, että projektilla ei ole vaikutusta hyvän ympäristöstatuksen 
edellytyksille pohjautuen kriteereille, jotka esitetään EU-päätöksessä 2010/477/EU – osa 
B.

Kuvaaja 1: Biologinen monimuotoisuus säilytetään. Elinympäristöjen laatu ja esiintyminen 
sekä lajien levinneisyys ja runsaus ovat sopusoinnussa vallitsevien geomorfologisten, 
maantieteellisten ja ilmastollisten ehtojen kanssa. 

Vaikutus mm. alueen merellisiin organismeihin on kuvattu YVA:n eri kohdissa sekä 
taustaselvityksissä (Taulukko 1). 
Taulukko 1 Viittaus YVA:n kohtaan, joka käsittelee vaikutusta biologiseen monimuotoisuuteen. 

Ekosysteemin osa YVA:n kohta Liitetty 
taustaselvitys 

Vedenlaatu ja hydrografia 8.2 Kansio 2, 
Välilehti 6 

Pohjan kasvillisuus ja eläimistö jne. 8.3  

Kalasto 8.4, 14.1 Kansio 2, 
Välilehti 11 

Merinisäkkäät 8.6  
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Ekosysteemin osa YVA:n kohta Liitetty 
taustaselvitys 

Linnut 8.7, 14,2 Kansio 2, 
Välilehti 8 

Kansio 2, 
Välilehti 17 

Kansio 2, 
Välilehti 18 

Lepakot 8.8, 14.3 Kansio 2, 
Välilehti 9 

Kansio 2, 
Välilehti 10

Tästä käy ilmi, millainen vaikutus on biologiseen monimuotoisuuteen sekä se, että 
kielteinen vaikutus on vähäinen. 

Kuvaaja 2: Vieraat lajit, jotka on tuotu ihmisen toiminnan tuloksena, pysyvät tasoilla, jotka 
eivät muuta ekosysteemiä kielteisellä tavalla. 

Södra Midsjöbanken sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen laivareittien ja kalavesien välissä. 
Tuulivoimaan liittyvän toiminnan (rakentaminen, käyttö, ylläpito ja lopettaminen) ei katsota 
vaikuttavan vieraiden lajien esiintymiseen tai muuttavan sitä. Voidaan todeta (YVA kohta 
8.3.1), että 1800-luvulta lähtien kaspianpolyyppia, Cordylophora caspia, on esiintynyt 
yleisesti Södra Midsjöbankenilla kuten myös muissa Itämeren osissa. 

Kuvaaja 3: Kaikkien taloudellisesti hyödynnettyjen kalojen ja merenelävien populaatiot 
säilyvät turvallisten biologisten raja-arvojen sisällä, ja niiden ikä- ja kokojakauma toimii 
osoittimena terveestä kannasta. 

Alueen kalojen kaupallista hyödyntämistä koskevat tiedot ja johtopäätökset käyvät 
projektin kannalta merkityksellisiltä osin YVA:n kohdista 8.4 ja 14.1 sekä liitetystä 
taustaselvityksestä Mappi 2, välilehti 11. Projekti ei edistä kalojen ja merenelävien 
kantojen liiallista hyödyntämistä.  

Kuvaaja 4: Meren ravintoverkon kaikki osat, siltä osin kuin ne tunnetaan, esiintyvät 
tavanomaisessa runsaudessaan ja monimuotoisuudessaan tasoilla, jotka ovat riittävät, 
jotta lajien pitkän aikavälin kannat voidaan turvata ja niiden täysi lisääntymiskyky 
säilyttää. 

YVA:ssa esitetään, niin suuressa määrin kun se on mahdollista ja tiedossa, projektin 
vaikutus suhteessa kuvaajaan 4 (katso esim. YVA kohta 14.2.1 & Taulukko 1 edellä) mm. 
siten, että eri trofiatasojen organismeihin kohdistuvat vaikutukset on kuvattu ja arvioitu. 
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Projekti ei vaikuta meren ravintoverkkojen energiavirtoihin tai ravintoverkkojen 
rakenteeseen merkittävässä määrin. 

Kuvaaja 5: Ihmisen aiheuttama rehevöityminen on minimoitu, erityisesti sen haitalliset 
vaikutukset, kuten biologisen monimuotoisuuden häviäminen, ekosysteemien tilan 
huononeminen, haitalliset leväkukinnot ja pohjaveden happikato. 

Projektilla ei ole rehevöitymistä edistäviä vaikutuksia. Kysymyksenasettelulla on arvioitu 
olevan vähäinen merkitys projektille. Kysymystä on kuitenkin käsitelty kohdassa 11.2.7. 

Kuvaaja 6: Merenpohjan integriteetti säilyy sellaisella tasolla, joka mahdollistaa sen, että 
ekosysteemien rakenne ja toiminnot voidaan turvata ja että erityisesti pohjaekosysteemiin 
ei vaikuteta haitallisella tavalla. 

YVA:sta ilmenee (kohta 8.3.2), että projektin asennuksilla on vaikutusta  < 1 % pohjan 
pinta-alasta tuulivoimapuiston alueella. Tämän ei katsota aiheuttavan mitään merkittävää 
uhkaa ekosysteemin rakenteella ja toiminnoille. 

Kuvaaja 7: Hydrograafisten olosuhteiden pysyvät muutokset eivät vaikuta 
meriekosysteemeihin kielteisellä tavalla. 

YVA:n kohdasta 8.2 käy ilmi, että projektilla ei ole vaikutusta meriekosysteemien 
hydrografisiin olosuhteisiin.  

Kuvaaja 8: Vieraiden aineiden pitoisuudet säilyvät tasoilla, jotka eivät johda 
saastumisvaikutuksiin. 

Projektilla ei ole vaikutusta vieraiden aineiden pitoisuuksiin. Tämä käy ilmi kohdasta 
11.2.4 sekä luvun 12 kappaleesta 6.    

Kuvaaja 9: Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalojen ja merenelävien vieraiden aineiden 
pitoisuudet eivät ylitä tasoja, jotka vahvistetaan yhteisön lainsäädännössä tai muissa 
asiaa koskevissa normeissa. 

Projektilla ei ole vaikutusta kaloissa ja merenelävissä esiintyviin vieraisiin aineisiin. 
Kysymyksenasettelua ei ole pidetty merkityksellisenä projektin ympäristövaikutusten 
arvioinnissa. 

Kuvaaja 10: Merijätteiden ominaisuudet ja määrät eivät aiheuta haittaa rannikko- ja 
meriympäristölle. 

YVA:n kohdasta  12, erityisesti kappaleista 6 & 8, käy ilmi, miten projektin merijätteiden 
määrää rajoitetaan. 

Kuvaaja 11: Energian lisääntyminen, mukaan lukien vedenalainen melu, pysyy tasolla, 
joka ei vaikuta meriympäristöön kielteisellä tavalla. 

Ääntä käsitellään YVA:n kohdassa 7.4 sekä tässä täydennysmuistiossa otsikon 
"Vedenalaista melua koskeviin kysymyksiin voidaan antaa lisävalaistusta 
(Naturvårdsverket, HaV)" alla. 
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Sähkömagneettista säteilyä käsitellään kohdissa 8.4.2, kappale 3 (ankeriaiden vaellus) ja 
11.2.6. ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä tässä muistiossa otsikon 7 
"Vaelluskaloihin kohdistuviin vaikutuksiin voidaan antaa lisävalaistusta (Naturvårdsverket, 
HaV)" alla. 

Projektin lämpöenergian tuotto on vähäistä, ja siksi sitä ei ole käsitelty tässä 
ympäristövaikutusten arvioinnissa.  
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Eventuella sprängningsarbeten kommer att föregås av skrämselljud eller 

motsvarande. Pålning kommer vid behov utföras så att slagkraften ökas 

gradvis.

Störningar som leder till påvisbara förluster för yrkesfisket kommer att 

kompenseras. 

För att minimera risken för fartygskollisioner kommer E.ON Vind att verka 

för att en säkerhetszon inrättas runt varje vindkraftverk. 

7. Ehtoja koskeva ehdotus 

E.ON Vind ehdottaa, että hallitus kuvaa seuraavat lupaa koskevat ehdot. 

1. Mikäli jäljempänä olevissa ehdoissa ei muuta esitetä, vedenalaisten kaapelien 

laskeminen sekä perustusten ruoppaustyöt suoritetaan pääasiassa siten kuin 

E.ON Vind on esittänyt hakemuksessa ja asiassa muutoin. Suoritustavassa 

voidaan sallia pieniä muutoksia, jos sedimentin keskimääräinen leviäminen 

tuulipuistossa ei kasva, laitosten aiheuttama pysyvä vaikutus ei lisäänny eikä 

yleisiä tai yksityisiä etuja loukata.

2. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus ei saa olla yli 200 m 

keskivedenkorkeudesta. 

3. Vedessä tehtävä työ suoritetaan tavalla, joka minimoi samenemisen.  

4. Sedimentin leviäminen ruoppauksen aikana ei saa ylittää viittä prosenttia 

nostetusta tilavuudesta. Ylös nostettuja massoja käytetään puiston 

vedenalaisten kaapeleiden peittämiseen.

5. Projekti osallistuu puolustusvoimain laitteistojen uudelleensijoitteluun.

6. Maarakennustyöt suoritetaan niin, ettei merenkululle aiheudu vaikeuksia. 

7. Räjäytystöitä tehdään vain poikkeustapauksissa ja vasta sen jälkeen kun 

asiasta on neuvoteltu mm. valvontaviranomaisten kanssa. 
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8. Perustusten valmistuksessa luonnonsoran osuus saa olla enintään 

20 prosenttia soran kokonaistilavuudesta. 

9. Rakennusvaiheen aikana tuotetut jätevedet otetaan talteen ja käsitellään 

valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. 

10. Työn aikana käytettävissä dieselmoottoreissa käytetään polttoaineena vähä-

rikkistä dieselöljyä. 

11. Työkohteissa otetaan käyttöön jätteiden ja sivutuotteiden 

keräysmahdollisuudet. 

12. Ennen rakennusvaihetta tehdään tarkempia ja syvällisempiä tutkimuksia 

alueen merellisten jäännösten suojelemiseksi. Löydöt raportoidaan, jotta 

voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhteistyössä vastuullisten 

viranomaisten kanssa. 

13. Toimintaa varten laaditaan valvontaohjelma, joka käsittää rakennus-, käyttö- 

ja lopetusvaiheet. Valvontaohjelmaan, joka laaditaan valvontaviranomaisten 

kanssa, sisältyy mm. tarkkailu sekä pohjaan laskettujen kaapelien sekä 

tuulipuiston kiinteiden rakenteiden aiheuttamasta vaikutuksesta kasvistoon ja 

eliöstöön, niin kutsutut riuttavaikutukset mukaan lukien. 

14. Toiminnan lopettamisen yhteydessä aluetta ennallistetaan. Toiminta 

katsotaan loppuneeksi, jos sähköntuotantoa ei ole ollut yhtäjaksoisesti 

vuoteen. Valvontaviranomaiset päättävät, missä laajuudessa puiston laitoksia 

ja perustuksia puretaan ja mitä muita toimenpiteitä vaaditaan merenpohjan 

palauttamiseksi mahdollisimman hyvin alkuperäiseen tilaansa. 

Toiminnanharjoittajan on asetettava vakuudet purku- ja ennallistamistoimia 

sekä merenkartoitusta varten toimintojen lopetuksen yhteydessä. Vakuus on 

1,5 miljoonaa kruunua asennettua tuulivoimalaa kohti vuoden 2012 

hintatasolla.
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ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

Södra Midsjöbanken 

associated with the application for a permit, according to the Continental Shelf 
Act and Sweden's Economic Zone Act, to establish a wind farm at Södra 
Midsjöbanken, including the laying of cables, the construction of transformer 
installations, etc. 

Malmö, 31/01/2012
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CONSULTATION STATEMENT 

Södra Midsjöbanken 

Consultation in accordance with Section 6 of the Environmental Code in respect 
of the construction and operation of the Södra Midsjöbanken wind farm, as well 
as the construction of the farm's connection to the planned NordBalt connection

     
Malmö, 31/01/2012 
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