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Tämä hankekuvaus on laadittu esitettäväksi ympäristöarviopäätöksen yhteydessä liittyen
hankkeeseen "Merituulipuisto, jonka yhteisteho on 900 MW. Hankkeeseen kuuluu myös
tekninen infrastruktuuri, mittaus- ja tutkimuslaitteisto sekä valmistelu-, rakennus- ja
käyttövaiheissa tarvittava palvelukalusto." Hanketta kutsutaan nimellä Merituulipuisto
Baltica-1.

1.

Hankkeen tarkoitus

Hanketyyppinä on Puolan merialueille suunniteltava hanke, jonka rakenteet käyttävät
energiantuotannossa tuulivoimaa. Hankkeeseen vaaditaan ympäristöraportti Puolan
ministerineuvoston 9. marraskuuta 2010 antaman asetuksen nojalla, joka koskee
merkittäviä

ympäristövaikutuksia sisältävien hanketyyppien päätöksiä, hankkeiden

yksityiskohtaisia edellytyksiä ja niiden pätevyyttä tehdä ympäristöä arvioivia raportteja, 2
§:n 1 momentin 5 kohta (Puolan säädöskokoelma nro 257, luku 2573, myöhemmät
muutokset huomioon ottaen).
Hanke

käsittää

merituulipuisto

Baltica-1:n

uudisrakentamisen

ja

käytön,

merituulipuiston yhdistämisen ulkoiseen kytkinkenttään/kytkinlaitteeseen ja sen myötä
maan

sähköverkkoon.

Yleisen

ympäristönsuojeluviraston

antaman

tuulivoiman

ympäristövaikutusten ennustuksista annettuja suuntaviivoja koskevan lausunnon (2008)
mukaan liitoskohdan ollessa tuntematon (hankkeesta vastaava ei ole saanut
liittämisvaatimuksia) arvioidaan tuulivoimaloita ja ulkoisia liitoskohtia erityisten
ympäristönarviotoimien mukaisesti.
Tällä hetkellä ulkoisen sähköaseman, -johtojen ja -verkon sijoittamisesta ei ole tietoa,
koska hankkeesta vastaava ei ole saanut ehtoja ja vaatimuksia laitoksen liittämisestä
kansalliseen sähköverkkoon. Siksi on mahdotonta määritellä voimalan ja sähkökaapelien
parametrejä tai osoittaa niiden sijaintia. Mainitut seikat huomioon ottaen vaikuttavat
erityiset ympäristöarviopäätökset voimalaan ja kaapeliin.

MERITUULIPUISTO BALTICA-1 luokitellaan seuraavasti:
- laki ympäristöä ja ympäristönsuojelua sekä sosiaalista osallisuutta ympäristönsuojelussa
ja ympäristöarviointia koskevien selvitysten julkaisemisesta (3. lokakuuta 2008, Puolan
säädöskokoelma nro 257, luku 2573, myöhemmät muutokset huomioon ottaen),
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- Ministerineuvoston 9. marraskuuta 2010 antama asetus merkittäviä ympäristövaikutuksia
sisältävistä hanketyypeistä (Puolan säädöskokoelma nro 213, luku 1397),
Ministerineuvoston 9. marraskuuta 2010 antaman merkittäviä ympäristövaikutuksia
sisältäviä hanketyyppejä käsittelevän asetuksen (Puolan säädöskokoelma nro 119, kohta
804) 2 §:n 1 luvun 5 kohdan mukaan tulee hanketta tarkastella laitoksena, joka käyttää
tuulienergiaa tuottaakseen sähköenergiaa yhteensä yli 100 MW:n nimellisteholla Puolan
merialueilla. Edellä mainitun asetuksen mukaan luokitellaan hanke ryhmään 1 eli pysyviä
merkittäviä

ympäristövaikutuksia sisältävien hankkeiden

ympäristönsuojelua

sekä

sosiaalista

osallisuutta

ryhmään. Ympäristöä

ja

ympäristönsuojelussa

ja

ympäristöarviointia koskevien selvitysten julkaisemisesta annetussa laissa (3. lokakuuta
2008, Puolan säädöskokoelma nro 257, luku 2573, myöhemmät muutokset huomioon
ottaen) vaaditaan

tällaisilta hankkeilta

ympäristöarviointi,

minkä vuoksi uudesta

merituulipuisto Baltica-1:stä tehdään ympäristöarviointi.
Lain 1 osan 69 artiklan mukaan voidaan hankekuvaus ja raportin laajuuden
päätöshakemus jättää yhdessä päätöshakemuksen kanssa ympäristöarvion sijaan.
Ottaen huomioon, ettei Puolan merialueilla ole merituulipuistoja, päätti hankkeesta
vastaava

anoa

ympäristöarviointeja

suorittavalta

viranomaiselta

päätöstä

ympäristöarvioraportin laajuudesta.
Hankekuvauksen laajuus kuvataan lain 1-osan 5 kohdan 3 artiklassa.

Sähköasema ja ilmajohdot luokitellaan seuraavasti:
- laki ympäristöä ja ympäristönsuojelua sekä sosiaalista osallisuutta ympäristönsuojelussa
ja ympäristöarviointia koskevien selvitysten julkaisemisesta (3. lokakuuta 2008, Puolan
säädöskokoelma nro 257, luku 2573, myöhemmät muutokset huomioon ottaen),
- ministerineuvoston 9. marraskuuta 2010 antama asetus merkittäviä ympäristövaikutuksia
sisältävistä hanketyypeistä (Puolan säädöskokoelma nro 213, luku 1397),

Ministerineuvoston 9. marraskuuta 2010 antaman merkittäviä ympäristövaikutuksia
sisältäviä hanketyyppejä käsittelevän asetuksen (Puolan säädöskokoelma nro 119, kohta
804) 2 §:n 1 luvun 5 kohdan mukaan sähköasema ja ilmajohdot, jotka ovat
nimellisteholtaan yli 220 kV ja pituudeltaan yli 15 km (2 § 2 luku 6 kohta), kuuluvat
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ryhmään 1 eli pysyviä merkittäviä ympäristövaikutuksia sisältävien hankkeiden ryhmään.
Ympäristöä ja ympäristönsuojelua sekä sosiaalista osallisuutta ympäristönsuojelussa ja
ympäristöarviointia koskevien selvitysten julkaisemisesta annetussa laissa (3. lokakuuta
2008, Puolan säädöskokoelma nro 199, luku 1227, myöhemmät muutokset huomioon
ottaen) vaaditaan tältä hankkeelta ympäristöarviointi.

Ministerineuvoston 9. marraskuuta 2010 antaman merkittäviä ympäristövaikutuksia
sisältäviä hanketyyppejä käsittelevän asetuksen (Puolan säädöskokoelma nro 119, kohta
804) 2 §:n 1 luvun 5 kohdan mukaan sähköasema tai ilmajohdot, jotka ovat
nimellisteholtaan yli 110 kV ja pituudeltaan yli 15 km (2 § 2 luku 6 kohta), kuuluvat
ryhmään 1 eli pysyviä merkittäviä ympäristövaikutuksia sisältävien hankkeiden ryhmään.
Ympäristöä ja ympäristönsuojelua sekä sosiaalista osallisuutta ympäristönsuojelussa ja
ympäristöarviointia koskevien selvitysten julkaisemisesta annetussa laissa (3. lokakuuta
2008, Puolan säädöskokoelma nro 199, luku 1227, myöhemmät muutokset huomioon
ottaen) voidaan tältä hankkeelta vaatia ympäristöarviointia.

Koska merituulivoimalan liittämisestä ei ole riittävästi tietoa, koskee tämä hankekuvaus
ainoastaan merituulivoimalaa ja vain kyseessä olevan hankkeen ympäristöarviointia.
Ympäristöarvioraportissa kuvataan kuitenkin myös suunniteltuja sijoitusvaihtoehtoja
merituulivoimalan liityntäinfrastruktuurille. Kuvattuihin vaihtoehtoihin kuuluvat kaapelin
sijainti, paikka jossa kaapelit vedetään maalle sekä liityntäpiste. Liityntäinfrastruktuuria
käsitellään erillisessä ympäristöarvioinnissa.

Hankekuvauksen laajuus kuvaillaan 3. lokakuuta 2008 annetussa ympäristöä ja
ympäristönsuojelua

sekä

sosiaalista

osallisuutta

ympäristönsuojelussa

ja

ympäristöarviointia koskevien selvitysten julkaisemista koskevan lain 1 osan 5 kohdan 3
artiklassa. Lain mukaan hankekuvauksen tulee sisältää kaikki suunnitellun hankkeen
perustiedot, erityisesti seuraavat tiedot:
a) hankkeen koko ja sijainti,
b) hankealue ja sen aikaisempi käyttö,
c) hankkeen tekniset ominaisuudet,
d) mahdolliset hankevaihtoehdot,
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e) hankkeen tarvitsemat vesimäärät, raaka-aineet, materiaalit, polttoaineet ja energia,
f) ympäristönsuojelulliset ratkaisut,
g) ympäristönsuojelullisia ratkaisuja käyttäessä luontoon vapautuvien aineiden tai
energian tyypit ja määrät,
h) mahdolliset rajatylittävät ympäristövaikutukset,
i) hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat suojelualueet (16. huhtikuuta 2004 annetun lain
mukaan).

Puolan merialueita ja merihallintoa koskevan 21. maaliskuuta 1991 annetun lain (Puolan
säädöskokoelma vuodelta 2003 nro 153, luku 1502, myöhemmät muutokset huomioon
ottaen) 1 luvun 23 artiklassa säädetään seuraavasti: Jos artiklan 37a mukainen
yksityiskohtainen
fyysisestä

suunnitelma

suunnitelmasta

valtionsisäisten

on

tehty,

merialueiden

myönnetään

lupa

ja

erityistalousalueen

keinotekoisten

saarten,

rakennelmien tai laitteiden rakentamiseen ja käyttämiseen Puolan merialueilla artiklan 22
mukaisesti meritalouden kysymyksistä vastaavan ministerin toimesta.

Tässä suunnitellussa hankkeessa anottiin lupaa keinotekoisten saarten, rakennelmien tai
laitteiden rakentamiseen ja käyttämisen Puolan merialueilla. Lupa on myönnetty. Lain 1
luvun 72 artiklan mukaan ympäristöarvioinnin tuloksia ei vaadita, jotta lupa keinotekoisten
saarten rakentamiseen voidaan myöntää.

2.

Hankkeen koko ja sijainti

Hanke koostuu teholtaan yhteensä 900 MW:n merituulivoimalaryhmän sekä siihen
liittyvän teknisen infrastruktuurin, mittaus- ja tutkimusvälineistön sekä valmistelu-,
rakennus- ja käyttövaiheissa tarvittavien palvelukaluston rakentamisesta ja käytöstä.
Hankkeen nimi on merituulipuisto Baltica-1. Suunniteltu merituulipuisto Baltica-1
sijoitetaan Itämerelle Mittgrundenista1 itään Puolan talousvyöhykkeelle, jonka syvyys on
16-40 m. Merituulipuisto sijoitetaan rannikon pohjoispuolelle vähintään 75 km rannikosta,
Pomorskien läänissä sijaitsevien Smołdzinon ja Łeban kuntien tasolle.

1

Tarkoitetaan Södra Midsjöbankenin matalikkoa
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Merituulipuiston

sijainti

valittiin

monien

analyysien

perusteella,

mm.

Itämeren

suunnittelukarttojen analyysin perusteella, mikä kuvaillaan tarkemmin kuvauksen
myöhemmässä osassa.

Suunniteltu hanke koostuu korkeintaan 180 tuulivoimalasta, joiden koko on
määritelty seuraavassa:
- tuuliturbiinin rakenteen ja roottorin yhteiskorkeus korkeintaan: 250 m
- tuuliturbiinin roottorin halkaisija korkeintaan: 180 m.
Merituulipuisto Baltica-1:n suurin nimellisteho on arviolta 900 MW. Alalla
vallitsevan nopean teknologisen kehityksen vuoksi yksittäisen tuulivoimalan korkeinta
nimellistehoa on toistaiseksi mahdoton määritellä. On mahdollista, että rakennusluvan
myöntämishetkellä on olemassa suurempitehoisia turbiineja kuin tällä hetkellä markkinoilla
olevat turbiinit. On kuitenkin muistutettava, ettei lopullisen tuulivoimalan maksimikorkeus
saa olla yli 250 m eikä puiston kokonaisteho saa olla suurempi kuin 900 MW. Puisto
rakennetaan ja sitä käytetään ympäristöarviopäätöksessä kuvattujen ehtojen mukaisesti.
Suunniteltu vuosittainen sähköntuotanto ja kokonaisteho on arvioitu olevan 1 MW ja noin
4500 MWh.

Merituulipuisto BALTICA-1:n erilliset osat:


tuulivoimala – muodostaa puiston tuotanto-osan joka vastaa energiantuotannosta,



sisäinen kaapeliverkkojärjestelmä,



merikoneisto,



infrastruktuuri (kohde) kokonaistehoulostulolle,



meriasema ja sen mittaus- ja tutkimusvälineistö,



meriasema ja sen asuin- ja palvelukalustus.

Hankkeesta vastaava aikoo suorittaa hankkeen vaiheittain. Erilliset työvaiheet
suoritetaan joko erillisinä hankevaiheina tai osana yhtä hankevaihetta, riippuen valituista
menettelytavoista, teknisistä ja teknologisista ratkaisuista, organisaatiosta, vallitsevista
normeista sekä muista viranomaisten vaatimuksista, jotka sijoittajan on täytettävä.
Aiemmin

mainituista

syistä

johtuen

ei

jokaisessa

vaiheessa

rakennettavien
7
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tuulivoimaloiden lukumäärää voida toistaiseksi päättää, vaan lopullinen lukumäärä
päätetään myöhemmissä vaiheissa; tuulivoimaloiden kokonaismäärä ei kuitenkaan ole yli
180.
Ehdotukset

hankkeen

sijaintipaikaksi

on

päätetty

niiden

maantieteellisten

koordinaattien mukaan, jotka on kuvattu alla taulukossa 1 ja jotka on merkitty merikarttaan
kuvassa 1.

Taulukko 1. Merituulipuisto Baltika-1:n sijaintia kuvaavat koordinaatit.
Leveysaste

Pituusaste

[DD°MM’SS,ss”]

[DD°MM’SS,ss”]

55°34’31,67”N

17°33’59,79”E

55°33’22,12”N

17°34’29,70”E

55°32’00,09”N

17°34’57,68”E

55°31’18,81”N

17°35’01,60”E

55°30’43,46”N

17°34’54,72”E

55°29’52,77”N

17°32’14,25”E

55°29’42,68”N

17°30’45,25”E

55°29’10,24”N

17°29’45,80”E

55°28’41,24”N

17°26’30,81”E

55°28’37,95”N

17°25’19,60”E

55°31’57,25”N

17°26’19,51”E

55°32’01,66”N

17°26’58,86”E

55°33’39,87”N

17°31’25,47”E

55°34’31,67”N

17°33’59,79”E

55°34’31,67”N

17°33’59,79”E

55°35’50,20”N

17°31’52,51”E

55°36’55,07”N

17°28’01,94”E

55°40’43,52”N

17°40’07,52”E

55°40’06,00”N

17°34’43,41”E

55°34’21,82”N

17°37’39,02”E

55°36’30,13”N

17°35’15,16”E

55°35’29,57”N

17°34’16,93”E

55°34’31,67”N

17°33’59,79”E
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Kuva 1. Baltica-1 merituulipuiston sijainti.
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3. Hankealue ja sen aikaisempi käyttö

3.1. Hankealue
Merituulipuisto Baltica-1 koostuu kahdesta lähekkäin sijaitsevasta osasta.
Voimalan kokonaispinta-ala on noin 109,00 km2, johon kuuluu voimalan rakenteet, kuten
kaapeliverkko, merellä sijaitseva koneisto, meriasema ja sen mittaus- ja tutkimusvälineistö
sekä meriasema ja sen asuin- ja palvelukalustus (kuva 1). Hankkeen vaatiman alan
suuruus

merenpohjassa

riippuu

valittavasta

perustamistavasta.

Ruotsinkielisessä

hankekuvausasiakirjassa on kuvattu erilaiset perustamistavat kappaleessa 4.2.

3.2. Hankealueen luonnonympäristö

Tuulivoimalaa

suunnitellaan

alueelle,

jossa

syvyys

on

16-40

metriä.

Olemassaolevien tietolähteiden mukaan alueella on erilaisia eläinlajeja ja lintuja. Alueen
luonnonolosuhteet voidaan kuvata vasta luontoseurannan jälkeen, joka tehdään ennen
hankkeen toteuttamista.
On mahdollista, että arvioitavalla alueella esiintyy makroleviä, jotka Puolan
avoimilla

vesialueilla

kasvavat

syvimmillään

21,5

metrissä

(Przyrodnicze

uwarunkowania... 2008). Vedenalaisilla niityillä esiintyvät juurikasvit eivät Puolan
merialueilla kasva muutamaa metriä syvemmällä – ne esiintyvät useimmiten matalissa
rannikon lahdissa (Przyrodnicza waloryzacja... 2000), joten niitä ei hankealueella
esiintyne.

Pohjakasviston koppisiemeniset kasvit ja makrolevät (monisoluiset levät jotka
tuottavat sekovarsia), jotka voivat kiinnittyä kovaan pohjaan (kiviin, kallioon) tai maata
yhteenkasaantuneina pohjassa. Ei ole tietoa, esiintyykö pohjakasvistoa merituulipuistoa
varten analysoidulla alueella, koska sellaista tutkimusta ei ole tehty. Sedimenttityypeistä,
hydrologisista olosuhteista ja alueen batymetriasta voidaan kuitenkin päätellä, että sitä
saattaa esiintyä alueella.
Tuulivoimalalle suunnitellulla alueella tyypillisintä maa-ainesta on hiekkasedimentti,
joka suosii juurikasvien kasvua. Tällaiset kasvit tosin kasvavat parhaiten rauhallisissa ja
matalammissa vesissä lähempänä rannikkoa, esim. Puckin lahti (Kruk-Dowigałło 2000).
Hydrologisista tutkimuksista käy ilmi, että merituulipuistoksi suunnitellun alueen kaltaiset
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avoimet vesialueet ovat hyvin dynaamisia (IMGW, 1957-1970), ja niissä esiintyy
voimakkaiden tuulten aikana voimakkaita virtauksia ja suuria orbitaalisia nopeuksia, mikä
puolestaan ei ole juurikasveille suotuisaa. Koska puisto sijoitetaan 16-40 metrin
syvyyteen, voidaan juurikasvien täyttämien vedenalaisten niittyjen mahdollisuus sulkea
pois, sillä ne eivät esiinny Puolan merialueilla 8 metriä syvemmällä (Kruk-Dowigałło 2000).
Tämän hankekuvauksen toisessa osassa on kuvailtu sellaisia hankealueella mahdollisesti
esiintyviä pohjakasveja, jotka on 16. huhtikuuta 2004 luonnonsuojelusta annetun lain
(Puolan säädöskokoelma nro 92, luku 880, myöhemmät muutokset huomioon ottaen)
mukaan suojeltuja.

Pohjaeläimet – Mittgrundenin eteläinen osa, johon merituulipuisto sijoitetaan,
kuuluu pohjaeläinten osalta hyvin vähän tutkittujen merialueiden joukkoon. Alue sijaitsee
HELCOM COMBINE -ohjelman seurantatutkimuksen ulkopuolella. Koska Słupskin uurre
erottaa Mittgrundenin muista Itämeren samankaltasista pohjatyypeistä, ei tietoja Słupskin
tai Odran rannikon pohjaeläimistä voida soveltaa tähän.
Kirjallisuuskatsaus osoittaa, että merituulipuistolle suunnitellulla alueella ei ole
tutkittu pohjaeläimiä 60-luvun jälkeen (Ostrowski och Żmudziński 1968). Saatavilla oleva
tieto on heikkoa, eikä anna todellista tietoa Mittgrundenin eteläisen osan olosuhteista.
Täysivaltainen ja ajankohtainen arvio pohjaeläimistä perustuu tutkimuksiin, jotka tehdään
ennen hankkeen toteuttamista.

Nisäkkäät
Itämeren pyöriäiskanta on edelleen tuntematon. Arvioiden mukaan alueella on
vain joitakin pyöriäisyksilöitä. Puolan rannikolla havaitaan pyöriäisiä useimmiten Puckin ja
Gdańskin lahdilla. Vain joitakin kertoja pyöriäisiä on havaittu Słowińskin ja Wolińskin
luonnonpuistojen läheisyydessä. Merituulipuistolle suunnittelulla alueella, jonka kaukaisin
piste sijaitsee 78 km rannikosta, ei ole tehty pyöriäistutkimusta. Pyöriäisten esiintyminen
alueella voidaankin katsoa satunnaiseksi, sillä ne liikkuvat mieluummin rauhallisissa
rannikkovesissä. Pyöriäinen on arka eläin, joka välttää meluisia alueita (Kuklik 2007).
Harmaahyljekanta Itämeressä on noin 20 000 yksilöä (ICES 2000). Pyöriäisten
tapaan ne elävät rannikolla. Harmaahylkeet synnyttävät ja liikkuvat vedessä, usein ne
liikkuvat vain lyhyitä matkoja. Yli satojen kilometrien pidemmät siirtymiset ovat
epätavallisia (Pilotażowy projekti... 2008). Siksi ei voida olettaa, että harmaahylje esiintyisi
merituulipuistolle suunnitellulla alueella. Hankealueella ei ole tehty hylkeiden esiintymistä
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kartoittavaa

tutkimusta.

Ainoa

tietolähde

on

Gdańskin

yliopiston

meriaseman

(www.fokarium.pl) harmaahylkeiden uudelleenistuttamista Itämereen tutkiva hanke, joka
seuraa vapautettuja harmaahylkeiden muuttoreittejä. Näiden tietojen valossa ei tosin koko
populaation muuttoreittejä voida todeta. Voidaan kuitenkin vahvistaa, että hylkeet
pysyttelevät mieluummin rannikolla.

Lepakot
Itämeren rannikoilla esiintyy 18 lepakkolajia. Lepakoita esiintyy merialueilla
todennäköisesti muuttoreittien tai ruokintapaikkojen vuoksi. Lepakoiden esiintymistä
merituulipuistolle suunnitellulla alueella ei ole tutkittu.

Tiedot niistä eläinlajeista, jotka todellisuudessa esiintyvät merituulipuistolle
suunnitellulla alueella, esitetään kaikkien tutkimusten ja luontoanalyysien jälkeen
ympäristöarvioraportissa, jonka on tilannut ympäristöarvioinnista vastaava viranomainen.
Silloin on mahdollista kuvailla tarkemmin kaikkia hankealueella esiintyviä eläinlajeja.

3.3. Hankealueen aikaisempi käyttö
Itämeren
merikuljetuksiin,

tätä

osaa

käytetään

merenkulkuun,

Puolan

erilaisiin

taloudellisiin

tasavallan

tarkoituksiin,

puolustusvoimien

kuten

tarkoituksiin,

kalastukseen, luonnonvarojen hyödyntämiseen, turismiin. Tuulivoimalan rakentaminen ja
käyttö sitoo alueen sitomista hankkeen käyttöön ja muodostaa pysyvän kulkuesteen.
Alustavien arvioiden mukaan sijoituspaikka ei kuitenkaan rajoittaisi rannikkomerenkulkua
eikä merkittävästi vaikuttaisi merenkulun olosuhteisiin. Hanke ei myöskään vaikeuttaisi
pääsyä Itämeren satamiin.
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Kuva 2. Itämeren merialueen käyttö hankealueen läheisyydessä.

Alusliikenne ja alusten törmäysriski hankealueella tullaan arvioimaan (tarkemmin
ruotsinkielisessä asiakirjassa)

Kalastus
Hankealuetta

käytetään

osittain

kalastukseen.

Kalastusta

rajoitettaisiin

kalastusalueilla N10, N11 och N12 (kuva 3). (Tarkemmin ruotsinkielisessä asiakirjassa)
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Kuva 3. Hankealueen suhde kalastusalueisiin

Luonnonvarojen käyttö
Geologinen kartta (kuva 4.) kertoo merenpohjan olosuhteista ja luonnonvaroista.
Alustavan geologisen arvioinnin mukaan hankealue sijaitsee osittain alueella, jossa
ilmenee veden aiheuttamaa perspektiivistä kerrostumista.

Kuva 4.

Kartta perspektiivisistä alueista, julkaisijana Valtion geologisen laitoksen

merigeologian osasto, 2005.
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Merituulipuisto

Baltica-1:n

läntinen

ja

lounainen

alue

rajautuvat

veden

kerrostuneisuutta aiheuttamaan alueeseen, jossa on mursketuotantoa, kaivosmaastoa ja
infrastruktuuria.
Merituulipuisto Baltica-1:n alueeseen ei tosin kuulu kuin hyvin pieni kaivosalue ja siksi
merituulipuiston sijoittaminen alueella ei estä Itämeren tämän alueen käytön jatkamista.

4. Hankkeen tekniset ominaisuudet ( kuvattu ruotsinkielisessä asiakirjassa)

4.1. Tuulivoima
4.2. Perustamismenetelmät

Kuva 5. Merituulivoiman perustustöiden perustustyypit.
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[m]

[m]

[t]

[m³]

Junttapaalu

15-35

5,0-7,5

5,0-7,5

45-75***

30-40

2001 000

0-3 100**

Tarvittaessa

20-595

5,2-7,8

5,2-7,8

35-40***

25-35

1,43***

61-95***

0-900

Epätodennäköis
tä

4,5-397

+ ylimeno
Tripodi

20-40

Suoja
eroosiota
vastaan

Merenpohjan
ala
perustuksinee
n ja
eroosiosuojin
een

[m]

Turbiininasen
nuksessa
merenpohjast
a irtoavan
sedimentin
arvioitu määrä

Perustuksen
korkeus

[m]

Perustuksen
massa

Paalun
halkaisija

[m]

Paalutus
merenpohjass
a

Perustan koko

Yksikkö

Perustatyyppi

Veden sallittu
syvyys

Taulukko 2. Arvio tuulivoimalan parametreistä

[m²]

150-400
30-40

5001 500

(3
paalua
)

*

Useampia paaluja

**

Sedimentinpoisto tarpeellista ainoastaan mahdollisen poraamisen yhteydessä

***

Perustuslevy sijaitsee yleensä keskimäärin 15 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella (riippuen alueen
aallonkorkeudesta ja maksimaalisesta vedenkorkeudesta)

4.3. Tuulivoimaloiden välinen kaapeliverkko
4.4. Kaapeliparametrit ja niiden sijoittaminen merenpohjaan
4.5. Merellä sijaitseva koneisto
4.6. Kokoontumisasemat
4.7. Meriasema ja sen asuin- ja palvelukalusto
4.8. Meriasema ja sen mittaus- ja tutkimusvälineistö
4.9. Navigointivälineet
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5. Tuulivoimalan perustaminen (kuvattu ruotsinkielisessä asiakirjassa)

5.1. Merituulipuiston standardityötilanne
5.2. Takuupalvelu ja huoltosuunnitelma
5.3. Hätätyötilanne
5.4. Suojajärjestelmä

6. Tyypit ja mahdolliset hankevaihtoehdot (kuvattu ruotsinkielisessä asiakirjassa)

.

6. Hankkeen tarvitsemat vesimäärät, raaka-aineet, materiaalit, polttoaineet ja
energia (kuvattu ruotsinkielisessä asiakirjassa)2
7. Ympäristönsuojelulliset ratkaisut
Kaikki

Baltica-1

tuulipuiston

rakentamiseen

ja

toimintaan

liittyvät

toimet

noudattavat voimassaolevia ympäristönsuojelulakeja.
Myös seuraavien ympäristönäkökulmien suojeluun odotetaan ratkaisuja:
7.1. Hydrologiset ja hydrokemialliset olosuhteet
Ottaen huomioon hankkeen todennäköisesti vähäiset vaikutukset hydrologisiin ja
hydrokemiallisiin olosuhteisiin, toimenpiteitä hankkeen vaikutuksen pienentämiseksi ei
edellytetä.

Olosuhteet

muodostuvat

ennemminkin

vaihtuvien

tuulitekijöiden

kuin

hydroteknisten rakennelmien aiheuttamien häiriöiden perusteella.
Rakenteiden

vaikutus

happipitoisuuksiin,

biogeenisiin

aineisiin

tai

muihin

ympäristön laadullisiin tekijöihin arvioidaan olevan vähäistä, koska ne eivät vaikuta
meressä tapahtuviin kemiallisiin tai biologisiin prosesseihin. Ainoastaan rakennustöiden
2

Asiakirjassa kaksi 6-lukua.
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aikana saattaa biogeenisiä aineita vapautua sedimentistä, mutta koska niitä ei ole
merkittävissä määrin kertynyt juuri tälle alueelle, ei merkittävää ympäristöriskiä ole.
Rakennustöiden aikana lietteen liikkumista veden mukana tarkkaillaan ns.
palautemetodin avulla, jottei liika veden sakeutuminen kasvata biologista herkkyyttä.
Metodia käytettiin mm. Tanskan salmen tunnelin rakennustöissä (Gray 2006), jolloin
lietteen sakeutumista tarkkailtiin ruoppaustöiden yhteydessä. Mikäli pohjalla eläville
organismeille haitallista liiallista sakeutumista havaittiin, hidastettiin työtahtia tai työt
keskeytettiin kokonaan, kunnes sakeutuminen väheni.

7.2. Pohjaeliöstö -fytobentos ja zoobentos
Ympäristövaikutusten vähentämiseksi tuulivoimala sijoitetaan paikalle, jossa se
vaikuttaa merenpohjaan mahdollisimman vähän. Muita toimenpiteitä epifyyttien kasvun
minimoimiseksi

ei

tarvita

(esim.

pohjan

käsittely

kasvunestoaineella).

Simpukat (Mytilus edulis trossulus) ja merirokot (Balanus improvisus) tasapainottavat
makroleväesiintymiä, jolloin makrolevät eivät kasva tuulivoimalan perustuksissa (Zucco
ym. 2006).
Koska merenpohjan kasvupotentiaali ja pohjaeliöiden sopeutumiskyky on suuri,
voidaan olettaa, että keinotekoiset rakennelmat veden alla tulevat pian osaksi ympäristöä.
Jotta suuren epifyyttimäärän negatiivisia seurauksia (suuren ulostemäärän ja kuolleiden
orgaanisten aineiden hajoamisen aiheuttamat negatiiviset muutokset sedimentissä, mikä
saattaa vaikuttaa tuulipuiston ympäristössä asuviin organismeihin) voidaan välttää,
voidaan negatiivisia vaikutuksia vähentäviä toimia harkita. Tähän tarkoitukseen käytetään
rakenteeltaan sopivaa rakennusmateriaalia tai kasvunestoainetta, joka rajoittaa kasvuston
leviämistä rakennelmiin.

Kemiallisten aineiden käyttäminen saattaa tosin vaikuttaa negatiivisesti muihin
ympäristötekijöihin. Tuulivoimalan rakenteissa eläviä organismeja voidaan myös käyttää
ravinnoksi (vesiviljely).
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7.3. Kalasto
Kun otetaan huomioon hankkeen mahdollinen vaikutus kaloihin, edellytetään
seuraavia toimenpiteitä:


tuulivoimala on sijoitettava niin, etteivät elektromagneettiset kentät vaikuta kaloihin;



tuulivoimalan rakentamisessa ja purkamisessa on käytettävä teknologiaa, joka
estää sedimenttihiukkasten vapautumista;



tuulivoimalan perustukset on peitettävä äänieristysmateriaalilla;



tuulivoimala on rakennettava sellaisena vuodenaikana, jolloin kalojen vaellusta tai
poikasia ei häiritä;



tuulivoimalan sijoittamista vahvasti saastuneeseen pohjaan on vältettävä, jotta
sedimentin ja mahdollisesti saastumista aiheuttavien aineiden hajoamista voidaan
välttää (Assessment of… of cables 2009);



tuulivoimalan sijoittamista tärkeän ympäristöalueen lähelle on vältettävä, esim.
Natura 2000 -alueelle (Blyth-Skyrme 2010, Jay 2010).

7.4. Linnusto
Jotta tuulivoimalan linnuille aiheuttamat haitat voidaan ehkäistä, on voimala
sijoitettava riittävän etäisyyden päähän lintujen aktiivisesti käyttämiltä alueilta. Jos näin
tehdään, on voimalan vaikutus lintuihin hyvin vähäinen ja vailla biologista merkitystä. Kun
verrataan vaihtoehtoja voimalan väärinsijoittamisen ehkäisemiseksi, on tuulivoimalan
rakennemuutoksilla merkittävästi pienempi vaikutus. Ratkaisut:


asetustenmukaiset estemerkinnät tuulivoimalassa;



pienet, heikot yövalot tuulivoimalan siivissä.

7.5. Nisäkkäät
Mikäli hanketta edeltävässä inventaaritutkimuksessa havaitaan, että hankealueella
esiintyy

nisäkkäitä,

on

ryhdyttävä

seuraaviin

toimenpiteisiin

haittavaikutusten

vähentämiseksi:


on käytettävä ilmakuplien muodostavaa suojaa (engl. air bubble curtain).
Ilmakuplilla on hyvä ominaisuus levittää ääniaaltoja, mikä tarkoittaa, että kun aalto
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läpäisee ilmakuplakerroksen, vaimentaa se ääniä tehokkaammin kuin vesi ilman
ilmakuplia (aktiivinen levittäminen riippuu ilmakulpien koosta ja aaltojen pituudesta
ja vaimennus saattaa olla tuhatkertainen);


sekä rakennustöiden aikana että tuulivoimalan käytön aikana on käytettävä
äänilaitteita (nk. pingers), jotka pelottelevat nisäkkäät pois;



paalutustahtia on lisättävä hitaasti, jotta ääni vedessä kasvaa asteittan niin, että
pyöriäiset ja hylkeet ehtivät paeta alueelta (ibid.);



sekä rakennustöiden että tuulivoimalan käytön aikana on käytettävä äänilaitteita
(nk. pingers), jotka pelottelevat pois hylkeitä ja pyöriäisiä (Illingworth ja Rodkin
2001, Tougaard ym. 2003, 2004, Thorson 2004, Thorson ja Reiff 2004).
Sedimentin sekä kasvi- ja eläinplanktonin kaltaiset analysoidut ympäristötekijät

eivät vaadi toimenpiteitä tuulipuiston vaikutuksen vähentämiseksi.
8. Luontoselvitykset ja inventoinnit Baltica-1:n alueella

Hydrologia:

- pintasedimentit,

- merivirtojen suunta ja nopeus ,

- geologinen arvio (seisminen akustiikka),

- aaltojen suunta, pituus ja korkeus,

-näytteiden otto pintasedimenteistä.

- batymetriset tutkimukset.

Geotekniikka:
- merenpohjan rakenne,

Hydrokemia:

- geologiset kerrokset.

- lämpötila,
- suolapitoisuus.

Meteorologia:
- tuulen suunta ja nopeus,
- veden jäätyminen.

Geologia:

Biologia:
- fytobentos – taxonominen jakauma,
biomassa, peittävyys merenpohjassa,
- epifyytit - fauna ja flora,
- kalasto - mm. luettelo kalalajeista ja
niiden suojelusta, lisääntymisalueiden
kuvaus,
- merinisäkkäät- esiintyminen,

- batymetria,

- linnusto - määrä, muuttosuunnat ja
lentokorkeudet,

- kaikuluotauksen tulokset,

- lepakot.
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Kulttuuriperintö:

- kaikuluotauksen tulokset,

- batymetria,

- magnetometria.

9. Ympäristönsuojelullisia ratkaisuja käyttäessä luontoon vapautuvien aineiden tai
energian tyypit ja määrät
Tuulipuiston

rakentamisesta

syntyy jätettä

sekä

teknologista

ja

laastista

aiheutuvaa jätevettä, joiden määrää ei hankkeen tässä vaiheessa voida arvioida.
Meriympäristön suojelemiseksi sovelletaan standardeja ja menettelytapoja vallitsevien
meriympäristön

suojelua

ja

epäpuhtauksien

torjuntaa

koskevien

kansallisten

ja

kansainvälisten säädösten mukaisesti. Kaikkien tuulipuiston rakentamisessa käytettävien
varusteiden on täytettävä kaikki vallitsevat saastepäästöjä koskevat standardit. Jos
merirakenteisiin käytetään suojakerrosta, on aineiden oltava lain mukaan tarkoitukseen
sallittuja.
Tuuliturbiinien käytöstä aiheutuva melu syntyy roottorinsiivistä (aerodynaaminen
melu) ja tuulivoimalan mekaanisista osista, siis vaihdelaatikosta ja generaattorista
(mekaaninen melu). Saatavilla olevat tiedot kertovat, että merituuliturbiinien taustamelun
taso ei ylitä 1 kHz:ä. Alle 1 kHz:n taajuudella vedenalainen kohina ylittää
merituulivoimalan aiheuttaman melun. Tiedoissa käsitellään arvioidun tuulivoimalatyypin
melua ja arvioidaan niiden nimellisen äänivaikutuksen, ns. melutason joka syntyy 10 m/s
tuulennopeudella 10 m merenpinnan yläpuolella, olevan 108,7 dB. Melutaso vähenee
selvästi välimatkan myötä ja muutaman kilometrin päässä tuulipuistosta on melu jo
merkityksetöntä ja sekoittunut ympäristön ääniin.

10. Yhteisvaikutukset

Uuden

kohteen

sijoittamisessa

on

tärkeää

tarkistaa

ja

arvioida,

onko

yhteisvaikutusten riskiä olemassa ottaen huomioon muut lähistön olemassa olevat tai
suunnitellut kohteet. Investoijat anovat merituulipuisto Baltica-1:n rakentamishankkeen
myöhemmässä

vaiheessa

muiden

lähistöllä

sijaitsevien

sellaisten

kohteiden

ympäristötietojen julkistamista, joiden ympäristöedellytyksistä on jätetty ainakin yksi
anomus. Näitä tietoja käytetään yhteisvaikutusten ja muiden ympäristövaikutusten
arviointiin.
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11. Mahdolliset rajatylittävät ympäristövaikutukset

Baltica-1:n pohjoinen raja kulkee Puolan erityistalousalueen rajaa pitkin (kuva 1).
Ympäristöä ja ympäristönsuojelua sekä sosiaalista osallisuutta ympäristönsuojelussa ja
ympäristöarviointia koskevien selvitysten julkaisemisesta annetussa laissa (3. lokakuuta
2008) alueen tuulipuiston rakentamisen ja käytön yhteydessä on edellytyksiä luoda
menettelyjä rajatylittäville ympäristöarvioille (Puolan säädöskokoelma nro 199, luku 1227,
myöhemmät muutokset huomioon ottaen).

12. Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat suojelualueet (16.4.2004 lain mukaan)
Mikään suojelluista Natura 2000 -alueista ei sijaitse Baltica-1 merituulipuiston
vaikutusalueella puiston rakentamisen tai sen käytön aikana. Lähin alue on Słupskin
rannikko (PLC 990001), joka sijaitsee 59 km suunnitellusta tuulipuistosta (kuva 6).
Puisto sijaitsee noin 80 km maalla sijaitsevasta luonnonsuojelualueesta (Słowińskin
kansallispuisto), eikä siksi vaikuta alueeseen merkittävästi puiston rakentamisen tai sen
käytön aikana.

Kuva 6. Hankealue ja Puolan merialueen suojelualueet
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Ei voida pitää mahdottomana, etteikö hanke vaikuttaisi Natura 2000 -alueella
rauhoitettuihin

vaeltaviin

eläinlajeihin

(linnut

ja

nisäkkäät).

Niiden

esiintyminen

suunnitellun tuulipuiston alueella voidaan vahvistaa tai poissulkea täydellisten ympäristöja inventaariotutkimusten ja valvonnan avulla.

Taulukossa 3 kuvataan ympäristötekijöitä, joihin tuleva tuulipuisto mahdollisesti
vaikuttaa ja joita suojellaan 16. huhtikuuta 2004 ympäristönsuojelusta annetun lain nojalla
(Puolan säädöskokoelma vuodelta 2009, nro 151, luku 1220, myöhemmät muutokset
huomioon ottaen). Taulukon tiedot vahvistetaan inventointien päätyttyä.

Taulukko 3. Kuvaus niistä ympäristötekijöistä, joihin tuleva tuulipuisto mahdollisesti
vaikuttaa ja joita suojellaan 16. huhtikuuta 2004 ympäristönsuojelusta annetun lain nojalla
(Puolan säädöskokoelma vuodelta 2009, nro 151, luku 1220, myöhemmät muutokset
huomioon ottaen).
KUVAUS –vain allin kuvaus suomeksi

LAJI
Pohjaeliöstö
FYTOBENTOS

Mångårig art som förplantas sexuellt och vegetativt genom
sporer. Kan förekomma som fastgrundad eller som
Haarukkalevä
Kräkel

aegargropila - lossnad form. Fastställd omfattning av den
fastgrundade formen inom polska havsåmråden blir 2,5-21,5 m
djup. Största bottenområden med denna växt finns på klippor

(Furcellaria fastigiata
= F. lumbricalis (Huds.)
J.V. Lamour)

på Słupsk-grunden där den skapar täta växtsamlingar
tillsammans med sådana växtarter som Ceramium,
Polysiphoniafucoides och Coccotylus truncatus.
(efter: Kostamo och Mäkinen 2006, Brzeska och andra 2009,
Kruk-Dowgiałło och andra 2009, Kruk-Dowgiałło och andra
2011).
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LAJI

KUVAUS –vain allin kuvaus suomeksi
Tidigare känt som Ceramium tenuissimum. Ettårig rödalg som

Punalevä Ceramium
diaphanum

sitter fast på stenar eller klippor eller växer som epifyt på andra
alger, musslor och kärlväxter. Fastställd omfattning på polska
havsområden blir 1-20 m. Växer tätt på Słupsk-grunden

Taggsläke
(Ceramium diaphanum
(Lightf.) Roth)

tillsammans med Furcellaria lumbricalis och skapar unik
naturhabitat i den polska delen av Östersjön.
(efter: Kruk-Dowgiałło och andra 2007 och 2009, KrukDowgiałło och andra 2011).

Punahelmilevä

Ettårig rödalg, förekommer sällan i de polska havsområden.
Finns på 3,5-13 m djup. Växer på hårdbotten eller som epifyt

Ullsleke
(Ceramium tenuicorne
(Kütz.) Waern)

på andra vattenväxter eller musslor.
(efter: Andrulewicz och andra 2004, Kruk-Dowgiałło och andra
2008, Kruk-Dowgiałło och Brzeska 2008).

KALASTO
Liejutokko

Bentonisk art, förekommer nästan alltid i större grupper. Lever
helst i grundvatten vid kusten med botten av småkornig sand

Lerstubb

eller sand och silt. Ynglar från april till augusti. Lägger ägg i

(Pomatoschistus

tomma musslor. Äter mest små skaldjur.

microps)

(efter: Gąsowska 1962, Jackowski 2002).
Bentonisk art, förekommer i stort antal på öppet sandbotten, på

Hietatokko

sommaren även i mycket grund vatten vid kusten. När vatten

Sandstubb

blir kallare migrerar fisken till djupare vatten, upp till 60 m djup.
Ynglar i mars och april. Lägger ägg i tomma musslor. Äter mest

(Pomatoschistus

små skaldjur.

minutus)
(efter: Gąsowska 1962, Morawski 1979, Jackowski 2002).
Imukala
Ringbuk
(Liparis liparis)

Bottenlevande fisk, fäster sig med fenor till stenar eller botten.
Ynglar från november till februari vid kusten. Förekommer i
Östersjön i djupa och kalla vatten, på siltbotten. Äter små
skaldjur och fiskelarver.
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(efter: Gąsowska 1962, Stein 1986, Jackowski 2002 )
Pelagisk, vandrande och anadromisk art. Ynglar från mars till
Pilkkusilli
Majfisk

april. Nästan okänd livsperiod i havsvatten. Vuxna men
omogna exemplar fiskades i havet vid ytan och på några tiotals
meter. Äter zooplankton och småfiskar.

(Alosa alosa)
(efter: Jackowski 2002, Heese 2000).
Pelagisk, vandrande och anadromisk art. Ynglar i juni och juli.
Vuxna fiskar fiskades i havet upp till tiotals meter djupt. Vid
Täpläsilli

sjöfiske får man ett tiotal styck staksill tillsammans med andra
sillar så det är troligt att den skapar små pelagiska stim

Staksill
(Alosa fallax)

tillsammans med sill och skrapsill. Äter små skaldjur, sillarver
och de äldre fiskarnas föda blir även kungstobis och skrapsill.
(efter: Jackowski 2002, Wilkońska i Garbacik-Wesołowska
1996)
Betonisk art, lever i extremt kallt vatten i djupare havsområden.

Härkäsimppu
Hornsimpa

Ynglar oftast i december och januari på hårdbotten, på vintern
kan även bo på Gdańsk-djupet. Äter mest små skaldjur och
mollusker samt fiskar och större skaldjur, först och främst

(Myoxocephalus

ishavsgråsugga.

quadricornis)
(efter: Gąsowska 1962, Jackowski 2002).
LINNUSTO
Förekommer i stor spridning, skapar inga större grupper och
oftast bor ensam, kan följa fiskestim. Enstaka individer
Kaakkuri

övervintrar i södra delen av Östersjön. Förekommer också
under vandring från mars till mitten av maj samt från mitten av

Smålom
(Gavia stellata)

oktober till december dock det fattas uppgifter om föredragna
vattensamlingar. Fiskätande art, jagar i vatten upp till 30 m
djup.
(efter: Tomiałojć och Stawarczyk 2003, Sikora och andra 2011)
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Förekommer i stor spridning. Enstaka individer övervintrar i
södra delen av Östersjön. Observeras även vid vandring (från
Kuikka

mars till mitten av maj samt från mitten av augusti till mitten av
december). Äter mest fisk, sällan ryggradslösa djur, den kan

Storlom
(Gavia arctic)

följa fiskestim och därför går det inte att fastställa permanenta
platser för större koncentration. Jagar oftast i vatten upp till
30 m djup.
(efter: Tomiałojć och Stawarczyk 2003, Sikora och andra 2011)

Merimetso
Storskarv

Enstaka individer förekommer på öppna havsområden i södra
Östersjön. Fiskätande art.
(efter: Tomiałojć i Stawarczyk 2003)

(Phalacrocorax carbo)
Laji kuuluu sukeltaviin sorsalintuihin – syö pääasiassa
Alli

simpukoita. Kevätvaellus eteläisellä Itämerellä maaliskuusta

Alfågel

toukokuun puoliväliin, syysvaellus alkaa syyskuun lopussa ja
päättyy marraskuun lopussa.

(Clangula hyemalis)
( Tomiałojć och Stawarczyk 2003, Sikora och andra 2011)
Arten observeras särskilt ofta i södra Östersjön i februari när
Harmaalokki
Gråtrut

den flyttar till ruvplatser på landet samt i mars och april när den
förflyttas längst polska kusten efter att ha lämnats
övervintringsplatser. Till sjöss äter den fisk.

(Larus argentatus)
(efter: Tomiałojć och Stawarczyk 2003, Sikora och andra 2011)
Förekommer på polska kusten året runt. Vandrar rund södra
Merilokki
Havstrut
(Larus marinus)

Östersjön från mitten av februari till april samt från mitten av juli
till november. Allätare.
(efter: Tomiałojć och Stawarczyk 2003, Sikora och andra 2011)
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Selkälokki

I södra Östersjön förekommer arten endast i form av enstaka
individer och bara under vandring från mitten av mars till mitten

Silltrut

av maj samt från mitten av juli till mitten av december. Allätare.

(Larus fuscus)

(efter: Tomiałojć och Stawarczyk 2003, Sikora och andra 2011)

Kalalokki

Populär art, förekommer i hela projektområdet. Vandrar från
februari till maj samt från mitten av juli till mitten av december.

Fiskmås
(Larus canus)

Övervintrar oftast på kusten. Allätare. Följer fiskebåtar.
(efter: Tomiałojć och Stawarczyk 2003, Sikora och andra 2011)
Förekommer oftast vid kusten. Arten observeras särskilt ofta i

Naurulokki
Skrattmås

södra Östersjön i februari när den flyttar till ruvplatser på landet
samt i mars och april när den förflyttas längst polska kusten
efter att ha lämnats övervintringsplatser. Allätare.

(Larus ridibundus)
(efter: Tomiałojć och Stawarczyk 2003, Sikora och andra 2011)
Förekommer oftast vid kusten. Kan förekomma i större grupper
Pikkulokki

under periodisk vandring (oftast i april och maj) runt hela

Dvärgmås

Östersjön. Enstaka individer övervintrar på öppna
vattenområden i Östersjön.

(Larus minutus)
(efter: Tomiałojć och Stawarczyk 2003, Sikora och andra 2011)
Övervintrar regelbundet på öppna vattenområden i Östersjön
Ruokki

men i stor spridning. Observeras regelbundet på den polska
kusten. Vandrar från mars till april, uppgifter om höstvandring

Tordmule
(Alca torda)

fattas. Fiskätande art, oftast jagar i vatten upp till 30-50 meters
djup.
(efter: Tomiałojć och Stawarczyk 2003, Sikora och andra 2011)

Etelänkiisla
Sillgrissla
(Uria aalge)

Förekommer regelbundet utanför äggrede på öppna
vattenområden i Östersjön men i stor spridning. Vandrar från
mars till april, uppgifter om höstvandring fattas. Fiskätande art,
oftast jagar i vatten upp till 30-50 meters djup.
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KUVAUS –vain allin kuvaus suomeksi
(efter: Tomiałojć och Stawarczyk 2003, Sikora och andra 2011)

Riskilä

I södra Östersjön förekommer i stor spridning. Vårvandring från
mars till april, höstvandring från mitten av augusti till slutet av

Tobisgrissla
(Cepphus grille)

november. Fiskätande art, jagar i vatten upp till 30 m djup.
(efter: Tomiałojć och Stawarczyk 2003, Sikora och andra 2011)

MERINISÄKKÄÄT
Tumlare är den enda arten av val som lever i Östersjön. Den
Pyöriäinen

uppnår upp till 180 cm och lever i ett tiotal år. Förekommer
oftast vid kusten i grundvatten. Bor i småflock på 2-3 individer

Tumlare
(Phocoena phocoena)

och skapar större grupper upp till 50 styck endast vid migration
och jakt efter föda.
(efter: Żmudziński 1990, www.hel.univ.gda.pl)

Harmaahylje

Största sälen i Östersjön, når upp till 3 meters längd när det
gäller hanar och 2 meter när det gäller honor. Fiskätande.

Gråsäl
(Halichoerus grypus)

Observeras i grupper, oftast vid kusten.
(efter: Żmudziński 1990, www.hel.univ.gda.pl)
Östersjöns minsta säl. Präglas med mörk färg med ljusa

Norppa

ringliknande fläckar. Större hanar uppnår upp till 160 cm,
mindre honor upp till 145 cm. Förekommer oftast individuellt,

Vikare
(Phoca hispida)

mycket sällan vid polska kusten. Mest fiskeätande men äter
även skaldjur och mollusker.
(efter: Żmudziński 1990, www.hel.univ.gda.pl)
Förekommer mycket sällan på polska Östersjöns kusten.

Kirjohylje

Storlek från 150 cm när det gäller honor till 180 cm när det

Knubbsäl

gäller hanar. Observeras mest som ensam eller i smågrupper i
grundvatten nära till sand- eller stenstränder. Fiskätande.

(Phoca vitulina)
(efter: Żmudziński 1990, www.hel.univ.gda.pl)
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Lepakoiden esiintymisesta ja muuttoreiteistä hankealueella puuttuu tutkimustietoa,
joten lajikohtaista tietoa ei ole saatavissa. Lepakoiden esiintymislaueet varmennetaan
suunnitelluissa selvityksissä ennen hankkeen toteuttamista.
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