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1 TAUSTAA 
E.ON:in visiona on tulla maailman johtavaksi yritykseksi sähkön ja kaasun aloilla. 
Siihen sisältyy yhteiskunnallisen vastuun ottaminen ympäristöön liittyvissä 
kysymyksissä sekä johtavan aseman ottaminen niissä investoinneissa, jotka johtavat 
uusiutuvan energian kasvavaan osuuteen sähkön tuotannossa.  
 
Mainittujen investointien joukkoon kuuluu tuulivoiman kehittäminen. Merituulivoiman 
ollessa hyödynnettävien tuuliresurssien suhteen huomattavasti tehokkaampaa, kuin 
maalle rakennettava tuulivoima, on luontevaa kartoittaa mahdollisuuksia tuulivoiman 
rakentamiseen Itämeren alueelle.  
 
Ruotsin voimaverkkoyhtiö (Affärsverket Svenska Kraftnät) on tehnyt päätöksen 
NordBalt -merikaapelin asentamisesta Ruotsin ja Liettuan välille pohjoismaisen 
sähkömarkkinan integroimiseksi Baltian maiden markkinoiden kanssa. Kaapeli tullaan 
liittämään välittömästi Södra Midsjöbankenin alueeseen, joka on identifioitu 
tuulivoimarakentamisen suhteen valtakunnalliseksi kiinnostuksen kohteeksi. Ruotsin ja 
Liettuan väliseen sähkön siirtoon sovellettava tekniikka on ns. HVDC Light -tekniikka, 
joka on suurjännitteisen tasavirran siirtotekniikka. NordBalt -kaapeli tullaan ottamaan 
käyttöön vuoden 2015 lopulla. 
 
Tämän päivän tekniikka mahdollistaa tuulivoimapuiston liittämisen merikaapeliin 
merialueella. Tuulipuiston liittäminen NordBalt -kaapeliin mahdollistaisi energian 
toimittamisen sekä Ruotsiin että muuhun Pohjolaan ja Baltian maihin. Ratkaisu olisi 
edullinen myös EU-perspektiivistä käsin.  

2 TUULIPUISTON SIJOITUS  

Suuret tuulipistot kannattaa sijoittaa suotuisten tuuliolosuhteiden vuoksi merialueelle. 
Sijoittaminen merialueelle edellyttää riittävän suurta aluetta, jossa veden syvyys on 
kohtuullinen sekä kohtuullista etäisyyttä sähköverkkoon. Nämä ehdot täyttyvät Södra 
Midsjöbankenin matalikkoalueella. Edellytyksenä on myös, että tuulipuiston 
ympäristövaikutukset arvioidaan kohtuullisiksi verrattuna saataviin hyötyihin.  
 
Useita vaihtoehtoisia sijoituskohteita esimerkiksi Pohjoismaissa tai Iso-Britanniassa on 
tutkittu ja hylätty eri syistä. Merituulipuistoon tehtävään investointiin voi liittyä 
monenlaisia riskejä ja projektin alkuvaiheessa tarvitaan huolellisia esitutkimuksia. 
Tuuliolosuhteiden lisäksi tietoa tarvitaan pohjaolosuhteista, veden syvyydestä sekä 
virtaus- ja aalto-olosuhteista. 
 
Södra Midsjöbankenin alue, oheisessa karttakuvassa, tarjoaa riittävän suuren alueen, 
jossa veden syvyys on sopiva, kohtuullisen etäisyyden sähköverkosta sekä yleisesti 
ottaen suotuisat olosuhteet. Alue on manneralustalla, Ruotsin maa-alueen rajan 
ulkopuolella, noin 100 km etäisyydellä mantereelta ja suorassa yhteydessä Puolan 
talousalueen rajaan. 
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Yleiskartta, Södra Midsjöbanken  

3 HANKKEEN KOKO 

Se osa Södra Midsjöbankenin alueesta, joka sijoittuu Ruotsin talousalueelle ja joka on 
arvioitu soveltuvaksi merituulipuiston rakentamiselle, on pinta-alaltaan noin 320 km2. 
Alueella on tilaa noin 300 tuulivoimalalle, asennetulta teholtaan yhteensä noin 1000 
megawatille. Tehomäärä on verrattavissa yhden Ringhalsverketin ydinvoimareaktorin 
tehoon, kunkin neljän reaktorin tehon ollessa 835 ja 915 MW välillä. Tuulivoimapuiston 
asennettava maksimiteho voi tuottaa sähköä noin 3 TWh vuodessa. 

4 TUULIPUISTON SUUNNITTELU 

Voimalat sijoitetaan riveihin, noin 800 – 950 metrin etäisyydelle toisistaan, rivit 
suorassa kulmassa vallitsevaan tuulensuuntaan nähden siten, että rivien välinen 
etäisyys on 1 100 ja 1 300 metrin välillä.  
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Puiston mahdollinen layout  

Puistoon tulee kolme - neljä muuntoasemaa asennettuna erillisille alustoille. Puisto 
liitetään HVDC-muuntoasemaan, joka sijoitetaan puiston pohjoiseen osaan ja on 
suorassa yhteydessä NordBalt-yhteyteen. HVDC-asemalta sähkö johdetaan vastaaville 
mantereella sijaitseville asemille Ruotsissa tai Liettuassa.  
 
Puiston rakenteen suunnittelun yhteydessä huomioidaan mahdollinen toteutus 
vaiheittain.  
 
Erillisessä hakemuksessa E.ON on hakenut lupaa tuulimittauksiin käytettävän 
mittausmaston pystytystä varten, joka tapahtuisi todennäköisesti ennen vuoden 2011 
loppua. Mittausmasto sijoittuu puiston pohjoisosaan ja asennetaan alustalle, joka 
mahdollistaa maston irrottamisen ja siirron alueen muihin kohteisiin.  
 
Lisäksi puiston pystytyksen yhteydessä alueelle pystytetään kaksi tai kolme 
mittausmastoa. 
 
Tuulivoimaloiden keskinäinen sijoittaminen riippuu voimaloiden koosta. Meneillään 
oleva tuulivoimaloihin liittyvä kehitystyö huomioon ottaen lopullinen päätös voimaloiden 
koosta ja tehosta tehdään mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa, hankkeen 
edetessä. Voimaloiden korkeus ei kuitenkaan tule ylittämään 200 m merenpinnasta.  
 
Tuulipuiston alueelle asennetaan yhteensä noin 370 km merikaapelia. 
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5 PAIKALLISET OLOSUHTEET  

Veden syvyys alueella vaihtelee 12 ja 28 metrin välillä.  
 
Meren pohjassa on paikka paikoin suuria määriä kivenlohkareilta, jotka ovat kooltaan 
jopa 3 – 4 m3. Pintakerros on vaihteleva ja muodostuu osittain hienorakeisesta 
sedimentistä, joka sisältää paikoittain silttiä ja paikoittain karkeamman sedimentin 
alueita. 
 

 

Karkeampaa sedimenttiä sisältävä merenpohja aluella  

Pohjaolosuhteet alueella vaihtelevat. Noin viiden metrin kerroksia hiekkaa tai silttiä 
sisältävää hiekkaa, sisältäen paikoittain hiekkaista savea, esiintyy laajalla alueella. 
Sekä savi- että hiekkamaa on yleisesti ottaen lujaa tai hyvin lujaa.  
 
Puiston pohjoisosassa sijaitsee noin 32 m pitkä, merikalastusalus KA 42 Vingagfors – 
nimiseksi tunnistettu laivanhylky, joka haaksirikkoutui 19. huhtikuuta 1998.  
 
Tietoja suurimmista aallonkorkeuksista, veden korkeuden vaihtelusta, virtauksista sekä 
tuuli- ja jääolosuhteista alueella, on koottu SMHI:n (Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian 
laitos) toimesta. Tietoja on 100 vuoden ajalta ja niitä käytetään lähtötietoina 
puistohankkeen suunnittelussa sekä asennustöiden yhteydessä aiheutuvan sedimentin 
leviämisen arvioinnissa. 
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6 TYÖT PUISTOALUEELLA  

Tuulipuiston ja muuntoasemien välille asennettavat kaapelit sekä liityntäkaapelit 
NordBalt-kaapelin HDVC-muuntoasemaan on mahdollista laskea tai upottaa meren 
pohjaan.  
 
Ne lohkareet, jotka voivat haitata asennustyötä, siirretään tai tarvittaessa räjäytetään. 
 
Veden syvyys alueella sekä geotekniset olosuhteet sallivat sekä tuulivoimaloiden että 
muuntoasemien perustamisen betoniselle gravitaatioperustukselle, joka on hyvin 
testattu perustusmenetelmä ja vaatii minimaaliset huoltotoimenpiteet. Myös 
syväperustustyypit ovat mahdollisia (jacket, tripod tai monopile). 
 
Suurin vaikutus merenpohjaan aiheutuu tuulivoimaloiden ja muuntoasemien 
gravitaatioperustusten rakennusvaiheessa. Kyseinen perustustyyppi vaatii sekä 
kaivannon perustukselle, että perustuksiin liitettävän eroosiosuojan.  
 
Meren pohjasta kaivettavan massan volyymin puiston rakenteiden 
gravitaatioperustuksille arvioidaan olevan noin 250 m3 perustusta kohti. Puiston 
kaivantojen yhteisvolyymiksi arvioidaan siten suurimmillaan 75 000 m3. Mikäli puiston 
rakentaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa, kavainnon volyymi olisi noin 38 000 m3 

kummassakin vaiheessa. Arviota kaivantojen massavolyymeistä käytetään sedimentin 
leviämisen arvioimiseksi myös kaapelikaivantojen kaivuun ja peittämisen yhteydessä.  
 
Eroosiosuojan tilavuus jokaisen perustuksen kohdalla on noin 450m3, mikä tekee 
yhteensä 130 000 m3. Suuri osa eroosiosuojan rakentamiseksi käytettävästä 
materiaalista on huomattavasti karkeampaa kuin pohjasta kaivettava materiaali. Sen 
vuoksi sedimentin leviämistä eroosiosuojan rakentamisen yhteydessä ei tarkastella 
tarkemmin.   
 
Kunkin gravitaatioperustuksen yhteydessä käyttöön otettava pinta-ala on noin 610 m2. 
Suurin piirtein samankokoinen alue meren pohjasta tarvitaan tripod-tyyppisen 
perustuksen rakentamisessa. Yllä mainittujen arvioiden perusteella puiston 
perustamistöillä voi olla vaikutuksia noin 0,06 %:iin merenpohjan alueesta. 
 
Merenpohjaan aiheutuu vaikutuksia myös kaapeleiden asennuksen yhteydessä. 
Joissakin kohdissa voi olla tarpeen asentaa kaapelit kaivantoihin. Kaivettava 
maamassa käytetään kaivantojen peittoon, mikä parantaa kaapeleiden turvallisuutta. 

7 TOTEUTETUT SELVITYKSET JA KENTTÄTUTKIMUKSET 

Projektin yhteydessä on aloitettu tai suoritettu seuraavat tutkimukset viimeisen 
puolen vuoden aikana: 

 Kirjoituspöytätutkimus puiston vaikutuksista lepakoihin, Anders Hedenström, 
Lundin yliopisto 
 

 Lintujen inventointi Södra Midsjöbankenin alueella, Leif Nilsson, Lundin 
yliopisto; tutkimus painottuu allien esiintymiseen Södra Midsjöbankenin 
alueella; kolme tarkkailua lentokoneesta käsin tehtiin viime talven/kevään 2011 
aikana. Tarkkailututkimusten tulokset tullaan julkaisemaan erillisessä raportissa. 
 

 Kirjoituspöytätutkimus linnustosta; Olemassa olevan tiedon kartoitus Södrä 
Midsjöbankenin linnustosta sekä erityisesti aluetta talvisin levähdyspaikkana 
käyttävistä alleista, Jan Pettersson, JP Fågelvind  
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 Kirjoituspöytätutkimus kalastosta; Södra Midsjöbankenin ja Itämeren kalastoa ja 
siihen liittyvään tuulivoiman asennusvaiheesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia 
koskevan tiedon kokoaminen ja arviointi; meritarkkailu. 

 Geofysikaalinen tutkimus sisältäen syvyysmittauksia (Marin Mätteknik) 
 

 Geoteknisiä tutkimuksia ja näytteiden ottoa (Marin Mätteknik yhteistyössä 
Marine Sampling Holland-kanssa) 

 

 

Geotekniset tuktimukset Södra Midsjöbankenilla, 2011: Kuva näyttää kairaustestin (Cone 

Penetration Test, CTP) laitteiston, jota käytetään maakerrosten ja niiden ominaisuuksien 

määrittämiseen. 

 Sedimenttikokeet, mm. tutkimus merenpohjan kasvillisuudesta ja eläimistöstä 
(Marin Mätteknik)  
 

 Näytteidenotot ja analyysit huomioiden mahdolliset saastuneet sedimentit 
(Marin Mätteknik) 
 

 Riskianalyysi huomioon ottaen alueella harjoitettava purjehdus 
 

 Paikalliset olosuhteet; selvitys tuuli-, aalto-, jää- sekä virtausolosuhteista 
 

 Esitutkimus; kaapeleiden sijoittaminen, muuntoasemat ja verkkoliitynnät (STRI) 
 

 Esitutkimus; puiston muoto (E.ON) 
 

 Esitutkimus; gravitaatioperustuksen muodostaminen (Rambøll) 
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 Yllä mainitun materiaalin arviointi, käsittely ja yhteenveto (Sweco) 
 
Hankkeessa otetaan huomioon myös NordStream-projektin yhteydessä laaditut 
tutkimukset, BaltSeaPlan-projektin tiedot, ympäristöviranomaisten tekemät matalikon 
inventoinnit sekä NordBalt tutkimukset. 

8 AIKATAULU 

Projektin  mahdollinen pääaikataulu on esitetty ohessa. 
 

 
 

9 ARVIO VAIKUTUKSISTA LUONTOON JA IHMISEN TOIMINTAAN 

Suunniteltavan tuulipuiston ulompi raja ulottuu Blekingessä noin 90 km kaakkoon 
Torhamnin niemestä ja noin 70 km kaakkoon Ölannin eteläisestä niemestä. Etäisyys 
suunnitellusta puistosta Puolan rajalle on yli 90 km.  

Tuulivoimalan pystytykseen ja käyttöön merialueelle liittyy useita ympäristönäkökohtia, 
joista merkittävimpiä ovat seuraavat:  

- Visuaalinen vaikutus 
- Melu ja tärinä 
- Merenpohjaan kohdistuvat vaikutukset (lajiston häviäminen) 
- Ilmatilassa aiheutuvat vaikutukset lintuihin ja lepakoihin 
- Sedimentin leviäminen 
- Vaikutukset virtauksiin 
- Fyysiset rakenteet meriympäristössä (riuttaefekti) 
- Riski vaarallisten aineiden leviämisestä ympäristöön 

 
Södra Midsjöbankenin matalikolla ja sen ympäristössä on luonto- ja ympäristöarvoja, 
joihin liittyy enemmän tai vähemmän voimakkaita intressejä ja jotka ovat enemmän tai 
vähemmän ja tavalla tai toisella projektin vaikutusten kohteena (ks. oheinen kuva).   
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Identifioidut ympäristön intressikohteet Södra Midsjöbankenin matalikon ympäristössä. 

 
Identifioidut ympäristön intressikohteet Södra Midsjöbankenin matalikon alueella. 
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Seuraavassa kuvataan ympäristökysymyksiä, joita ensi sijassa tullaan jatkossa 
käsittelemään hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. 
 
Kalasto ja kalastus 
Valtakunnallisen kiinnostuksen kohteena olevia alueita on Itämeren lähiosissa. 
Kyseessä on kalataloudellisesti arvokkaiden kalalajien kutualueita sekä vaellusalueita. 
Södra Midsjöbankenin alueella ja sen ympäristössä harjoitetaan ammattikalastusta 
sekä suuremmassa että pienemmässä mittakaavassa.  
 
Tuulipuistosta voi aiheutua vaikutuksia sekä kalastoon sekä kalan kasvatuksen 
edellytyksille, varsinkin puiston rakentamisen mutta myös käytön aikana. 
 
Linnut ja lepakot 
Tuulivoimalat muodostavat ilmatilaan esteen lentäville eliöille. Merituulipuistoista 
muualla saadun kokemuksen perusteella tiedetään, että vaikutukset ovat eri 
lintulajeihin erilaisia. Vaikutuksia voi aiheutua sekä lintujen lentoliikkeisiin että 
meriympäristön hyödyntämiseen ravinnon hankinnassa. Tietyt lintulajit liikkuvat 
tuulipuiston ympäristössä ja toiset lajit taas välttelevät aluetta.  
Södra Midsjöbanken on talvehtimisalue alleille, ja jossain määrin myös ruokeille, 
etelänkiisloille sekä mahdollisesti myös riskilöille. Lisäksi matalikolla käy ajoittain myös 
muita lajeja.  
Erilaisia lentäviä lintulajeja erilaisilla lentostrategioilla ohittaa Itämeren sekä osittain 
myös Södra Midsjöbankenin kevään ja syksyn aikana.  
Tuulivoimapuiston rakentaminen ja käyttö voi vaikuttaa lintuihin eri tavoin.  
On olemassa tutkimuksia, lähinnä ulkomaisia, lepakkojen kuolemien yhteydestä 
tuulivoimaloihin. Lepakot näyttävät liikkuvat rannikon läheisillä vesialueilla etsimässä 
ravintoa, enemmän kuin aikaisemmin oli tiedossa. Jotkut lepakkolajit muuttavat, 
samoin kuin linnut, ja lentävät pitkiä matkoja myös Itämeren yllä. Ei ole vielä riittävästi 
tietoa siitä, liikkuvatko lepakot Södra Midsjöbankenin alueella merkittävissä määrin. 
 
Luonnonsuojelulliset rajoitukset 
Södra Midsjöbanken on niin sanottu matalikkoalue, joka tarkoittaa syvempien vesien 
ympäröimää matalampaa vesialuetta merellä. Meren matalikoilla on yleisesti 
luontoarvoja, mm. sen vuoksi, että kauempana merialueella vedessä on vähemmän 
ravinnesuoloista ja sedimentistä peräisin olevia epäpuhtauksia. Södra Midsjöbankenilla 
on luontoarvoja, esimerkiksi huomattavia sinisimpukkaesiintymiä, jotka ovat tärkeitä 
ravinnonlähteitä muille lajeille. Alue ei kuitenkaan kuulu Natura-2000- verkostoon. 
Lähimmillä matalikoilla, Hoburgin matalikolla ja Norra Midsjöbankenilla on niin tärkeitä 
luontoarvoja, että alueet on suojeltu EU:n Natura 2000 verkoston puitteissa. Etäisyys 
Södra Midsjöbankenilta Norra Midsjöbankenin alueelle on noin 30 km. Hogburgin 
matalikolle etäisyys on lähes kaksinkertainen. Hogburgin matalikko ja Norra 
Midsjöbanken muodostavat myös niin sanotin BSPA alueen, mikä tarkoittaa että alueita 
suojellaan Helsingin komission mukaisesti. 
 
Meriarkeologia 
Arkeologisia jäännöksiä voi löytyä vanhojen laivanhylkyjen muodossa. Södra 
Midsjöbankenin alue on ollut joidenkin Itämeren luonnonmaantieteellisten prosessien 
kehittymisvaiheessa maa-alueena, minkä vuoksi on teoreettisesti mahdollista, että 
alueella saattaa esiintyä myös ihmisasutuksen jäänteitä. 
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Merinisäkkäät 
Hylkeitä ja pyöriäisiä esiintyy tässä osassa Itämerta. Pyöriäiset ovat hyvin harvinaisia ja 
niitä suojellaan EU:n laji- ja elinympäristödirektiivin mukaisesti. Harmaahylkeet 
vaeltavat pitkiä matkoja poikasalueiden ja kesäoleskelualueiden välillä, esimerkiksi 
Tanskan saarilta Baltian rannikolle, eikä ole mahdotonta, että ne jollain osuudella 
ohittavat Södra Midsjöbankenin. Tuulipuistohankkeen vaikutuksia merinisäkkäisiin on 
tarpeen selvittää. 
 
Vapaa-ajan aktiviteetit 
Vapaa-ajan kalastus tai urheilukalastus eivät oletettavasti ole tavanomaisia 
aktiviteettejä Södra Midsjöbankenin alueella, koska etäisyys rannikosta on suuri. 
Vapaa-ajan purjehtijoiden voi olettaa jonkin verran kulkevan matalikkoalueen ohi.  
 
Visuaaliset vaikutukset 
Etäisyys Södra Midsjöbankenilta lähimpään alueeseen mantereella on sen verran 
suuri, että tuulipuisto ei näy mantereelta käsin. Merellä ammatikseen liikkuvat, 
laivamatkustajat tai vapaa-ajan harrastajat tulevat havaitsemaan tuulipuiston enemmän 
tai vähemmän dominoivana elementtinä puiston ympäristössä sekä melko suurellakin 
etäisyydellä puiston alueesta.  
 
Puolustusvoimien intressit 
Ruotsin puolustusvoimilla on intressejä, jonka vuoksi se ei välttämättä suhtaudu 
myönteisesti suuriin merituulipuistohankkeisiin. Vaadittavat asiat on selvitettävä, jotta 
tuulipuistohankkeelle voidaan saada myös puolustusvoimien hyväksyntä.  
 
Sijoituksen ympäristönäkökohdat  
Lähellä sijaitsevilla ulkomerimatalikoilla on Södra Midsjöbankeniin verrattuna 
merkittävämmät luontoarvot ja suurempi merkitys kalastukselle. Suuri etäisyys 
rannikolta minimoi niiden ihmisten lukumäärän, jotka voivat kokea puiston negatiivisena 
vaikutuksena visuaalisessä ympäristössä. Suunniteltu NordBalt-kaapeli, joka tulee 
rakennettavaksi tuulipuistosta huolimatta, suo ainutlaatuisen mahdollisuuden 
taloudellisesti kannattavan meretuulipuiston rakentamiselle. 

10 YHTEYSTIEDOT 

 

Magnus.Kullberg@eon.com  

040-25 50 00  
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