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Tuulivoimahankkeita ja EU:n luontolainsäädäntöä koskeva ohjeasiakirja 

Tämä ohjeasiakirja ei ole oikeudellisesti sitova. Sen ainoana tarkoituksena on antaa tietoa tietyistä 

asiaa koskevaan unionin lainsäädäntöön liittyvistä näkökohdista. Sen tarkoituksena on auttaa 

kansalaisia, yrityksiä ja kansallisia viranomaisia luonnonsuojeludirektiivien soveltamisessa. Se ei 

ole ennakkopäätös komission asiaa koskevista mahdollisista tulevista kannoista. Ainoastaan 

Euroopan unionin tuomioistuimella on lopullinen toimivalta tulkita unionin lainsäädäntöä. Tämä 

ohjeasiakirja ei korvaa, lisää tai muuta luonnonsuojeludirektiivien säännöksiä. Sitä ei myöskään 

pidä tarkastella erillään vaan yhdessä kyseisen lainsäädännön kanssa. 

Euroopan komissio, 2020.  

Tekstiä lainattaessa on mainittava lähde. 
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TIETOJA TÄSTÄ ASIAKIRJASTA 

Tämän asiakirjan tausta  

Tässä asiakirjassa päivitetään komission vuonna 2011 antamat tuulienergiaa ja Natura 2000 -verkostoa 

koskevat ohjeet, kuten toimintasuunnitelmassa luontoa, ihmisiä ja taloutta varten1 suunniteltiin. Ohjeiden 

päivittäminen katsottiin tarpeelliseksi, koska EU:n uusiutuvaa energiaa ja tuulivoimateknologiaa (erityisesti 

merellä) koskeva politiikka ja lainsäädäntö ovat kehittyneet huomattavasti ohjeiden antamisen jälkeen. Tämän 

kehityksen myötä myös tietämys tuulivoimahankkeiden biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvista 

vaikutuksista ja hyvistä käytännöistä näiden vaikutusten käsittelemisessä on kasvanut merkittävästi.  Kun 

otetaan huomioon yhtäältä tuulienergian käytön voimakas lisääntyminen ilmastonmuutoksen torjunnan 

yhteydessä ja toisaalta biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuva kasvava paine, on olennaisen tärkeää 

antaa ohjeita, jotka perustuvat kyseisten poliittisten tavoitteiden yhteensovittamista koskeviin viimeisimpiin 

näkemyksiin ja hyviin käytäntöihin.  

Vuonna 2009 hyväksytyssä uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä2 asetettiin sitova tavoite, jonka 

mukaan energian loppukulutuksesta 20 prosenttia on peräisin uusiutuvista lähteistä vuoteen 2020 mennessä. 

Vuonna 2018 Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät tarkistetun uusiutuvaa energiaa koskevan 

direktiivin3, jossa asetettiin EU:n tason sitovaksi uusiutuvaa energiaa koskevaksi tavoitteeksi vähintään 32 

prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja jossa säädetään tavoitteen nostamisesta vuoteen 2023 mennessä. 

Tuulivoima muodostaa suurimman osan uusiutuvan energian tuotannosta Euroopan unionissa (EU), ja sen 

odotetaan säilyttävän asemansa tulevina vuosikymmeninä. Vuonna 2018 tuulienergian osuus EU:n 

kokonaissähköntuotantokapasiteetista4 oli 18,4 prosenttia, kun maatuulivoiman kokonaiskapasiteetti oli 170 

GW ja merituulivoiman 19 GW. Uusiutuvan energian tuotanto saattaa saavuttaa 50 prosenttia sähkön 

kokonaistuotannosta EU:ssa vuoteen 2030 mennessä, jolloin tuulivoiman (maa- ja merituulivoiman yhteensä) 

osuus voisi olla 21 prosenttia kokonaissähköntuotannosta.5  

Euroopan komissio esitteli joulukuussa 2019 tiedonannon6 Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. 

Ohjelmassa vahvistetaan komission sitoumus vastata ilmastoon ja ympäristöön liittyviin haasteisiin, mikä on 

tämän sukupolven määrittävä tehtävä, ja se on olennainen osa komission strategiaa, jolla pannaan täytäntöön 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Se on uusi kasvustrategia, jonka tavoitteena on 

tehdä EU:sta oikeudenmukainen ja vauras yhteiskunta, jonka talous on moderni, kestävä, resurssitehokas ja 

kilpailukykyinen. Kasvihuonekaasujen nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 2050 mennessä, ja kasvuun 

pyritään lisäämättä resurssien käyttöä.  Vihreän kehityksen ohjelmassa on jo esitetty selkeä näkemys siitä, 

miten ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä ja miten energiajärjestelmästä voidaan 

tehdä entistä vähähiilisempi vuosien 2030 ja 2050 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä korostetaan 

uusiutuvien energialähteiden, erityisesti merituulivoiman tuotannon, keskeistä roolia näiden tavoitteiden 

saavuttamisessa.  

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa annetaan myös erityinen painoarvo biologiselle monimuotoisuudelle, 

johon kohdistuu kasvavaa painetta. Euroopan komissio on myös hiljattain antanut tiedonannon vuoteen 2030 

ulottuvasta EU:n biodiversiteettistrategiasta7. Strategian tavoitteena on saada Euroopan biologinen 

monimuotoisuus elpymään vuoteen 2030 mennessä, mikä hyödyttää ihmisiä, ilmastoa ja maapalloa. 

Strategiaan sisältyy sitoumuksia ja toimia, jotka on määrä toteuttaa vuoteen 2030 mennessä. Niitä ovat 

laajemman EU:n laajuisen suojelualueiden verkoston perustaminen maalle ja merelle olemassa olevien Natura 

2000 -alueiden pohjalta suojellen tiukasti biologisen monimuotoisuuden ja ilmaston kannalta erittäin arvokkaita 

alueita, EU:n luonnon ennallistamissuunnitelma, joukko toimenpiteitä välttämättömän muutoksen 

aikaansaamiseksi sekä toimenpiteitä biologista monimuotoisuutta koskevaan maailmanlaajuiseen 

haasteeseen vastaamiseksi. Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän 

hallitustenvälisen tiede- ja politiikkafoorumin (IPBES) raportti biologisen monimuotoisuuden ja 

                                                      

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1600688989303&uri=CELEX:52017DC0198 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.FIN&toc=OJ:L:2018:328:TOC 
4 Wind energy in Europe in 2018. Trends and statistics’ (WindEurope, 2019). 
5 Renewable Energy Prospects for the European Union, kansainvälinen uusiutuvan energian virasto IRENA, 2018. 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1600696764613&uri=CELEX:52019DC0640 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1600688989303&uri=CELEX:52017DC0198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.FIN&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1600696764613&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
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ekosysteemipalvelujen maailmanlaajuisesta arvioinnista8 antaa myös hälyttävän kuvan biologisen 

monimuotoisuuden tilasta ja siihen kohdistuvista erilaisista paineista.  

Ilmastonmuutoksen tunnustetaan yleisesti olevan biologisen monimuotoisuuden häviämisen keskeinen 

aiheuttaja. Maapallon lämpötilan nousu heikentää ekosysteemin tilaa maalla ja merellä, mikä aiheuttaa 

biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä. Tuulienergia auttaa säilyttämään biologista monimuotoisuutta 

säästämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja palauttamalla huomattavasti enemmän energiaa yhteiskuntaan kuin 

mitä se kuluttaa elinkaarensa aikana. Sen yhteydessä ei kulu vettä sähköntuotantoon, eikä toiminnasta 

aiheudu ilman, maaperän tai veden pilaantumista. Huonosti sijoitetut tai huonosti suunnitellut tuulivoimapuistot 

voivat kuitenkin uhata haavoittuvia lajeja ja elinympäristöjä, myös luonnonsuojeludirektiivien nojalla suojeltuja.  

Tämän asiakirjan tarkoitus ja luonne 

Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa ohjeita siitä, miten voidaan parhaiten varmistaa, että tuulivoimalat 

ovat luonnonsuojeludirektiivien mukaisia.  

Tämän asiakirjan soveltamisalaan kuuluvat 

• luontodirektiivin 6 artiklan mukaiset alueiden suojelua koskevat säännökset; näin ollen ohjeissa 

käsitellään kaikkia luontotyyppejä ja lajeja, jotka voidaan nimetä Natura 2000 -alueiksi, eli ne kattavat  

• luontodirektiivin liitteessä I luetellut yhteisön tärkeinä pitämät luontotyypit 

• liitteessä II luetellut yhteisön tärkeinä pitämät lajit 

• lintudirektiivin liitteessä I luetellut luonnonvaraiset linnut 

• säännöllisesti esiintyvät luonnonvaraiset muuttolintulajit, joita ei luetella lintudirektiivin liitteessä I  

• luontodirektiivin 12 ja 13 artiklan mukaiset lajien suojelua koskevat säännökset ja lintudirektiivin 5 

artiklan vastaavat säännökset. Nämä koskevat sekä luontodirektiivin liitteen IV mukaisia tiukasti 

suojeltuja lajeja että kaikkia lintudirektiivin soveltamisalaan kuuluvia luonnonvaraisia lintulajeja. 

 

Tässä asiakirjassa keskitytään tuulivoimahankkeisiin sähköä tuottavan infrastruktuurin rakentamista edeltävän 

vaiheen, rakentamisen, käytön ja käytöstä poistamisen tai päivittämisen osalta. Tähän liittyvä 

siirtoinfrastruktuuri kuuluu muiden Euroopan komission ohjeiden9 piiriin.  

Nämä alakohtaiset ohjeet ovat osa Euroopan komission julkaisemaa laajempaa ohjeistusta, jolla helpotetaan 

luonnonsuojeludirektiivien täytäntöönpanoa. Asiakirja ei korvaa komission aikaisempia yleisiä tulkinta- ja 

menetelmäohjeita10, jotka koskevat luontodirektiivin 6 artiklan säännöksiä. Sen sijaan sillä pyritään 

selventämään näihin säännöksiin liittyviä erityispiirteitä ja tarkastelemaan niitä erityisesti tuulipuistojen 

rakentamisen kontekstissa. Näin ollen tätä opasta on parasta lukea yhdessä kyseisten direktiivien ja asiaa 

koskevien komission ohjeiden11 kanssa. Lisäksi tämän oppaan perustana ovat yleisemmät periaatteet, joille 

ympäristöä ja tuulivoimahankkeita koskeva EU:n politiikka rakentuu (esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöä 

vähäisen ekologisen riskin omaavilla alueilla koskeva periaate tarkistetun uusiutuvaa energiaa koskevan 

direktiivin 15 artiklan 7 kohdassa). Tavoitteena on antaa ohjeita tarkistetun uusiutuvaa energiaa koskevan 

direktiivin 15–17 artiklan mukaisten lupamenettelyjen ja suunnittelun puitteista. 

Tässä asiakirjassa viitataan moniin esimerkkeihin hyvistä käytännöistä tapaustutkimuksissa (yleiskatsaus 

lisäyksessä A). Niiden tarkoituksena on tarjota tosielämän esimerkkejä toimivista ja älykkäistä 

lähestymistavoista, joita on sovellettu nimenomaan vaikutusten osalta arvioitaessa ja hyväksyttäessä 

ehdotettuja hankkeita. Koska tuulienergia-alan hankkeiden ja EU:n suojelemien luontotyyppien ja lajien 

vuorovaikutus on luonteeltaan hyvin paikkakohtaista, näitä hyviä käytäntöjä ei ole tarkoitettu määrääviksi, vaan 

niillä pyritään luomaan puitteet tai antamaan inspiraatiota tapauskohtaisten ratkaisujen kehittämiseen. 

                                                      

8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 
9 ”Energiansiirtoinfrastruktuuri ja EU:n luontolainsäädäntö” (Euroopan komissio, 2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
11 Etenkin luontodirektiivin 6 artiklaa koskevat ohjeet, 6 artiklan 3 ja 4 kohtaa koskevat menetelmäohjeet (saatavilla 
verkkosivulla https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm) ja lajien suojelua 
koskevat ohjeet (saatavilla verkkosivulla 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm


 

 Tuulivoimahankkeita ja EU:n luontolainsäädäntöä koskevat ohjeet 11 

Tämä asiakirja ei ole säädös. Siinä ei esitetä uusia sääntöjä vaan annetaan ohjeita nykyisten sääntöjen 

soveltamiseen. Ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta tulkita virallisesti EU:n 

lainsäädäntöä.  

Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti suunnitelmien ja hankkeiden toteuttajien, konsulttien ja toimivaltaisten 

viranomaisten käyttöön. Niillä on merkitystä myös kansalaisjärjestöille ja muille tuulienergia-alalla toimiville 

sidosryhmille. Asiakirja on laadittu yhteistyössä jäsenvaltioiden viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja 

tuulienergia-alan sidosryhmien kanssa, jotka ovat antaneet arvokasta palautetta eri luonnoksista. 

Tämä asiakirja on laadittu Arcadis Belgia nv/sa:n ja NIRAS Consulting Ltd:n avustuksella. 

Asiakirjan rakenne 

Asiakirjassa on yhdeksän lukua: 

• Luku 1: Yleiskatsaus uusiutuvaa energiaa koskevaan EU:n poliittiseen kontekstiin, mukaan lukien 

yleiskatsaus tuulienergian nykytilaan EU:ssa ja odotettuihin suuntauksiin. 

• Luku 2: Yleiskatsaus luonnonsuojeludirektiivien säännöksiin, jotka koskevat tuulivoimahankkeita, mukaan 

lukien erityisesti luontodirektiivin 6 artiklan mukainen lupamenettely suunnitelmissa tai hankkeissa, jotka 

ovat omiaan vaikuttamaan merkittävästi Natura 2000 -alueisiin, sekä EU:n suojelemia luontotyyppejä ja 

lajeja koskevat vaatimukset laajemmalla alueella. 

• Luku 3: Yleiset ohjeet tuulivoimahankkeiden toteuttajille, toimijoille sekä suunnittelu- ja lupaviranomaisille 

keskeisistä kysymyksistä ja niihin liittyvistä hyvistä käytännöistä. Keskeisiä kysymyksiä ovat 

todennäköisten vaikutusten merkityksen määrittäminen, soveltamisalan määrittäminen, tiedon lähtötason 

määrittäminen, epävarmuuden käsittely, kumulatiiviset vaikutukset ja sidosryhmien kuuleminen.  

• Luku 4: Käsittelee strategisen suunnittelun merkitystä ja kuvaa tukimenetelmiä, kuten luonnonvaraista 

kasvistoa ja eläimistöä koskevaa herkkyyskartoitusta ja alueiden monikäyttöä. 

• Luku 5: Liittyy kestävän kehityksen tavoitteeseen 15 (”maanpäällinen elämä”), sisältää perusteellisia 

kuvauksia tyypillisistä maatuulivoimaloiden vaikutusryhmistä ja siitä, miten voidaan arvioida keskeisiin 

vastaanottajaryhmiin, kuten lintuihin, lepakoihin ja maa-alueiden luontotyyppeihin, kohdistuvien 

todennäköisten vaikutusten merkitystä. Antaa yleiskatsauksen hyviin käytäntöihin perustuvista 

lähestymistavoista ja tapaustutkimuksista, jotka liittyvät merkittävien vaikutusten välttämiseksi tai 

vähentämiseksi toteutettavien toimenpiteiden täytäntöönpanoon.   

• Luku 6: Liittyy kestävän kehityksen tavoitteeseen 14 (”vedenalainen elämä”), sisältää perusteellisia 

kuvauksia tyypillisistä merituulivoimaloiden vaikutusryhmistä ja siitä, miten voidaan arvioida merkitystä 

keskeisille vastaanottajaryhmille, kuten merilinnuille, merinisäkkäille ja vesialueiden luontotyypeille. Antaa 

yleiskatsauksen hyviin käytäntöihin perustuviin toimintamalleihin ja tapaustutkimuksiin, jotka liittyvät 

merkittävien vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi toteutettavien toimenpiteiden täytäntöönpanoon. 

• Luku 7: Hyvät käytännöt seurannassa ja joustavassa hallinnassa. 

• Luku 8: Viitetiedot 

• Luku 9: Lisäykset 
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1 TUULIENERGIA EUROOPASSA 

1.1 Johdanto 

Euroopan unioni (EU) on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi 

jäsenvaltioissa. Tavoitteeseen on määrä päästä toteuttamalla useita erilaisia toimia, kuten kehittämällä 

jatkuvasti uusiutuvia energialähteitä. Uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä 2009/28/EY12 vahvistetaan 

yleinen toimintapolitiikka uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotantoa ja edistämistä varten. Siinä 

edellytetään, että EU:ssa tuotetusta energiasta 20 prosenttia on peräisin uusiutuvista energialähteistä vuoteen 

2020 mennessä. Kun Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille -paketti13 hyväksyttiin vuosina 2018 ja 2019, 

Euroopan unioni sitoutui tavoitteeseen, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä vähintään 32 prosenttia 

energian kokonaisloppukulutuksesta EU:ssa on tuotettava uusiutuvista energialähteistä. Pakettiin sisällytettiin 

myös säännöksiä, jotka mahdollistavat tavoitteen korottamisen. Vuoden 2020 osalta EU:n jäsenvaltiot ovat 

sitoutuneet erityisiin kansallisiin uusiutuvaa energiaa koskeviin tavoitteisiin, jotka on hyväksytty niiden 

kansallisissa uusiutuvaa energiaa käsittelevissä toimintasuunnitelmissa ja joita tuetaan useilla asiaan liittyvillä 

politiikoilla ja oikeudellisilla välineillä. Eurostatin tietojen mukaan EU kokonaisuudessaan on saavuttamassa 

vuodelle 2020 asetetun 20 prosentin tavoitteen. Uusiutuvien energialähteiden osuus vaihtelee suuresti 

jäsenvaltioittain yli 30 prosentista Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa alle 5 prosenttiin Maltassa, 

Luxemburgissa ja Alankomaissa.14 

Vaikka uusiutuvan energian kehittämisessä on edistytty huomattavasti kaikkialla Euroopassa ja maalla 

tapahtuva uusiutuvan energian tuotanto on suhteellisen vakiintunutta, yhä useammat merialueiden 

energiateknologiat kasvavat merkittävästi, ja niistä on tulossa uusien politiikkakehysten ja oikeudellisten 

puitteiden painopiste. Varmistaakseen niiden kestävän kehittämisen Euroopassa EU antoi merten 

aluesuunnittelun puitteita koskevan direktiivin 2014/89/EU15. Sen tavoitteena on luoda yhteinen kehys 

toimialojen välisten ristiriitojen vähentämiseksi, synergioiden aikaansaamiseksi, investointien ja rajat ylittävän 

yhteistyön edistämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Direktiivin tavoitteet vastaavat 

meristrategiapuitedirektiivissä 2008/56/EY16 ja vesipuitedirektiivissä 2000/60/EY17 säädettyjä 

suojelutoimenpiteitä.  

EU:lla oli vuonna 2018 valmiudet tuottaa 160 GW maatuulienergiaa ja 19 GW merituulienergiaa. Tämä kattoi 

14 prosenttia EU:n sähköntarpeesta ja on edelleen unionin toiseksi suurin sähköntuotantokapasiteetin muoto 

(Error! Reference source not found.).  

Laatikko 1-1: Kokonaissähköntuotantokapasiteetti Euroopan unionissa 2008–2018 

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/fi 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32014L0089 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Lähde: WindEurope, 2019. 

1.2 EU:n toimintapoliittinen kehys uusiutuvien energialähteiden 
edistämiseksi 

EU:n uusiutuvaa energiaa koskeva politiikka käynnistyi vuonna 1997, kun hyväksyttiin komission valkoinen 

kirja ”Tulevaisuuden energia: Uusiutuvat energialähteet”18. Siinä suositeltiin, että uusiutuvan energian osuus 

kokonaisenergiankulutuksesta kaksinkertaistettaisiin 12 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä, ja laskettiin 

perusta uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön edistämisestä annetun direktiivin 2001/77/EY19 

hyväksymiselle. Sen jälkeen EU hyväksyi direktiivin 2003/87/EY20, jolla luotiin EU:n kasvihuonekaasujen 

päästöoikeuksien kaupan järjestelmä ja jonka tavoitteena oli edistää hiilestä irtautumista ja välillisesti edistää 

uusiutuvia energialähteitä. 

Joulukuussa 2008 EU:n valtionpäämiehet sitoutuivat asettamaan tavoitteen vuodelle 2020 osana ilmasto- ja 

energiapakettia. Osana tätä tavoitetta jäsenvaltiot sopivat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 

vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoden 1990 tasoon) ja uusiutuvien 

energialähteiden käytön lisäämisestä 20 prosenttiin Euroopan energian kokonaisloppukulutuksesta vuoteen 

2020 mennessä. 

Uusiutuvaa energiaa koskevan sitoumuksen täytäntöön panemiseksi EU hyväksyi direktiivin 2009/28/EY21 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (tunnetaan yleisesti uusiutuvaa energiaa 

koskevana direktiivinä). Uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä asetetaan kullekin jäsenvaltiolle 

pakolliset kansalliset tavoitteet sen varmistamiseksi, että EU kokonaisuutena saavuttaa tavoitteensa eli 20 

prosenttia energiasta uusiutuvista energialähteistä. Direktiivin mukaan kunkin jäsenvaltion on laadittava selkeä 

toimintasuunnitelma sen osoittamiseksi, miten ne aikovat saavuttaa uusiutuvaa energiaa koskevat 

tavoitteensa. Jäsenvaltioiden hyväksymissä kansallisissa uusiutuvaa energiaa käsittelevissä 

toimintasuunnitelmissa22 määritellään energia-, lämpö- ja liikennealan tavoitetaso, suunniteltu 

tekniikkayhdistelmä ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat politiikkatoimet.  

Vuoden 2020 tavoitetason ja Euroopan komission ehdotuksen, joka oli osa puhtaan energian pakettia, pohjalta 

EU loi vuonna 2018 puitteet vuoteen 2030 ulottuvalle ilmasto- ja energiastrategialle23. EU:n keskeiset tavoitteet 

vuodelle 2030 ovat  

 vähintään 40 prosentin vähennys kasvihuonekaasupäästöissä (verrattuna vuoden 1990 tasoon),  

                                                      

18 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_fi.pdf 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32001L0077 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32009L0028 
22 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020 
23 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_fi.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
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 uusiutuvan energian osuus kulutuksesta vähintään 32 prosenttia, mukaan lukien mahdollisuus nostaa 

tavoitetta vuoteen 2023 mennessä (EU:n tasolla sitova tavoite), ja  

 yleistavoite, jonka mukaan energiatehokkuus EU:n tasolla nostetaan vähintään 32,5 prosenttiin eli sitä 

nostetaan vuodelle 2020 asetetusta 20 prosentin tavoitteesta.  

Uusiutuvaa energiaa koskevat sitoumukset vuodelle 2030 toteutetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian käytön edistämisestä joulukuussa 2018 annetun tarkistetun direktiivin (EU) 2018/200124 avulla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava yhteisesti, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus unionin 

energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030 on vähintään 32 prosenttia, antamalla panoksensa EU:n 

tason tavoitteen saavuttamiseen. Yksittäisten jäsenvaltioiden panokset, joilla ne pyrkivät EU:n tason 

tavoitteeseen, esitetään yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa, joihin sisältyy 

toimintapoliittinen lähestymistapa ja ehdotettu tekniikkayhdistelmä jäsenvaltioittain vuoteen 2030 saakka. 

Laatikossa 1-2 esitetään ennuste EU:n kokonaissähkökapasiteetista vuoteen 2050 mennessä Euroopan 

komission vuoteen 2050 ulottuvassa pitkän aikavälin strategiassa25 kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseksi esitettyjen eri skenaarioiden osalta. Se osoittaa, että valituista skenaarioista riippumatta tuuli- 

ja aurinkovoima ovat ainoat lähteet, joiden tarjoama kapasiteetti kasvaa, kun taas muiden lähteiden merkitys 

joko vakiintuu tai vähenee. Tässä pitkän aikavälin strategiassa ennustetaan, että lähes 85 prosenttia EU:n 

sähköstä tuotetaan uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2050 mennessä hiilestä irtautumista koskevissa 

skenaarioissa (73 prosenttia perusskenaariossa, jossa pelkästään tuulen osuus on jopa 26 prosenttia vuonna 

2030 ja jopa 56 prosenttia vuonna 2050 (Euroopan komissio, 2018b)). Maatuulivoima vastaisi lähes kolmea 

neljäsosaa tuulivoiman kokonaiskapasiteetista vuonna 2030 ja kahta kolmasosaa vuonna 2050. Jotkin 

sidosryhmät esittävät, että jopa 32 prosenttia aurinkosähköstä ja tuulivoimasta tuotetusta sähköstä voitaisiin 

hankkia kotitalouksilta, yhteisöiltä, pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä ja julkisyhteisöiltä vuoteen 2050 

mennessä.26  

Ilmastoneutraalin energiasektorin edellytysten täyttämiseksi vuonna 2050 tuulivoimalaitosten rakentamista on 

nopeutettava merkittävästi. Komission pitkän aikavälin strategian mukaan tuulivoiman kapasiteetin on 

kasvettava vuoden 2018 tasosta eli 180 gigawatista 351 gigawattiin vuonna 2030, mikä vastaa kapasiteetin 

kaksinkertaistumista. On odotettavissa, että maalle asennetaan 263 GW ja merelle 88 GW27, mikä on lähes 

viisi kertaa vuoden 2018 kapasiteetti. Vuodelle 2050 valitusta skenaariosta riippuen tuulivoiman kapasiteetti 

kasvaisi 700 gigawattiin ”energiatehokkuusskenaariossa” ja 1 200 gigawattiin ”Power 2X 

(P2X)” -skenaariossa. Kun lasketaan, paljonko näihin voimalakokonaisuuksiin tarvitaan tilaa, saadaan 

vaikuttavia tuloksia. Enimmäisskenaariossa (1,5TECH), jossa kokonaiskapasiteetiksi oletetaan 450 GW 

merellä (yksi kolmasosa), WindEurope odottaa, että vuoteen 2050 mennessä 85 prosenttia kapasiteetista 

asennetaan pohjoisille merialueille (Atlantille Ranskan, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan edustalla, 

Pohjanmerelle, Irlanninmerelle ja Itämerelle) hyvien tuuliresurssien, kysynnän läheisyyden ja toimitusketjun 

tehokkuuden perusteella. Tämä vastaa noin 380:tä gigawattia 450 gigawatista. Loput 70 GW sijoitettaisiin 

Etelä-Euroopan vesille. Pohjoisilla merialueilla merituulesta saatavaa 380:tä gigawattia varten tarvittava 

kokonaispinta-ala olisi 76 000 km2 (oletuksena 5 MW/km2), mikä tarkoittaisi hieman Irlannin saarta pienempää 

aluetta. Tämä on 2,8 prosenttia koko pohjoisten merialueiden kokonaispinta-alasta, jos ei oteta huomioon 

suojavyöhykkeitä. Tarkka sijainti riippuu eri jäsenvaltioiden talousvyöhykkeiden koosta ja käytettävissä 

olevasta tilasta sekä merensyvyyteen ja tuulivoimavaroihin perustuvien tasoitettujen 

sähköntuotantokustannusten28 eroista. Lisäksi tuulipuistojen lopullinen jakautuminen riippuu energian 

kysynnän sijainnista. On odotettavissa, että jotkin maat löytävät helposti tilaa kapasiteettinsa kohdentamiseen, 

                                                      

24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001 
25 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fi 
26 CE Delft (2016): The potential of energy citizens in the European Union. 
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf 
27 Perusteellinen analyysi komission tiedonannon COM(2018) 773 tueksi. 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-
strategic-long-term-vision_en 
28 Tasoitettujen sähköntuotantokustannusten käsitettä käytetään eri lähteistä peräisin olevan energian kustannusten 
vertailuun. Sekä uusiutuvien että uusiutumattomien sähkövoimatekniikoiden laajassa valikoimassa on huomattavaa 
vaihtelua tekniikoiden fysikaalisten periaatteiden ja toiminnan osalta – aurinkosähköjärjestelmä eroaa huomattavasti 
biomassavoimalaitoksesta. Tasoitetut sähköntuotantokustannukset tarjoavat kuitenkin yhteisen vertailuperustan: 
tasoitetut sähköntuotantokustannukset = omistuksen kokonaiskustannukset (€) / järjestelmän tuotanto sen elinkaaren 
aikana (kWh). Kaikki, mikä lisää tuotantoa tai vähentää kustannuksia, laskee tasoitettuja sähköntuotantokustannuksia, 
kun taas kaikki, mikä vähentää tuotantoa tai nostaa kustannuksia, nostaa tasoitettuja sähköntuotantokustannuksia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fi
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
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kun taas toiset maat joutuvat joko aloittamaan investoinnit monikäyttöhankkeisiin tai siirtymään kalliimpiin 

investointeihin (alueille, joilla tasoitetut sähköntuotantokustannukset ovat suuremmat). 

On selvää, että tuulivoiman käyttöönoton tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kustannusten että tilankäytön 

kannalta mahdollisimman tehokkaasti keskeisiä ovat monikäyttöhankkeet ja kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi 

lupaprosesseja on merkittävällä tavalla muutettava, mikä edellyttää perusteellista valmistelua. Samankaltaisia 

haasteita kohdistuu esimerkiksi tarvittavan energiaverkkoinfrastruktuurin käyttöönottoon. Tuulienergia-alan ja 

verkon kehittäjien toimien koordinoinnin lisäämisestä voi olla paljon hyötyä myös kumulatiivisten vaikutusten 

käsittelyssä (ks. kohta 3.4).  

Laatikko1-2 EU:n kokonaissähkökapasiteettiennusteita koskevat skenaariot 

 

Lähde: Eurostat (2000, 2015), PRIMES asiakirjasta ”Perusteellinen analyysi komission tiedonannon COM(2018) 773 

tueksi”. 

  

1.3 Tuulivoimahankkeiden suuntaukset 

Sekä maa- että merituulivoimaloissa yleisimpiä ovat kolmilapaiset vaaka-akseliset tuuliturbiinit. Vaikka on 

olemassa muitakin järjestelmäkokoonpanoja ja malleja, kuten pystyakselisia turbiineja ja lavattomia turbiineja, 

niiden ei odoteta edistävän merkittävästi tuulivoimakapasiteetin odotettua laajentumista EU:ssa 

(Communication WindEurope, 2019). Kolmilapaisten vaaka-akselisten tuuliturbiinien suosio johtuu useista 

eduista, kuten aerodynaamisesta tehokkuudesta (Gardner ym., 2004). 

Maa- ja merituuliturbiinien suunnittelun kehittyessä sekä tuotantokapasiteetti että roottorin halkaisija ja 

napakorkeus ovat kasvaneet (Error! Reference source not found.). Tuotannossa (tai tilauksessa) olevat 

merituuliturbiinimallit ovat 9,5 megawatin (9 500 kW) luokkaa ja roottorin halkaisijat 164–167 metrin luokkaa 

(Wind Power Monthly, 2018). Suurempia 10 ja 12 megawatin turbiineja on kehitteillä, ja niiden roottorin 

halkaisija on yli 190 m (Grimwood, 2019). Suurimmat Eurooppaan asennetut maatuuliturbiinit ovat teholtaan 

enintään 8 MW (8 000 kW), ja niiden roottorin halkaisija on jopa 164 m. Roottorin halkaisijan ja napakorkeuden 

kasvattaminen on mahdollistanut sen, että uudet tuulipuistot hyödyntävät suurempien ja tasaisempien 

tuulennopeuksien tehoa. Maatuulipuistojen osalta tämä on mahdollistanut tuulivoimaloiden sijoittamisen 

metsäalueille, joilla puiden latvuksilla on vähemmän vaikutusta tuulennopeuteen ja turbulenssiin, kun turbiinit 

nousevat korkeammalle maanpinnan yläpuolelle. 

Laatikko 1-3 Rakennesuuntaukset: Turbiinin roottorin halkaisija 
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Lähde: Edenhofer ym., 2011. 

  

Vastaavasti perustusrakenteiden kehittyminen on mahdollistanut merituulipuistojen sijoittamisen syvemmille 

vesille, joilla tuulennopeus on suurempi ja tasaisempi (Error! Reference source not found.). Kelluvien 

tuulivoimaloiden teknologian kehittyminen ja niihin liittyvät asennusedut verrattuna perinteisiin 

kiinteäperustaisiin turbiinityyppeihin (WindEurope, 2018) helpottavat todennäköisesti siirtymää kohti 

tuulivoimaloiden sijoittamista syvemmille vesille. Vuonna 2019 kelluvissa merituulivoimaloissa tuotettiin 

sähköä Euroopassa kolmessa paikassa: kaksi sijaitsee Skotlannissa (Hywind ja Kincardine) ja yksi Ranskassa 

(Floatgen Demonstrator). 
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Laatikko 1-4 Merituulivoimaloiden perustustyypit 

 

Lähde: Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPPC), 2011. 

 

Kaupallisen mittakaavan tuulivoimalat toimittavat 100 prosenttia tuottamastaan energiasta kansallisiin 

sähkönsiirtoverkkoihin. Vastaavasti pienet (<100 kW) ja keskisuuret (100–500 kW) tuulivoimalat tuottavat 

sähköä käytettäväksi paikan päällä (kotitalouksissa, maatiloilla, suurissa yrityksissä ja pienissä yhteisöissä), 

ja ylimääräinen sähkö syötetään kansalliseen sähkönsiirtoverkkoon (RenewableUK, 2014). Toisin kuin 

kaupallisen mittakaavan tuulivoimalakokonaisuudet, jotka koostuvat useista tuulivoimaloista (”tuulipuistot”), 

pienet ja keskisuuret tuulivoimalat asennetaan yleensä yksittäin. Vaikka pienten ja keskisuurten 

tuulivoimaloiden tuotantokapasiteetti voi olla paljon pienempi kuin kaupallisen mittakaavan tuulipuistojen, niitä 

on asennettu EU:ssa hyvin paljon. Vuonna 2015 EU:ssa arvioitiin olleen vähintään 61 43729 pienen 

kapasiteetin tuulivoimalaa (Pitteloud & Gänger, 2017). 

Pienten ja keskisuurten tuulivoimaloiden etuna on myös se, että ne voidaan sisällyttää kaupunki- ja 

esikaupunkialueisiin. Innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja validoimista koskeva tutkimus niiden 

kilpailukyvyn parantamiseksi, mikä mahdollistaa ja helpottaa integrointia ja käyttöönottoa, tulee 

todennäköisesti jatkumaan.30 Teknologisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten ratkaisujen parantuessa sekä 

vaaka- että pystyakselisten tuulivoimaloiden lukumäärän voidaan odottaa kasvavan kaupunki- ja 

esikaupunkialueilla. Pienen mittakaavan tuulivoimaloiden vaikutuksia lintuihin ja lepakoihin ei kuitenkaan ole 

juurikaan tutkittu. On olemassa viitteitä siitä, että törmäyksistä aiheutuu sekä lintujen että lepakoiden kuolemia 

mutta suhteellisen vähän verrattuna muuhun ihmisen aiheuttamaan kuolleisuuteen (Minderman ym., 2014). 

Vielä yksi tärkeä suuntaus tuulienergian alalla on kohteiden monikäyttö. Tuulivoimaloiden sijoittaminen muiden 

uusiutuvien energialähteiden, muun taloudellisen toiminnan tai jopa ekosysteemien ennallistamis- tai 

luonnonsuojelutoimien yhteyteen on keskeistä käytettävissä olevan tilan tehokkaan käytön kannalta (ks. kohta 

1.2). Kohdassa Error! Reference source not found. käsitellään muun muassa tuulivoimala-alueiden 

monikäyttöä.  

                                                      

29 Asennettujen yksiköiden yhteismäärä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Espanjassa, Puolassa, Ruotsissa, 
Italiassa, Irlannissa, Tanskassa, Itävallassa ja Suomessa. 
30 Ks. esimerkiksi ”Wind Energy Integration in the Urban Environment (WINEUR)” (Euroopan komissio, 2007) ja 
”European SWIP project” (Circe, 2016). 
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2 EU:N TOIMINTAPOLIITTINEN KEHYS JA LUONTOA JA 
BIOLOGISTA MONIMUOTOISUUTTA KOSKEVA 
LAINSÄÄDÄNTÖ 

2.1 Biologista monimuotoisuutta koskeva EU:n toimintapoliittinen 
kehys 

Komissio laati yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa vuoteen 2020 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian31. 

Strategia on EU:n tapa edistää vuosille 2011–2020 laadittua, biologista monimuotoisuutta koskevaa 

maailmanlaajuista strategista suunnitelmaa 32, josta sovittiin Japanin Nagoyassa pidetyn biologista 

monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten kymmenennen konferenssin (CBD COP 10) 

yhteydessä. Strategiaan sisältyy joukko tavoitteita sekä toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita 

toimenpiteitä ja toimia, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Toukokuussa 2020 Euroopan komissio hyväksyi EU:n vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian33, jolla 

puututaan biologisen monimuotoisuuden häviämisen keskeisiin tekijöihin, kuten maan ja meren 

kestämättömään käyttöön, luonnonvarojen liialliseen hyväksikäyttöön, saastumiseen ja haitallisiin 

vieraslajeihin. Strategia on keskeinen osa EU:n elpymissuunnitelmaa34, jonka tavoitteena on auttaa 

korjaamaan koronaviruspandemian aiheuttamaa taloudellista ja sosiaalista vahinkoa, käynnistää unionin 

elpyminen sekä suojella ja luoda työpaikkoja. Strategialla pyritään myös sisällyttämään biodiversiteettiä 

koskevat näkökohdat olennaiseksi osaksi EU:n yleistä talouskasvustrategiaa. Siinä korostetaan, että sekä 

ilmastonmuutoksen että biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen torjumiseen tarvitaan kestävämpää 

uusiutuvaa energiaa.  

Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja politiikkafoorumin 

(IPBES) vuoden 2019 raportissa35 korostettiin myös jälleen kerran pakottavaa tarvetta suojella ja ennallistaa 

ekosysteemejä. Raportissa todetaan, että luonnon yleisen muutoksen vauhti viimeisten 50 vuoden aikana on 

ennennäkemätöntä ihmiskunnan historiassa. Siinä myös yksilöidään biologisen monimuotoisuuden 

köyhtymistä aiheuttavat keskeiset tekijät. Ilmastonmuutos asetetaan kolmannelle sijalle biologisen 

monimuotoisuuden köyhtymisen suorien edistäjien listalla, mikä havainnollistaa uusiutuvan energian 

kehittämisen ja luonnonsuojelun välistä yhteyttä. Komission esittelemä Euroopan vihreän kehityksen ohjelma36 

tarjoaa puitteet ilmastonmuutosta ja biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n politiikan kehittämiselle 

edelleen. 

Lisäyksessä B esitellään muita kansainvälisiä luonnonsuojelualoitteita, jotka voivat olla merkityksellisiä 

tuulivoimahankkeiden kannalta.  

 

2.2 Luonnonsuojeludirektiivit 

2.2.1 Johdanto 

Luonnonsuojeludirektiivit ovat biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n politiikan kulmakivet. Niiden 

ansiosta kaikki EU:n jäsenvaltiot voivat toimia yhdessä, yhteisen lainsäädäntökehyksen puitteissa ja yli 

poliittisten ja hallinnollisten rajojen Euroopan uhanalaisimpien, vaarantuneimpien ja arvokkaimpien lajien ja 

luontotyyppien säilyttämiseksi niiden luontaisella levinneisyysalueella EU:ssa. Niitä sovelletaan jäsenvaltioissa 

yhtäläisesti Euroopan maa- ja merialueisiin. 

                                                      

31 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf 
32 https://www.cbd.int/sp/ 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 
34https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN 
 
35 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1600696764613&uri=CELEX:52019DC0640 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://www.cbd.int/sp/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1600696764613&uri=CELEX:52019DC0640
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Luonnonsuojeludirektiivien yleisenä tavoitteena on varmistaa, että niiden nojalla suojeltujen lajien ja 

luontotyyppien suotuisa suojelun taso säilytetään tai saatetaan ennalleen niiden luontaisella 

levinneisyysalueella EU:ssa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi direktiiveissä esitetään kahdentyyppisiä 

toimenpiteitä:  

• luontodirektiivin liitteissä I ja II lueteltujen luontotyyppien sekä lintudirektiivin liitteessä I lueteltujen lintulajien 

ja muuttolintujen elinympäristöjen suojeluun tarkoitettujen ydinalueiden osoittaminen ja suojeleminen. 

Nämä alueet muodostavat EU:n laajuisen Natura 2000 -verkoston, johon kuuluu tällä hetkellä yli 27 000 

aluetta sekä maalla että merellä; 

• tiukan suojelujärjestelmän luominen kaikille Euroopan lintulajeille ja lajeille, jotka luetellaan luontodirektiivin 

liitteessä IV. Näitä toimenpiteitä sovelletaan lajien koko luontaisella levinneisyysalueella EU:ssa eli sekä 

suojelluilla alueilla että niiden ulkopuolella.  

 

2.2.2 Natura 2000 -alueiden suojelu ja hoito 

Natura 2000 -alueiden suojelua ja hoitoa säädellään luontodirektiivin 6 artiklalla, joka mahdollistaa 

kahdentyyppiset toimenpiteet. Ensimmäisessä toimenpidetyypissä (6 artiklan 1 ja 2 kohta) keskitytään kaikkien 

Natura 2000 -alueiden suojeluun ja hoitoon kaikkina aikoina. Toinen toimenpidetyyppi (6 artiklan 3 ja 4 kohta) 

koskee arviointi- ja lupamenettelyä suunnitelmille tai hankkeille, jotka ovat omiaan vaikuttamaan merkittävän 

kielteisesti Natura 2000 -alueisiin. 

Luontodirektiivin 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa edellytetään, että jäsenvaltiot  

• toteuttavat myönteisiä suojelutoimenpiteitä, jotka vastaavat luontotyyppien ja lajien ekologisia vaatimuksia 

alueilla (6 artiklan 1 kohta)  

• toteuttavat toimenpiteitä luontotyyppien heikentymisen ja niitä lajeja koskevien merkittävien häiriöiden 

estämiseksi, joita varten alueet on osoitettu (6 artiklan 2 kohta). 

 

Ensimmäisen vaatimuksen täyttämiseksi jäsenvaltioiden on asetettava kullekin Natura 2000 -alueelle selkeät 

suojelutavoitteet, jotka perustuvat yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien suojelun tasoon ja 

ekologisiin vaatimuksiin alueella. Aluekohtaiset suojelutavoitteet määrittävät alueen lajien ja luontotyyppien 

halutun tilan, jotta alue voi edistää näiden lajien ja luontotyyppien suotuisan suojelun tason yleistä tavoitetta 

kansallisella, luonnonmaantieteellisellä tai Euroopan tasolla. On erityisen tärkeää, että tuulivoimahankkeiden 

toteuttajat, suunnittelijat ja viranomaiset ovat tietoisia Natura 2000 -alueen suojelutavoitteista, sillä 

suunnitelmien tai hankkeiden mahdollisia kielteisiä vaikutuksia on arvioitava suhteessa näihin 

suojelutavoitteisiin.  

Luontodirektiivissä kannustetaan luontoviranomaisia laatimaan -Natura 2000 hoitosuunnitelmia tiiviissä 

yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Vaikka suunnitelmat eivät ole pakollisia, ne voivat olla erittäin 

hyödyllinen lähde, josta saa tietoa lajeista ja luontotyypeistä, joita varten alue on osoitettu, alueen 

suojelutavoitteista ja tarvittaessa suhteesta alueen muihin maankäyttötarkoituksiin. Niissä esitetään myös 

alueen suojelutavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat käytännön suojelutoimenpiteet. 

2.2.3 Vaiheittainen toimintamalli Natura 2000 -alueisiin mahdollisesti 
vaikuttaviin tuulipuistohankkeisiin 

 Tämän kohdan tiedot perustuvat pääasiassa  

• Euroopan komission ohjeisiin ”Natura 2000 -alueiden suojelu ja käyttö. Luontodirektiivin 92/43/ETY 6 

artiklan säännökset”  

• Euroopan komission ohjeisiin ”Assessment of plans and projects in relation with Natura 2000 sites. 

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”. 

Näissä ohjeissa37 annetaan hyödyllisiä selvennyksiä lainsäädännön tulkintaa ja soveltamista varten. 

                                                      

37 Saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Luontodirektiivissä ei lähtökohtaisesti suljeta pois tuulipuistoja Natura 2000 -alueilla tai niiden läheisyydessä. 

Hankkeita on arvioitava tapauskohtaisesti. Direktiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohdassa (ks. Error! Reference source 

not found.) säädetään vaiheittaisesta arviointi- ja lupamenettelystä, jota noudatetaan harkittaessa 

suunnitelmia tai hankkeita, jotka voivat vaikuttaa yhteen tai useampaan Natura 2000 -alueeseen. Tätä 

menettelyä sovelletaan paitsi suunnitelmiin tai hankkeisiin Natura 2000 -alueen sisällä myös alueen 

ulkopuolelle sijoittuviin suunnitelmiin, joilla on merkittävä mahdollinen vaikutus alueen sisällä. Suunnitelman 

tai hankkeen lupamenettelyn aikana toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on varmistettava, että 

tuulienergiasuunnitelmista tai -hankkeista aiheutuvat merkittävät vaikutukset on arvioitu asianmukaisesti. 

Päävaiheita on kolme:  

• Ensimmäinen vaihe: selvitys. Menettelyn ensimmäinen osa koostuu ennakkoarvioinnista (”selvitys”), jolla 

selvitetään ensinnäkin, liittyykö suunnitelma tai hanke suoraan Natura 2000 -alueen hoitoon tai onko se 

tarpeellinen alueen hoidon kannalta, ja toiseksi, jos näin ei ole, aiheutuuko siitä todennäköisesti alueeseen 

merkittäviä vaikutuksia (vaikutusten todennäköisyyden tulkitaan tarkoittavan, ettei vaikutuksia voida sulkea 

pois). 

• Toinen vaihe: asianmukainen arviointi. Menettelyn toisessa osassa suunnitelmat tai hankkeet 

arvioidaan asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Arvioinnissa on 

todettava, voidaanko varmistua siitä, ettei hanke tai suunnitelma vaikuta kyseisen Natura 2000 -alueen 

koskemattomuuteen, erikseen eikä yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa, ottaen 

huomioon mahdolliset lieventävät toimenpiteet. 

• Kolmas vaihe: poikkeaminen 6 artiklan 3 kohdasta tietyin edellytyksin. Menettelyn kolmas vaihe, 

johon sovelletaan 6 artiklan 4 kohtaa, tulee kysymykseen, mikäli arvioinnin kielteisestä tuloksesta 

huolimatta ei ehdoteta suunnitelman tai hankkeen hylkäämistä vaan sitä halutaan edelleen arvioida. Tässä 

tapauksessa 6 artiklan 4 kohdassa sallitaan poikkeukset 6 artiklan 3 kohdasta tietyin edellytyksin. Tällaisia 

edellytyksiä ovat sen osoittaminen, ettei vaihtoehtoisia ratkaisuja ole, ja erittäin tärkeän yleisen edun 

kannalta pakottavat syyt hankkeen toteuttamiseen. Tämä edellyttää sellaisten riittävien korvaavien 

toimenpiteiden toteuttamista, joilla varmistetaan Natura 2000 -verkoston yleinen yhtenäisyys. 

 

Menettelyn jokaiseen vaiheeseen vaikuttaa edellinen vaihe. Siksi on olennaisen tärkeää toteuttaa vaiheet 

oikeassa järjestyksessä 6 artiklan 3 ja 4 kohdan soveltamiseksi oikein. Kuvassa 2-1 esitetään yksinkertaistettu 

vuokaavio tästä menettelystä. 

Laatikko 2-1 Luontodirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 ja 4 kohta 

Direktiivin 6 artiklan 3 kohta. Kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen 

kannalta tarpeellisia,  

mutta ovat omiaan vaikuttamaan tähän alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai 

hankkeiden kanssa, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Alueelle 

aiheutuvien vaikutusten arvioinnista tehtyjen johtopäätösten perusteella ja jollei 4 kohdan säännöksistä muuta johdu, 

toimivaltaiset  

kansalliset viranomaiset antavat hyväksyntänsä tälle suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, että 

suunnitelma tai hanke ei vaikuta  

kyseisen alueen koskemattomuuteen, ja kuultuaan tarvittaessa kansalaisia.  

 

Direktiivin 6 artiklan 4 kohta. Jos suunnitelma tai hanke on alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin kielteisestä 

tuloksesta huolimatta ja vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa kuitenkin toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun 

kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien  

sosiaaliset tai taloudelliset syyt, jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, 

että  

Natura 2000:n yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toteutetut korvaavat 

toimenpiteet. Jos kyseisellä alueella on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi ja/tai laji, ainoat kysymykseen tulevat 

näkökohdat  

ovat sellaisia, jotka liittyvät ihmisen terveyteen tai yleiseen turvallisuuteen tai ensisijaisen tärkeisiin suotuisiin vaikutuksiin 

ympäristöön taikka, komission lausunnon mukaan, muihin erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottaviin syihin. 
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Kuva 2-1 Vuokaavio 6 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetusta menettelystä (perustuu Euroopan komission 
menetelmäohjeisiin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Liittyykö suunnitelma/hanke suoraan 
alueen suojeluun tai onko se sen 

kannalta tarpeellinen? 

Ei Kyllä 

Kyllä 

Onko suunnitelma/hanke omiaan 
vaikuttamaan alueeseen 

merkittävästi? 

Arvioidaan vaikutukset alueen 
suojelutavoitteiden kannalta 

Arvioidaan kumulatiiviset tai 
yhteisvaikutukset muiden suunnitelmien 

ja/tai hankkeiden kanssa  

Voidaanko todeta, ettei 
suunnitelma/hanke vaikuta alueen 

koskemattomuuteen? 

Voidaanko kielteiset vaikutukset estää esim. 
lieventävillä toimilla?  

Ei 

Asianmukainen arviointi  

Esiintyykö alueella ensisijaisesti suojeltavaa 
luontotyyppiä tai lajia?  

KYLLÄ 

Ei 

Suunnitelma/
hanke 

suunnitellaan 
uudelleen 

Onko vaihtoehtoisia ratkaisuja?  

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Selvitys 

6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu 

poikkeus  

Ei Kyllä 

Onko erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottavia syitä?  

Onko ihmisen terveyteen tai turvallisuuteen 
liittyviä näkökohtia tai tärkeitä suotuisia 

ympäristövaikutuksia?  

 Ei 

Voidaan 
hyväksyä  

Ei voida hyväksyä 

Ei voida hyväksyä 

Suunnitelma/hanke voidaan 
hyväksyä, jos siinä 

toteutetaan riittävät 
korvaavat toimenpiteet 

Suunnitelma/hanke voidaan hyväksyä 
muista erittäin tärkeän yleisen edun 

kannalta pakottavista syistä, jos komissio 
antaa asiasta puoltavan lausunnon ja 

toteutetaan riittävät korvaavat 
toimenpiteet  

Kyllä Kyllä 

Ei 

Ei 
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2.2.3.1 Selvitys  

Tässä vaiheessa tarkastellaan sitä, miten todennäköistä on, että hankkeella tai suunnitelmalla on 

merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -alueella joko erikseen tai yhdessä muiden hankkeiden tai 

suunnitelmien kanssa. Jos on mahdollista, että sillä voi olla merkittävä vaikutus alueeseen, tarvitaan 

asianmukainen arviointi 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 

Selvitys on arviointia edeltävä vaihe. Se perustuu yleensä parhaaseen saatavilla olevaan tietoon tai 

asiantuntijalausuntoon sen sijaan, että se edellyttäisi yksityiskohtaisen uuden näytön keräämistä. Jos riittäviä 

tietoja ei ole tai ne eivät ole helposti saatavilla ennen kuin päätös voidaan tehdä, voidaan pyytää lisätietoja, ja 

joissain tapauksissa käynnit paikan päällä voivat olla hyödyllisiä.  

Selvitys on tehtävä varhaisessa vaiheessa eli ennen kuin kaikista suunnitelman yksityiskohdista on päätetty 

tai ennen hankkeen suunnittelun aloittamista, kun hankkeen sijainti ja yleinen luonne ovat kuitenkin tiedossa. 

Varhaisessa selvityksessä on useita etuja: 

• Se voi vähentää viivästysten ja lisäkustannusten riskiä myöhemmin, kun tarkastellaan lupahakemuksia.  

• Sen avulla hankkeiden vetäjät, toimivaltaiset viranomaiset ja muut sidosryhmät, joilla on asiaan liittyvää 

tietoa tai asiantuntemusta, voivat kuulla toisiaan varhaisessa vaiheessa parhaiden tietojen antamiseksi, 

jotta voidaan arvioida merkittävien vaikutusten todennäköisyyttä. 

• Sen avulla suunnitelman tai hankkeen ehdottaja voi merkittävästi aikaa ja rahaa käyttämättä pohtia jo 

varhaisessa vaiheessa, mitä seuraavia toimia tarvitaan. 

• Varhaisen kartoituksen avulla suunnitelman tai hankkeen vetäjä voi tunnistaa ja ennakoida mahdollisia 

riskejä sekä Natura 2000 -alueille että itse suunnitelmalle tai hankkeelle esimerkiksi siten, että 

suunnitelmalle tai hankkeelle etsitään mahdollisten vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi 

vaihtoehtoinen sijaintipaikka tai kerätään tietoja arvioinnin suorittamiseksi viipymättä.  

 

Selvitysarviointi voi vaihdella eri suunnitelmien ja hankkeiden kohdalla kyseisen kehittämistoimen laajuuden 

ja todennäköisten vaikutusten mukaan. Arviointi voidaan toteuttaa neljässä vaiheessa.  

Määritetään, liittyykö hanke tai suunnitelma suoraan Natura 2000 -alueen hoitoon tai onko se 

tarpeellinen alueen hoidon kannalta. 

Kuvaillaan hanke tai suunnitelma ja sen vaikutustekijät. 

Määritetään, mihin Natura 2000 -alueisiin (jos mihinkään) suunnitelma tai hanke saattaa vaikuttaa, 

ottaen huomioon suunnitelman tai hankkeen mahdolliset vaikutukset erikseen tai yhdessä muiden 

suunnitelmien tai hankkeiden kanssa. 

Arvioidaan, voidaanko Natura 2000 -alueeseen todennäköisesti kohdistuvat merkittävät vaikutukset 

sulkea pois. 

Error! Reference source not found. määritetään tuulienergia-alan suunnitelmat ja hankkeet, joista on tehtävä 

selvitys.  

Laatikko 2-2 tuulivoimahankkeet, joista on tehtävä selvitys 

• Valtion- tai aluehallinnon maankäyttöä koskeva suunnitelma tai ohjelma, joka vaikuttaa tuulivoimahankkeiden 

kehittämispäätöksiin 

• Uuden tuulivoimalan rakentaminen, käyttö ja kunnossapito 

• Olemassa olevan tuulivoimalan poistaminen käytöstä  

• Olemassa olevien tuulivoimaloiden kunnostaminen tai olemassa olevan tuulivoimalan käyttöiän pidentäminen (jos 

pidentämisen ekologisia vaikutuksia ei ole arvioitu) 

• Päivittäminen asentamalla uusia turbiineja olemassa oleville tai uusille perustuksille olemassa olevassa 

tuulivoimalakokonaisuudessa [tarkistetun uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2018/2001) 2 artiklan 10 kohdan 

mukaisesti]38 

                                                      

38 ”Päivittämisellä tarkoitetaan uusiutuvaa energiaa tuottavien voimalaitosten uusimista, mukaan lukien laitosten tai 
toimintajärjestelmien ja laitteistojen korvaaminen kokonaan tai osittain kapasiteetin korvaamiseksi tai laitoksen 
tehokkuuden tai kapasiteetin lisäämiseksi.” 
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Sen selvittäminen, mihin Natura 2000 -alueisiin tuulienergiasuunnitelma tai -hanke voisi vaikuttaa, 

edellyttää hankkeen tai suunnitelman kaikkien sellaisten näkökohtien tarkastelua, joilla voi olla vaikutuksia 

hankkeen tai suunnitelman vaikutusalueella oleviin Natura 2000 -alueisiin, ottaen huomioon piirteet (lajit, 

luontotyypit), joita varten alueet on osoitettu. Tähän olisi sisällyttävä 

• kaikki Natura 2000 -alueet, jotka ovat maantieteellisesti päällekkäisiä suunnitelman tai hankkeen jonkin 

toimen tai näkökohdan kanssa sen missä tahansa vaiheessa tai liittyvät siihen; 

• kaikki Natura 2000 -alueet suunnitelman tai hankkeen todennäköisellä vaikutusalueella; hankkeen tai 

suunnitelman ympäristössä (tai lähietäisyydellä) sijaitsevat Natura 2000 -alueet, joihin hankkeen toimet tai 

näkökohdat voivat välillisesti vaikuttaa. Tyypillisiä tuulivoimalakokonaisuuksiin liittyviä esimerkkejä ovat 

yhdysteiden rakentaminen ja olemassaolo sekä kosteikkojen tai turvemaiden kuivattaminen 

tuulivoimaloiden rakentamiseksi; 

• hankkeen tai suunnitelman ympäristössä (tai lähietäisyydellä) olevat Natura 2000 -alueet, joiden eläimistö 

voi siirtyä hankealueelle ja sitten kuolla tai kärsiä muista vaikutuksista (esim. ruokinta-alueiden tai elinpiirin 

menetyksestä);  

• Natura 2000 -alueet, joiden kytkeytyneisyyteen tai ekologiseen jatkumoon hanke voi vaikuttaa.  

 

Etäisyys hanke- tai suunnitelma-alueesta, jonka sisällä Natura 2000 -alueet olisi otettava huomioon, riippuu 

suunnitelman tai hankkeen ominaisuuksista ja etäisyydestä, jonka sisällä sen vaikutuksia voidaan odottaa. 

Joillakin hankkeilla tai suunnitelmilla, jotka eivät suoraan vaikuta Natura 2000 -alueisiin, voi silti olla merkittävä 

vaikutus, jos ne aiheuttavat esteen tai estävät ekologiset yhteydet. Tämä pätee usein merituulipuistoihin, jotka 

saattavat estää merilintujen ravinnonhankinnan tai muuton, vaikka tuulipuistot sijaitsevat kaukana Natura 

2000 -alueista, jotka on osoitettu näiden merilintujen suojeluun.  

Sen arvioimisella, onko suunnitelma tai hanke omiaan vaikuttamaan alueeseen merkittävästi, on 

käytännöllisiä ja oikeudellisia seurauksia. Suunnitelmat ja hankkeet, joiden ei katsota olevan omiaan 

vaikuttamaan alueeseen merkittävästi, voidaan käsitellä ottamatta huomioon 6 artiklan 3 kohdassa esitettyjä 

seuraavia vaiheita. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on kuitenkin perusteltava ja kirjattava syyt 

kyseisen päätelmän tekemiseen.  

Jos hanke tai suunnitelma kuitenkin todennäköisesti vaikuttaa alueeseen merkittävällä tavalla, on 

tehtävä asianmukainen arviointi.  

Epävarmassa tapauksessa eli jos objektiivisten tietojen perusteella ei voida sulkea pois sitä, että hanke tai 

suunnitelma voisi vaikuttaa merkittävästi yhteen tai useampaan Natura 2000 -alueeseen joko erikseen tai 

yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, suunnitelmasta tai hankkeesta on tehtävä 

asianmukainen arviointi.  

2.2.3.2 Asianmukainen arviointi 

Asianmukaisen arvioinnin tarkoituksena on arvioida, miten suunnitelma tai hanke vaikuttaa alueen 

suojelutavoitteisiin joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa. Johtopäätösten 

perusteella toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida selvittää, vaikuttaako suunnitelma tai hanke haitallisesti 

kyseisen alueen koskemattomuuteen. Asianmukainen arviointi kohdistuu näin ollen nimenomaisesti niihin 

lajeihin ja/tai luontotyyppeihin, joita varten Natura 2000 -alue on osoitettu. 

Asianmukainen arviointi voidaan koordinoida muiden ympäristöarviointien kanssa tai sisällyttää niihin. Tämä 

koskee hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia (YVA) sekä suunnitelmien ja ohjelmien strategista 

ympäristöarviointia (SYA) (ks. 2.3).  

Kuten YVA- ja SYA-prosessissakin, hankkeen tai suunnitelman ehdottaja osallistuu yleensä asianmukaiseen 

arviointiin toimittamalla toimivaltaiselle viranomaiselle tietoja sisältävän arviointiraportin. Jos asianmukaisessa 

arvioinnissa joko havaitaan mahdollisia kielteisiä vaikutuksia tai niitä ei voida sulkea pois, raportissa 

ehdotetaan myös toimenpiteitä havaittujen vaikutusten lieventämiseksi.  

Toimivaltaisen viranomaisen vastuulla on tehdä päätelmä hankkeen tai suunnitelman vaikutuksista Natura 

2000 -alueen koskemattomuuteen.  
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Arviointiprosessiin kuuluu tietojen kerääminen useilta sidosryhmiltä, kuten kansallisilta, alueellisilta ja 

paikallisilta luonnonsuojeluviranomaisilta ja asiaankuuluvilta kansalaisjärjestöiltä, ja näiden tietojen arviointi. 

Suunnitelman tai hankkeen arvioinnin on ehdottomasti perustuttava hyvälaatuiseen, objektiiviseen tietoon ja 

luotettavaan dataan, jotka on kerätty käyttäen asianmukaisia ja luotettavia tieteellisiä menetelmiä. Näin 

toimivaltainen viranomainen voi käyttää hankkeen tai suunnitelman ehdottajan toimittamia tietoja perustana 

kuullessaan sisäisiä ja ulkoisia asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä. Toimivaltaisen viranomaisen voi myös olla 

tarpeen pyytää lisätietoja sen varmistamiseksi, että lopullinen arvio on mahdollisimman kattava ja 

objektiivinen. Menettelyyn olisi kuuluttava yleisölle tiedottaminen ja yleisön osallistumisen mahdollistaminen. 

Asianmukaisen arvioinnin toteuttamiseen kuuluvat seuraavat vaiheet: 

Kerätään tietoja suunnitelmasta tai hankkeesta ja asianomaisista Natura 2000 -alueista. 

Arvioidaan suunnitelman tai hankkeen vaikutuksia alueen suojelutavoitteisiin. 

Määritetään, voiko suunnitelmalla tai hankkeella olla haitallisia vaikutuksia alueen koskemattomuuteen. 

Tarkastellaan lieventäviä toimenpiteitä (seuranta mukaan luettuna). 

Nämä vaiheet on ehkä toteutettava toistuvasti eli siten, että tietyt vaiheet suoritetaan uudelleen muiden 

vaiheiden tulosten perusteella. 

Arvioinnissa on selvitettävä alan parhaan tieteellisen tuntemuksen valossa kaikki sellaiset suunnitelman tai 

hankkeen osa-alueet, jotka erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa voivat vaikuttaa 

alueen suojelutavoitteisiin. Vaikutusten arvioinnin on perustuttava objektiivisiin ja mahdollisuuksien mukaan 

määrällisiin kriteereihin, jotta voidaan antaa mahdollisimman tarkka arvio. Arvioinnissa on myös selkeästi 

esitettävä ennusteiden perusteet ja kirjattava ne vastaavaan arviointiraporttiin.   

Arvioinnissa olisi otettava huomioon koko hankkeen tai suunnitelman mahdolliset vaikutukset, mukaan lukien 

kaikki sen eri vaiheisiin (valmistelu, rakentaminen, käyttö ja tarvittaessa käytöstäpoisto) kuuluvat toimet. 

Vaikutukset on tunnistettava ja eroteltava vaikutustyyppien mukaan, eli suorien ja välillisten vaikutusten, 

väliaikaisten tai pysyvien vaikutusten, lyhyt- ja pitkäaikaisten vaikutusten sekä kumulatiivisten vaikutusten 

mukaan. Asianmukaisessa arvioinnissa tarkastellaan kaikkia suunnitelmaan tai hankkeeseen liittyviä 

näkökohtia, jotka todennäköisesti vaikuttavat selvitysvaiheessa Natura 2000 -alueeseen merkittävällä tavalla. 

Tässä yhteydessä suunnitelman tai hankkeen jokainen näkökohta on arvioitava vuorollaan ja jokaisen 

näkökohdan mahdollisia vaikutuksia on tarkasteltava kunkin sellaisen lajin tai luontotyypin kannalta, jota varten 

alue on osoitettu. Sen jälkeen arvioinnissa olisi tarkasteltava suunnitelman tai hankkeen eri piirteiden 

vaikutuksia kokonaisuutena ja toisiinsa nähden niiden välisten vuorovaikutusten tunnistamiseksi.  

Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisen arvioinnin on sisällettävä alan parhaaseen tieteelliseen 

tietämykseen perustuvat täydelliset, tarkat ja ehdottomat havainnot ja päätelmät. Sen olisi kyettävä 

poistamaan kaikki kohtuulliset tieteelliset epäilykset ehdotettujen töiden vaikutuksista kyseiseen 

suojelualueeseen (ks. lisäys C, jossa käsitellään hyviä käytäntöjä tuulivoimahankkeiden arvioinnissa 

havaittujen tyypillisten epävarmuustekijöiden poistamiseksi). Asianmukaisen arvioinnin päätelmien on selvästi 

liityttävä alueen koskemattomuuteen. Jos arvioinnissa todetaan, että alueen koskemattomuudelle aiheutuu 

haitallisia vaikutuksia, siinä olisi selvennettävä, mille näkökohdille voi lieventämistoimenpiteiden jälkeen 

edelleen aiheutua haitallisia vaikutuksia. Tämä on tärkeää, jos suunnitelmaa tai hanketta harkitaan käyttäen 6 

artiklan 4 kohdan mukaista poikkeusmahdollisuutta.  

Kun asianmukainen arviointi on tehty, parhaaksi käytännöksi katsotaan sellaisen raportin laatiminen, jossa  

kuvaillaan hanketta tai suunnitelmaa riittävän yksityiskohtaisesti, jotta yleisö voi saada käsityksen sen 

luonteesta, laajuudesta ja tavoitteista 

kuvaillaan Natura 2000 -alueen lähtötilannetta  

yksilöidään hankkeen tai suunnitelman haitalliset vaikutukset Natura 2000 -alueeseen  

selitetään, miten näitä vaikutuksia vältetään tai vähennetään riittävästi lieventämällä niitä  

määritetään lieventävien toimenpiteiden turvaamisen, toteuttamisen ja seurannan aikataulu ja 

mekanismit.  

Asianmukaisen arvioinnin tulosten ja raportin päätelmien olisi oltava osa lupaprosessia tai muuta kyseisestä 

suunnitelmasta tai hankkeesta tehtävää päätöstä. 
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Toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on hyväksyä suunnitelma tai hanke niiden johtopäätösten 

perusteella, jotka asianmukaisessa arvioinnissa on tehty suunnitelman tai hankkeen vaikutuksista kyseessä 

olevaan Natura 2000 -alueeseen. Tämä päätös voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun viranomaiset ovat 

saaneet varmuuden siitä, ettei suunnitelma tai hanke vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen 

haitallisesti. Näin on silloin, kun ei ole olemassa mitään tieteelliseltä kannalta järkevää epäilyä tällaisten 

vaikutusten puuttumisesta. Kun suunnitelmasta tai hankkeesta kyseisen alueen koskemattomuudelle 

aiheutuvien haitallisten vaikutusten puuttuminen on epävarmaa, toimivaltaisen viranomaisen on hylättävä 

lupahakemus. 

2.2.3.3 Direktiivin 6 artiklan 4 kohdan mukaiset poikkeukset 

Toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä suunnitelmia tai hankkeita, joiden osalta asianmukaisessa 

arvioinnissa ei voitu sulkea pois haitallisia vaikutuksia asianomaisten alueiden koskemattomuuteen, 

ainoastaan myöntämällä 6 artiklan 4 kohdan mukaisen poikkeuksen. Näissä säännöksissä asetetaan kolme 

keskeistä vaatimusta, jotka on täytettävä ja dokumentoitava: 

• Hyväksyttäväksi esitetystä vaihtoehdosta aiheutuu vähiten haittavaikutuksia Natura 

2000 -alueen/-alueiden) luontotyypeille, lajeille ja koskemattomuudelle (tässä yhteydessä taloudellisia 

näkökohtia ei oteta huomioon), eikä ole olemassa muuta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa, joka ei 

vaikuttaisi haitallisesti alueen koskemattomuuteen. 

• On olemassa erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavia syitä, mukaan lukien ”sosiaaliset tai 

taloudelliset syyt”. 

• Kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Natura 2000 -verkoston yleinen 

kokonaisuus säilyy yhtenäisenä, on toteutettu. 

 

Yksityiskohtaisia tietoja tämän artiklan säännöksistä on saatavilla luontodirektiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohdan 

säännöksiä koskevassa Euroopan komission ohjeasiakirjassa39.  

 

2.2.4 Lajien suojelua koskevat säännökset 

Tämän kohdan tiedot perustuvat pääasiassa Euroopan komission ohjeasiakirjaan40 yhteisön tärkeinä pitämien 

eläinlajien tiukasta suojelusta luontodirektiivin 92/43/ETY nojalla.  

 

Toinen luonnonsuojeludirektiivien mukainen säännöskokonaisuus koskee tiettyjen lajien suojelua niiden koko 

luonnollisella esiintymisalueella EU:ssa eli sekä Natura 2000 -alueilla että niiden ulkopuolella. Lajien suojelua 

koskevia toimenpiteitä sovelletaan luontodirektiivin liitteessä IV lueteltuihin lajeihin ja kaikkiin EU:ssa esiintyviin 

luonnonvaraisiin lintulajeihin. Tarkat säännöt vahvistetaan lintudirektiivin 5 artiklassa sekä luontodirektiivin 12 

artiklassa (eläinten osalta) ja 13 artiklassa (kasvien osalta).  

Käytännössä näissä säännöksissä vaaditaan jäsenvaltioita kieltämään  

• lajien tahallinen pyydystäminen tai tappaminen 

• lajien tahallinen häiritseminen niiden lisääntymis-, jälkeläistenhoito-, talvehtimis- ja muuttoaikana 

• lajien lisääntymis- tai levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen 

• lajien pesien ja munien tahallinen tuhoaminen tai suojeltujen kasvien irtikiskominen tai hävittäminen. 

 

Lajien suojelua koskevista säännöksistä voidaan poiketa vain harvoissa tapauksissa (esimerkiksi 

kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta koskevista syistä tai erittäin tärkeistä yleisen edun kannalta 

pakottavista syistä) edellyttäen, ettei muuta tyydyttävää vaihtoehtoa ole ja että poikkeusten seuraukset eivät 

ole ristiriidassa direktiivien kokonaistavoitteiden kanssa. Poikkeuksia koskevat edellytykset vahvistetaan 

lintudirektiivin 9 artiklassa ja luontodirektiivin 16 artiklassa. 

                                                      

39 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 
40 Saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Lajien suojelua koskevilla säännöksillä on tuulivoimahankkeissa suuri merkitys. Säännösten tarkoituksena on 

esimerkiksi varmistaa, etteivät uudet voimalat aiheuta luontodirektiivin liitteessä IV lueteltujen lajien 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen tuhoutumista tai luonnonvaraisten lintujen tappamista tai loukkaantumista, 

elleivät toimivaltaiset viranomaiset ole myöntäneet poikkeusta direktiivien mukaisesti.  

2.3 Sujuvoittaminen strategisen ympäristöarvioinnin (SYA) ja 
ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) prosessien yhteydessä 

Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisen asianmukaisen arvioinnin lisäksi tuulivoimalasuunnitelmiin tai -

hankkeisiin sovelletaan usein SYA-direktiiviä41 tai YVA-direktiiviä42.  

Näissä EU:n säädöksissä säädettyjen ympäristöarviointimenettelyjen integrointi ja koordinointi tehostaa 

hallinnollisia prosesseja. On tärkeää ymmärtää kummankin direktiivin säännösten samankaltaisuudet ja erot.  

YVA-direktiivin 2 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankkeet, joiden 

ympäristövaikutusten arviointivelvoite johtuu samanaikaisesti YVA-direktiivistä ja luontodirektiivistä, kuuluvat 

jommankumman tai molempien koordinoitujen ja/tai yhteisten menettelyjen piiriin. Hankkeeseen sovellettavien 

ympäristöarviointimenettelyjen koordinointia tai yhdistämistä päällekkäisyyksien ja tarpeettomien toimien 

välttämiseksi, synergioiden etsimiseksi ja luvan myöntämiseen tarvittavan ajan minimoimiseksi kutsutaan 

”sujuvoittamiseksi”. Komissio on julkaissut ohjeasiakirjan ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin 

2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen ympäristövaikutusten arviointien sujuvoittamisesta43. SYA-direktiiviin 

sisältyy vastaavia säännöksiä ympäristövaikutusten arvioinnin sujuvoittamiseksi. 

Kaikissa tapauksissa on ensiarvoisen tärkeää, että kutakin arviointia varten tarvittavat tiedot ja arvioinnin 

johtopäätökset ovat ympäristövaikutusten arviointiraportissa selvästi erotettavissa ja tunnistettavissa niin, että 

niitä voidaan tarkastella erillään yleisen YVA:n tai SYA:n tiedoista ja johtopäätöksistä. Tämä on tarpeen, koska 

YVA:n/SYA:n ja asianmukaisten arviointimenettelyjen välillä on useita merkittäviä eroja, erityisesti se, että 

asianmukaisen arvioinnin tulokset ovat sitovia suunnitelman tai hankkeen hyväksymisen kannalta. Tämä 

tarkoittaa, että SYA tai YVA ei voi korvata asianmukaista arviointia, koska kumpikaan menettely ei kumoa 

toista. 

 

 

  

  

                                                      

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. 
42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU. 
43 Komission tiedonanto – Komission ohjeasiakirja ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU) 2 artiklan 3 
kohdan mukaisesti tehtävien ympäristövaikutusten arviointien sujuvoittamisesta (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.273.01.0001.01.FIN&toc=OJ:C:2016:273:TOC). 
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3. YLEINEN LÄHESTYMISTAPA JA PERIAATTEET 
SELVITYKSEN JA ASIANMUKAISEN ARVIOINNIN AIKANA  

Tämän luvun tavoitteena on antaa ohjeita ja esitellä hyviä käytäntöjä, jotka koskevat joitakin yleisiä selvityksen 

ja asianmukaisen arvioinnin menettelyjen aikana mahdollisesti ilmeneviä kysymyksiä, kuten vaikutusten 

merkityksen arviointia, soveltamisalan määrittämistä ja lähtötason asettamista. Siinä käsitellään myös 

epävarmuuteen, kumulatiivisiin vaikutuksiin ja sidosryhmien kuulemiseen liittyviä kysymyksiä.  

3.1 Todennäköisten vaikutusten merkitys 

Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa viitataan tarpeeseen arvioida sitä, miten todennäköistä on, että 

suunnitelma tai hanke on omiaan vaikuttamaan merkittävästi Natura 2000 -alueeseen. Selvitysprosessissa 

arvioidaan, onko se omiaan vaikuttamaan merkittävästi alueeseen. Jos merkittäviä vaikutuksia ei voida 

varmuudella sulkea pois, on tehtävä asianmukainen arviointi. Asianmukaisessa arvioinnissa arvioidaan 

todennäköisiä vaikutuksia Natura 2000 -alueeseen sen suojelutavoitteiden kannalta ja sitä, voiko suunnitelman 

tai hankkeen täytäntöönpano vaikuttaa tai vaikuttaako se kielteisesti alueen koskemattomuuteen. 

Yksi suurimmista haasteista suunnitelmaa tai hanketta arvioitaessa on se, miten voidaan ymmärtää ja 

määrittää, milloin vaikutus on merkittävä.  

Ensin on tutkittava vaikutusten tyyppiä ja laajuutta (”merkittävä vaikutus”) ja sitten syitä, jotka ovat omiaan 

aiheuttamaan tällaisia vaikutuksia (”omiaan vaikuttamaan... joko erikseen tai yhdessä”). Sen määrittämisellä, 

onko suunnitelma tai hanke omiaan vaikuttamaan alueeseen merkittävästi, on käytännöllisiä ja oikeudellisia 

seurauksia. Kun suunnitelmaa tai hanketta ehdotetaan, on näin ollen tärkeää harkita ensiksi tätä 

avainkysymystä ja toiseksi sitä, kestääkö harkinnan tulos tieteellisen ja asiantuntijoiden tarkastelun. Direktiivin 

6 artiklan 3 kohdassa säädettyjen varotoimien toteuttaminen ei edellytä varmuutta vaan todennäköisyyttä, että 

vaikutukset ovat merkittäviä. Lieventäviä toimenpiteitä ei voida ottaa huomioon tässä vaiheessa. Myös rajat 

ylittävät vaikutukset on otettava huomioon (Euroopan komissio, 2019). 

Merkittävyys vaihtelee usean eri tekijän mukaan – tällaisia ovat muun muassa vaikutuksen suuruus, tyyppi, 

laajuus, kesto, voimakkuus, ajoitus, todennäköisyys, kumulatiiviset vaikutukset ja kyseisten luontotyyppien ja 

lajien haavoittuvuus.  

Merkityksen arvioinnissa huomioidaan tyypillisesti seuraavat vaikutukset: 

• Elinympäristön välitön menetys: elinympäristön kattavuuden vähentyminen fyysisen tuhoutumisen 

vuoksi (eli sen poistamisen tai rakennusmateriaalien tai sedimenttien sijoittamisen vuoksi); lajien 

lisääntymis-, ruokailu- ja levähdysalueiden menetys.  

• Elinympäristön heikentyminen: elinympäristön laadun heikkeneminen tai väheneminen, esimerkiksi 

luonteenomaisten lajien määrän vähenemisen tai muuttuneen yhdyskuntarakenteen (lajikoostumuksen) 

vuoksi; lajien lisääntymis-, ruokailu- ja levähdysalueiden heikkeneminen. 

• Elinympäristöjen pirstoutuminen: merkityksellisten elinympäristöjen ja lajien levinneisyysalueiden 

muutos, esimerkiksi elinympäristön yhtenäisen alueen jakautuminen kahteen tai useampaan pieneen, 

eristyneeseen alueeseen, mikä muodostaa esteen elinympäristöjen osien välille. 

• Lajien häiriintyminen: ympäristöolosuhteiden muutos (esim. melu, ihmisten ja ajoneuvojen yleisyys, 

suspendoituneen sedimentin tai pölyn kertymisen lisääntyminen); häiriöt voivat aiheuttaa esimerkiksi lajin 

yksilöiden siirtymistä ja muutoksia lajin käyttäytymisessä ja lisätä kuolleisuusriskiä. 

• Välilliset vaikutukset: ympäristön laadun epäsuora muutos (myös hydrologia). 

 

Tuulivoimaloiden kannalta tyypillisiä lisävaikutuksia ovat estevaikutus ja törmäysriski.   

Tietolähteisiin vaikutusten merkityksen määrittämiseksi voi kuulua näyttö vastaavista toimista, jotka vaikuttavat 

alueisiin, joilla on samankaltaiset suojelutavoitteet, ja saatavilla olevaan näyttöön perustuvat 

asiantuntijalausunnot. Arvioinnissa on kuitenkin tarkasteltava paikallisia olosuhteita aluekohtaisesti, sillä se, 

mikä voi olla yhdellä alueella merkityksellistä, ei välttämättä ole sitä toisella.  
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’Merkittävyyden’ käsite on tulkittava objektiivisesti. Vaikutusten merkittävyys on määritettävä suhteessa 

alueen, johon suunnitelma tai hanke vaikuttaa, erityispiirteisiin ja ympäristöolosuhteisiin, ja erityisesti on 

otettava huomioon alueen suojelutavoitteet ja ekologiset ominaispiirteet (Euroopan komissio, 2019).   

Merkittävien vaikutusten arvioinnin on perustuttava hyvään tieteeseen (mukaan lukien parhaat käytettävissä 

olevat menetelmät ja tiedot) ja luotettaviin tietoihin ja oltava ennalta varautuvaa, ja siinä olisi tarvittaessa 

otettava huomioon sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen, luonnonsuojeluvirastojen tai tutkijoiden, 

mielipide.  

Arvioinnissa on sovellettava suhteellisuusperiaatetta, sen on oltava ennalta varautumisen periaatteen 

mukainen ja siinä on otettava huomioon  

 suunnitelman tai hankkeen luonne, koko ja monimutkaisuus  

 odotetut vaikutukset 

 vaikutuksen kohteena olevien EU:n suojelemien luontotyyppien ja lajien haavoittuvuus ja 

korvaamattomuus.  

Oikeasuhteisella lähestymistavalla tarkoitetaan kaikkiin vaikutuksen kohteena oleviin EU:n suojelemiin 

luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien merkittävien vaikutusten arvioimista ja vaikutusten välttämistä tai 

vähentämistä tehokkaasti aiheuttamatta kuitenkaan kohtuuttomia kustannuksia (Smeeton & George, 2014). 

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioissa on pohdittu useaan otteeseen, mitkä suunnitelmista tai 

hankkeista aiheutuvat vaikutukset ovat merkittäviä vaikutuksia. YVA-direktiivin yhteydessä tuomioistuin katsoi 

äskettäin (vuonna 2017), että merkittävät vaikutukset ovat luontodirektiivillä (tai kansallisella lainsäädännöllä) 

suojeltuihin lajeihin kohdistuvia mahdollisia vaikutuksia.44  

Tarkempia tietoja merkityksen arvioinnista on tämän ohjeasiakirjan luvuissa 4.2 (maatuulivoima) ja 6 

(merituulivoima) luontotyyppejä ja eri lajiryhmiä koskevissa kappaleissa.  

 

3.2 Arvioinnin sisällön, alueen ja aikataulun määrittäminen 
(laajuuden määrittäminen) 

Arvioinnit edellyttävät yksittäisen suunnitelman tai projektin kontekstiin liittyvien lähtötasotietojen keräämistä. 

On tärkeää, että suunnitelmasta vastaava toimivaltainen kansallinen viranomainen ja hankkeen toteuttaja 

tekevät yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa arvioinnin laajuuden arvioimiseksi asiantuntijalausuntojen 

perusteella. Sovitussa soveltamisalassa olisi määriteltävä, mitä tietoja arviointiin sisällytetään EU:n 

suojelemien luontotyyppien ja lajien, Natura 2000 -alueiden, kulkuteiden ja vaikutusten sekä suunnitelmien ja 

hankkeiden, jotka voisivat toimia yhdessä, osalta (ks. kumulatiivisia vaikutuksia koskeva kohta 3.4).  

Tuulivoimahankkeiden lähtötilanteen määrittäminen voi kestää yli 12 kuukautta. Esimerkiksi sääolosuhteiden 

ja ruoan saatavuuden kaltaisten tekijöiden, joiden tiedetään vaikuttavan voimakkaasti erittäin liikkuvien lajien, 

kuten merilintujen, runsauteen, vaihtelun huomioon ottamiseksi voi olla tarpeen tehdä kuukausittaisia 

lähtötilannekartoituksia yhtäjaksoisesti 24 kuukauden ajan. Paikallaan pysyvien lajien tai luontotyyppien, jotka 

eivät ole kovin dynaamisia, kohdalla lähtötilannekartoitukset yhden 12 kuukauden jakson aikana voivat riittää 

kattamaan kausivaihtelun. 

Joka tapauksessa tuulivoimahankkeen aikatauluissa on otettava huomioon tarve kerätä tietoja lähtötilanteesta 

riittävän pitkän ajan kuluessa, ja tietojen on katettava tarvittaessa käyttäytymisen kausittaiset näkökohdat 

(lisääntyminen, muuttoliike, talvehtiminen). Lähtötilannetta koskeviin tietoihin olisi kirjattava 

ympäristöolosuhteet siinä skenaariossa, jossa suunnitelmaa tai hanketta ei panna täytäntöön, eli ennen 

sellaisia rakentamista edeltäviä tai rakentamistoimia, jotka muuttaisivat mitattavasti lähtötilannetta. 

Suunnitelman tai hankkeen aikataulussa on otettava huomioon myös se, että ekologiset tiedot voivat olla 

voimassa vain tietyn ajan, ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat hyväksyä tietojen pätevyyden 

                                                      

44 Unionin tuomioistuimen tuomio 7.11.2018, Holohan ym., C-461/17, ECLI:EU:C:2018:883, jossa viitataan tuomioon 
24.11.2011, komissio v. Espanja (Alto Sil / ruskeakarhu), C-404/09, EU:C:2011:768, 86 kohta. 
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strategista ympäristöarviointia, ympäristövaikutusten arviointia tai asianmukaista arviointia varten ainoastaan, 

jos ne kerätään tietyn ajan kuluessa ennen arviointia.45  

Luvussa 4.2 (maatuulivoima) ja luvussa 6 (merituulivoima) esitetään arvioita tuulivoimaloista todennäköisesti 

aiheutuvista merkittävistä vaikutuksista EU:n suojelemiin lajeihin ja luontotyyppeihin. Niissä tarkastellaan myös 

etäisyyden (jonka sisällä vaikutukset voivat olla mitattavissa) keskeistä parametria ja liikkuvien lajien 

vaelluskäyttäytymistä.  

Hankkeen, kuten tuulivoimalan, vaikutukset on otettava huomioon koko sen elinkaaren ajalta. Nämä 

vaikutukset voivat olla kauaskantoisia ja vaikuttaa EU:n suojelemiin luontotyyppeihin ja lajeihin, jotka ovat 

kaukana suunnitelmasta tai hankkeesta. Tutkimusalue (alueellinen viitekehys) on sen vuoksi määriteltävä 

siten, että se kattaa koko maantieteellisen alueen, jolla kaikki suunnitelman tai hankkeen toimet ja vaikutukset 

todennäköisesti tapahtuvat ja ilmenevät. 

Suunnitelmasta tai hankkeesta todennäköisesti aiheutuvat vaikutukset huomioon ottaen tutkimusaluetta 

voidaan laajentaa siten, että siihen sisällytetään ympäristöpiirteitä laajemman maisema-alueen, merimaisema-

alueen tai ekosysteemin mittakaavassa, esimerkiksi joen valuma-alueella. Tutkimusalue voi muuttua 

arviointiprosessin aikana, jos saadaan lisätietoja tai jos niitä tarvitaan arvioinnin tai lieventämistoimien 

suunnittelun tueksi tai jos pitkäaikaiseen seurantaan tarvitaan vertailualueita (Gullison ym., 2015). 

On myös tarpeen määritellä arvioinnin ajanjakso (ajallinen viitekehys). Vaikutukset EU:n suojelemiin lajeihin 

voivat ilmetä jonkin aikaa suunnitelman tai hankkeen käynnistymisen ja/tai päättymisen jälkeen (Error! 

Reference source not found.). Ajanjakson olisi oltava riittävän pitkä, jotta voidaan ottaa huomioon aiemmat, 

nykyiset ja todennäköiset tulevaisuuden lähtötilanteet, kokonaisajanjakso, jonka kuluessa vaikutukset 

todennäköisesti syntyvät, ilmastonmuutoksen ennustetut vaikutukset ympäristöolosuhteisiin ja EU:n 

suojelemiin luontotyyppeihin ja lajeihin sekä mahdolliset ennakoitavissa olevat tulevat kehityssuunnat 

maankäyttösuunnitelmien ja/tai asiantuntijalausuntojen osalta. 

Lopuksi arvioinnin tilaa ja ajanjaksoa määriteltäessä olisi otettava huomioon myös mahdolliset kumulatiiviset 

vaikutukset (ks. kohta 3.4).   

Laatikko 3-1 Esimerkki skenaarioista, jotka edellyttävät pidempää arviointiajanjaksoa 

Esimerkki 1. Pitkäikäiset lajit, kuten suuret muuttavat petolinnut, jotka palaavat Eurooppaan ja lisääntyvät vasta kolmen 

tai neljän vuoden iässä. Nuorten yksilöiden menettäminen siksi, että ne kuolevat törmättyään tuulivoimaloihin pian 

lentämään oppimisen jälkeen tai muuttomatkalla, voi olla mitattavissa lisääntyvässä populaatiossa vain silloin, kun 

lisääntyvät aikuiset eivät korvaudu lisääntymisiässä olevilla palaavilla linnuilla. Tämä voi tapahtua vasta 3–4 vuoden 

kuluttua siitä, kun voimalan toiminta on käynnistynyt, mutta vaikutus pysyy toiminnan päättymisen jälkeen. 

 

Hyvä käytäntö:  

Natura 2000 -alueen suojelutavoitteet huomioon ottaen tuulivoimaloihin törmäämisen aiheuttaman kuolleisuuden 

seurauksia populaatiolle arvioidaan suunnitelman tai hankkeen käynnistymisestä alkaen niin kauan kun 

vaikutuksen ennustetaan jatkuvan. 

 

Esimerkki 2. Ilmastonmuutoksen aiheuttama merenpinnan nousu vähentää rannikon luontotyyppien laajuutta seuraavien 

25 vuoden aikana. 

                                                      

45 Yhdistyneen kuningaskunnan lepakkotutkimusohjeissa (Collins, 2016) todetaan, että tutkimustietojen 
voimassaoloajasta olisi päätettävä tapauskohtaisesti ja että se riippuu useista kysymyksistä seuraavasti: 
• Toteutettiinko alkuperäiset tutkimukset hyvien käytäntöjen ohjeiden mukaisesti? 
• Kohdistuiko alkuperäisiin tutkimuksiin mitään rajoituksia (esimerkiksi aikataulujen, sääolojen, käytettyjen 
laitteiden, tutkijoiden lukumäärän tai tutkijoiden asiantuntemuksen osalta)? 
• Tukevatko alkuperäisten tutkimusten tulokset alkuperäisiä päätelmiä ja ovatko päätelmät edelleen 
merkityksellisiä? 
• Onko alueen tai sen ympäristön luonne muuttunut alkuperäisten tutkimusten jälkeen (onko rakenne esimerkiksi 
heikentynyt ja muuttunut sopimattomammaksi lepopaikalle tai onko ihmisen toiminta lakannut ja rakenteesta tullut 
sopivampi lepopaikalle)? 
• Antavatko lisätutkimukset todennäköisesti päätöksen (kuten suunnitteluluvan), lieventämistoimenpiteiden 
suunnittelun tai ehdotettuun toimintaan liittyvien erityisten neuvojen kannalta olennaisia tietoja? 
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Tuulivoimaloiden perustusten aiheuttama rannikon luontotyyppien häviäminen voidaan ennustaa rakennushetkellä. 

Luontotyyppien häviämisen merkitys suunnitelman tai hankkeen 25-vuotisen käyttövaiheen aikana voi olla huomattavasti 

suurempi, kun otetaan huomioon merenpinnan noususta johtuva rannikon luontotyyppien häviäminen. Tämä on erityisen 

tärkeää, jos hankkeen toteuttaminen voi estää ilmastonmuutokseen liittyvien hallintatoimien toteuttamisen, esimerkiksi 

rantaviivan hallitun uudelleenlinjauksen. 

 

Hyvä käytäntö:  

Natura 2000 -alueen suojelutavoitteet huomioon ottaen arvioidaan suunnitelman tai hankkeen jalanjäljen 

aiheuttamaa luontotyyppien häviämistä yhdessä sellaisten tieteellisesti perusteltujen ennusteiden kanssa, jotka 

koskevat luontotyyppien häviämistä tai lisääntymistä Natura 2000 -alueella ilmastonmuutoksen aiheuttamaan 

merenpinnan nousuun liittyvissä erilaisissa skenaarioissa. 

 

 

Esimerkki 3. Riutan eliöyhteisön muodostuminen tuulivoimalan perustuksille merivesillä. 

Yhteisöjen muodostuminen keinotekoisiin rakenteisiin ja siihen liittyvien muiden meriympäristön lajiyhteisöjen 

muodostuminen on dynaaminen prosessi, joka voi kestää useita vuosia ja jota mutkistavat kalastuspaineen vähenemisen 

kaltaiset tekijät. Tällaisia vaikutuksia aiheutuu todennäköisesti tuulivoiman kehittämissuunnitelman tai -hankkeen koko 

toimintavaiheen aikana. Jos perustukset ja/tai materiaali, kuten kivituki, jätetään paikalleen käytöstäpoiston jälkeen, 

vaikutukset voivat jatkua myös pysyvästi, olivat ne sitten positiivisia tai negatiivisia. 

 

Hyvä käytäntö:  

Tunnistetaan riuttojen muodostumisen mahdolliset ravintoketjuun liittyvät seuraukset suhteessa Natura 

2000 -alueen ekologisiin piirteisiin tai tehtävään ja arvioidaan todennäköisiä vaikutuksia. Toteutetaan seurantaa, 

ei ainoastaan eliölajien leviämisen kuvaamiseksi vaan merinisäkkäiden kaltaisille ryhmille aiheutuvien seurausten 

arvioimiseksi, jotta käytöstäpoistosta voidaan myöhemmin tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.   

 

Pohditaan, edistääkö pohjaeliöyhteisöjen46 muodostuminen upotetuille alustoille (esim. kivituille) biologista 

monimuotoisuutta ja ekosysteemin toimintaa vai heikentääkö se luontotyyppiä. Tämä riippuu osittain historiallisesta 

kontekstista, esimerkiksi siitä, onko kovien alustojen luontotyyppejä menetetty aiemmin. 

 

Harkitaan sellaisten haitallisten vieraslajien seurantaa, jotka saattavat levitä koviin rakenteisiin, koska ne yleensä leviävät 

uusille alustoille nopeammin kuin kotoperäiset lajit. 

 

3.3 Lähtötilanteen määrittäminen  

Vaadittavien lähtötilannetta koskevien tietojen on oltava oikeassa suhteessa arvioinnin tarpeisiin. Näin ollen 

selvitykseen tarvittavat lähtötilannetta koskevat tiedot ovat vähemmän yksityiskohtaisia kuin asianmukaiseen 

arviointiin tarvittavat. Selvityspäätös voi usein perustua julkaistuun aineistoon ja asiaankuuluvien 

luonnonsuojeluviranomaisten kuulemiseen.  

Lähtötilanne määritetään kuvailemalla suunnitelman tai hankkeen sijainnin ekologinen konteksti, kyseiset 

Natura 2000 -alueet sekä suunnitelman tai hankkeen ja kyseisten alueiden väliset yhteydet. Error! Reference 

source not found. annetaan esimerkkejä lähtötilannetta koskevista olennaisista ekologisista tiedoista. Error! 

Reference source not found. annetaan esimerkkejä olemassa olevista tietolähteistä ja lisätietoja 

tutkimuksista, jotka muodostavat jokaisen asianmukaisen arvioinnin perustan.47  

Laatikko 3-2 Esimerkkejä lähtötilannetta koskevista olennaisista ekologisista tiedoista 

• Populaation koko ja suuntaukset, eristyksen aste, kausiluonteisuus, ikäluokkarakenne ja suojelun taso48 

                                                      

46 Eliöyhteisö, joka elää meren, joen, järven tai puron pohjassa tai sen läheisyydessä ja jota kutsutaan myös 
pohjavyöhykkeeksi. 
47 Asianmukaisen arviointiprosessin kussakin vaiheessa tyypillisesti huomioon otettavasta tietotasosta on esitetty 
yhteenveto C. 
48 Monien taksonien, kuten lepakkojen ja merinisäkkäiden, osalta tämä on mahdollista vain osittain. Esimerkiksi 
lepakkojen kohdalla Populaation koko ja ikäluokkarakenne ovat kriittisiä mittoja, ja tiedon puute estää tällä hetkellä 
useimpien alueiden järkevän arvioinnin. Populaation koon laskeminen edellyttäisi kuitenkin tuulipuistojen toteuttajien 
investointien merkittävää lisäämistä, koska siihen tarvittaisiin erityisiä lähtötilannetta koskevien tietojen keräystekniikoita, 
kuten lepopaikkojen paikallistamista radiojäljityksen, eläinten laskemisen, ansojen jne. avulla. Seuraavien vuosien aikana 
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• Luontotyypin alue, pirstoutumisen ja eristyneisyyden aste sekä suojelun taso 

• Luontotyyppien ja lajien biologiset ja ekologiset suhteet (esim. elinpiirianalyysi) 

• Maa-/merialueiden hallintakäytännöt, esimerkiksi viljelykierto, kausittainen kasvillisuuden poltto ja 

kalastuskieltovyöhykkeet 

• Ympäristöpiirteet, jotka yhdistävät suunnitelman tai hankkeen sijainnin ja Natura 2000 -alueet, esimerkiksi joet tai 

vuoksivirtaukset 

 

Laatikko 3-3 Esimerkkejä vaikutustenarvioinnin keskeisistä tietolähteistä 

• Natura 2000 -tietolomakkeet 

Kutakin Natura 2000 -aluetta varten saatavilla oleva tietolomake sisältää tietoja EU:n suojelemista lajeista ja 

luontotyypeistä, joita varten alue on osoitettu, ja siinä esitetään laaja arvio kunkin kyseisen alueen lajin tai luontotyypin 

tilasta (asteikolla A–D).  

Siinä on tietoa alueen luontotyyppien pinta-alasta, edustavuudesta ja suojelun tasosta sekä kokonaisarvio alueen arvosta 

kyseisten luontotyyppien suojelemisen kannalta.  

Alueella esiintyvien lajien osalta tietolomakkeessa on tietoa niiden kannoista, luokista (paikallaan pysyvä, lisääntyvä, 

talvehtiva, muuttava) ja alueen arvosta kyseisten lajien kannalta.  

Se sisältää myös merkityksellisiä taustatietoja alueesta. Niitä ovat muun muassa   

- alueen yleiset piirteet, laatu ja merkitys  

- haavoittuvuus (ihmisten ja muiden vaikutusten aiheuttama paine alueella sekä luontotyyppien ja ekosysteemien 

hauraus) 

- kaikki sellaiset ihmisen toimet ja luonnon prosessit, joilla voi olla myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia alueen 

suojeluun ja hoitoon 

- alueesta vastaava hallintoelin  

- alueen hoitosuunnitelmat ja -käytännöt, mukaan lukien perinteinen ihmisen toiminta  

- alueen kartta. 

• Alueiden hoitosuunnitelmat  

Natura 2000 -hoitosuunnitelmista voidaan saada tietoa alueen suojelutavoitteista, alueella esiintyvien lajien ja 

luontotyyppien sijainnista ja tilasta, niihin kohdistuvista uhkista sekä suojelutason parantamiseksi tarvittavista 

suojelutoimenpiteistä. Tästä voi olla hyötyä selvitysvaiheessa ja asianmukaisessa arvioinnissa. 

• Natura 2000 Viewer (http://natura2000.eea.europa.eu/) ja julkinen Natura 2000 -tietokanta 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm  

• Luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevat herkkyyskartat 

• Nykyiset ja historialliset kartat ja ilmakuvat, geologiset ja hydrogeologiset tutkimustiedot, toimivaltaisilta kansallisilta 

viranomaisilta, luonnonsuojeluvirastoilta, kansalaisjärjestöiltä, toteutetuista strategisista ympäristöarvioinneista, 

ympäristövaikutusten arvioinneista ja asianmukaisista arvioinneista, tuulipuistotietokannoista ja muilta organisaatioilta, 

joilla on asiaankuuluvia asiantuntijoita, saatavat tiedot49 

• EU-rahoitteisten tutkimushankkeiden aineistot ja raportit sekä muut korkeakouluilta, kansalaisjärjestöiltä tai 

teollisuudelta saatavat tutkimusjulkaisut ja tietokannat. Esimerkiksi Life-hankkeiden telemetriatiedoista voi olla paljon 

hyötyä. Mielenkiintoinen tietokanta on Movebank50 (https://www.movebank.org/).  

• Asiaankuuluvat suunnitelmat, nykyiset ja historialliset kartat, olemassa olevat geologista ja hydrogeologista tutkimusta 

koskevat tiedot sekä kaikki olemassa olevat ekologista tutkimusta koskevat tiedot, jotka ovat saatavilla 

toimialajärjestöiltä, suunnitelmien ja hankkeiden toteuttajilta, maanomistajilta, alueiden hoitajilta tai 

luonnonsuojeluvirastoilta ja -järjestöiltä 

• Strategiset ja hanketason ympäristöraportit ja ympäristövaikutusten arviointiraportit, asianmukaista arviointia koskevat 

raportit ja muut asiakirjatodisteet, jos suunnitelmia tai hankkeita on arvioitu aiemmin 

• Lisäkenttätutkimukset luontotyypeistä ja/tai lajeista, jos olemassa olevat tiedot (esimerkiksi luontotyypin alueesta tai 

populaation koosta) eivät ole riittävän yksityiskohtaisia (ks. Error! Reference source not found.) 

 

                                                      

odotetaan saatavan vähitellen lisää tietoa (ks. esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan laajuinen tutkimus 
(https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-programme/british-bat-survey). 
49 Ks. esimerkiksi The Wind Power https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php 
ja 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/ 
50 Kreikassa monet suunnitelmien ja hankkeiden toteuttajat tai konsultit käyttävät tätä verkkotietokantaa jo YVA-
prosessin aikana (tai jopa ennen sitä). ”Trackig Data Map” -kenttä sisältää useita hankkeita, joista on saatavilla tietoja 
(osa niistä on saatavilla verkossa, muissa tapauksissa on otettava yhteyttä järjestelmänvalvojaan). Tiedot viittaavat GPS-
lähettimillä varustettujen lintujen sijainteihin/lentoihin. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
https://www.movebank.org/
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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Merkityksellisen lähtötilanteen määrittämisessä on kolme keskeistä vaihetta:  

Ensimmäiseksi on tärkeää aloittaa asiakirjojen tarkastelulla. Tässä tarkastelussa yksilöidään tutkimusalueella 

esiintyvät EU:n suojelemat luontotyypit ja lajit, joita varten Natura 2000 -alue(et) on osoitettu. Se sisältää näitä 

luontotyyppejä ja lajeja koskevien olemassa olevien tietojen sekä osoitetun alueen ulkopuolella sijaitsevien 

ympäristö- ja ekologisten piirteiden, jotka voivat liittyä alueen tai alueiden suojelutavoitteisiin, kokoamisen ja 

arvioinnin.  

Toiseksi pidetään hyvänä käytäntönä, erityisesti maatuulihankkeiden kohdalla, että asianmukaisesti pätevä 

ja kokenut ekologi tekee alueelle havainnointikäynnin. Havainnointikäynnillä voidaan esimerkiksi käydä 

keskusteluja paikallisten maankäyttäjien ja maanomistajien kanssa, jotta voidaan ymmärtää paremmin alueen 

biologiseen monimuotoisuuteen mahdollisesti vaikuttavia kausittaisia käytäntöjä (esimerkiksi tulen käyttö 

nurmen polttamiseen syksyllä tuoreen kasvun tuottamiseksi seuraavana keväänä). Error! Reference source 

not found. esitetään yhteenveto keskeisistä seikoista, jotka kannattaa tarkistaa havainnointikäynnillä. 

Laatikko 3-4 Tarkistuslista maatuulivoimahankkeen havainnointikäyntiä varten 

• Ovatko lähtötilannetta koskevat tiedot ajan tasalla? Onko esimerkiksi rannikon eroosio vähentänyt niiden 

luontotyyppien pinta-alaa, jotka ovat syy Natura 2000 -alueen osoittamiselle, onko olemassa uusia 

maankäyttökäytäntöjen, kuten metsätalouden, luomia alueita, jotka tukevat luontotyyppejä, tai onko viitteitä siitä, että 

sen lajin, joka on osoittamisen syynä merilintuyhdyskunnassa, lisääntyvien parien määrä on muuttunut? 

• Onko uusia alueita, joilla on merkitystä EU:n suojelemille luontotyypeille ja lajeille? Onko esimerkiksi Natura 

2000 -alueen sisä- tai ulkopuolella lintujen/lepakkojen uusia lepopaikkoja tai ruokailualueita? 

• Onko tutkimusalue asianmukainen? Kattaako se edellä esitetyn perusteella koko alueen, johon suunnitelma tai hanke 

voi vaikuttaa? 

• Onko paikallisia sidosryhmiä kuultu? Kuuleminen voi olla erityisen tärkeää, jos biologisen monimuotoisuuden runsaus 

vaihtelee merkittävästi kausittain ja/tai jos alueella on käytössä kausittaisia maankäyttökäytäntöjä, kuten kasvillisuuden 

polttaminen tai metsästys. 

• Mitkä ovat tutkimustyön rajoitukset? Onko alueelle esimerkiksi turvallinen pääsy, onko siellä selkeät näkymät 

visuaalisiin tutkimuksiin ja vaikuttavatko kausittaiset maankäyttökäytännöt tulosten puolueellisuuteen? 

Havainnointikäynti ja paikallisten sidosryhmien kuuleminen tarjoavat mahdollisuuden selvittää, mitkä rajoitukset tulevat 

olemaan, ja määrittää sopivat tutkimusmenetelmät ja paikat, joista tietoja kerätään. 

 

Kolmanneksi, jos tiedoissa on puutteita tai jos ne eivät ole ajan tasalla, pätevien ja kokeneiden ekologien on 

suunniteltava ja toteutettava tutkimuksia puuttuvien tai ajantasaisten tietojen keräämiseksi.  Tietojen 

ajantasaisuuden arvioinnin olisi perustuttava tutkimustyyppiin, siihen, onko aiemmat tutkimukset tehty 

ihanteellisissa olosuhteissa tai ihanteellisena vuodenaikana, ja siihen, ovatko ympäristöolosuhteet muuttuneet. 

Tietojen kerääminen vähintään 1–3 vuoden kuluessa arvioinnista on hyvä käytäntö. Lähtötilannetta koskevien 

tietojen keräämisen aikataulusta on päätettävä tapauskohtaisesti ottaen huomioon olemassa olevien tietojen 

yleinen vähäisyys, lajin koko vuotuinen elinkaari sekä vuosien välisiä vaihteluja koskeva tietämys (esimerkiksi 

jos sääolosuhteet voivat vaikuttaa lajien muuttoon). 

Kun määritetään, kuinka kauan tutkimustietoja on kerättävä, on myös tärkeää pohtia, miten tiedot analysoidaan 

(ks. myös luku 7).  

On hyvä käytäntö varmistaa, että rakentamista edeltävät tutkimukset on suunniteltu siten, että niitä voidaan 

verrata rakentamisen jälkeisen seurannan tuloksiin, ja että menetelmät kirjataan riittävän yksityiskohtaisesti 

menetelmien ja analyysien jatkuvuuden varmistamiseksi, vaikka henkilöstö vaihtuisi (kuten monivuotisissa 

hankkeissa usein käy). 

Käsiteltäessä mahdollisia vaikutuksia luvussa 4.2 (maatuulivoima) ja luvussa 6 (merituulivoima) viitataan 

ekologisiin tutkimusmenetelmiin. 

Lisäohjeita lähtötilannetta koskevien tutkimusten suorittamisesta annetaan 6 artiklan 3 ja 4 kohdasta 

laadituissa Euroopan komission menetelmäohjeissa (Euroopan komissio, 2019) ja julkaisussa ”Good Practices 

for the Collection of Biodiversity Baseline Data” (Gullison ym., 2015). 
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3.4 Kumulatiivisten vaikutusten arviointi 

3.4.1 Mitkä toimet on otettava huomioon? 

Tuulivoimasuunnitelma tai -hanke voi vaikuttaa yhdessä muiden suunnitelmien ja hankkeiden kanssa ja 

aiheuttaa kumulatiivisia vaikutuksia EU:n suojelemiin luontotyyppeihin tai lajeihin.  

Kumulatiiviset ympäristövaikutukset voidaan määritellä ympäristövaikutuksiksi, jotka johtuvat aiemman, 

nykyisen ja tulevan toiminnan yhteistoiminnasta. Vaikka yhden hankkeen vaikutukset eivät ehkä ole 

merkittäviä, useiden hankkeiden yhteisvaikutukset voivat olla merkittäviä. Kumulatiivisilla vaikutuksilla on suuri 

merkitys tuulivoiman käyttöönoton kannalta, kun otetaan huomioon tuulivoiman tuotantoon tarkoitettujen 

sovellusten määrän jatkuva lisääntyminen ja tulevina vuosina odotettavissa oleva kapasiteetin kasvu (ks. luku 

1 tuulivoimapolitiikasta).   

Koska suunnitelmien ja hankkeiden kumulatiivisten vaikutusten arviointi on luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan 

sekä SYA- ja YVA-direktiivien (liitteet III ja IV) mukainen vaatimus, tämän tuulivoimahankkeisiin liittyvän 

arvioinnin keskeiset periaatteet on kuvattu jäljempänä.  

Ensinnäkin 6 artiklan 3 kohdan mukaista yhteisvaikutusta koskevaa säännöstä sovelletaan sekä 

selvitykseen että asianmukaiseen arviointiin.  

Toiseksi yhteisvaikutusta koskevaa säännöstä sovelletaan suunnitelmiin tai hankkeisiin, jotka on toteutettu, 

jotka on hyväksytty mutta ei toteutettu tai joita on ehdotettu. Arvioinnin pääkohteena olevien suunnitelmien 

tai hankkeiden vaikutusten lisäksi voi olla tarkoituksenmukaista pohtia jo toteutettujen suunnitelmien ja 

hankkeiden vaikutuksia. Vaikka jo toteutetut suunnitelmat ja hankkeet eivät itsessään lukeudu 6 artiklan 3 

kohdassa asetetun arviointivaatimuksen piiriin, ne on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon tämänhetkisen 

suunnitelman tai hankkeen vaikutusten arvioinnissa, jotta voidaan määrittää, onko mahdollista, että 

tämänhetkinen hanke synnyttää kumulatiivisia vaikutuksia yhdessä muiden aiemmin toteutettujen 

suunnitelmien ja hankkeiden kanssa. Jo toteutettujen suunnitelmien ja hankkeiden vaikutukset ovat yleensä 

osa alueen lähtötilannetta tässä vaiheessa (ks. kohta 3.3). Suunnitelmat ja hankkeet, jotka on hyväksytty 

aikaisemmin mutta joita ei ole vielä alettu toteuttaa tai saatettu päätökseen, olisi sisällytettävä yhteisvaikutusta 

koskevan säännöksen soveltamisalaan. Muiden ehdotettujen suunnitelmien tai hankkeiden osalta vaikuttaa 

oikeusvarmuuden periaatteen nojalla asianmukaiselta, että yhteisvaikutusta koskevan säännöksen 

soveltaminen rajoitetaan koskemaan suunnitelmia, joita on ehdotettu eli joista on tehty hyväksyntä- tai 

lupahakemus (ks. kohta 4.5.3). 

Lisäksi on tärkeää huomata, että kumulatiivisten vaikutusten arviointi ei rajoitu vain samantyyppisten ja 

samaa toimialaa koskevien suunnitelmien tai hankkeiden (esimerkiksi useiden tuulipuistojen) arviointiin. 

Arviointiin olisi sisällytettävä kaikentyyppiset suunnitelmat tai hankkeet, joilla voi olla merkittävä vaikutus 

yhdessä harkinnassa olevan tuulipuiston tai tuulivoimasuunnitelman kanssa. 

Samaan tapaan arvioinnissa olisi hankkeiden välisten taikka suunnitelmien välisten kumulatiivisten vaikutusten 

tarkastelun ohella tarkasteltava niin ikään hankkeiden ja suunnitelmien välisiä vaikutuksia (ja päinvastoin). 

Esimerkiksi tuulipuiston rakentamista Natura 2000 -alueen lähelle koskeva uusi hanke ei välttämättä yksin 

vaikuta haitallisesti alueeseen, mutta kun otetaan huomioon, että samalle alueelle on jo hyväksytty alueen 

halkaiseva liikenneinfrastruktuurihanke, nämä tekijät yhdessä voivat aiheuttaa merkittäviä kielteisiä 

vaikutuksia alueelle. Toisaalta suunnitelma ei välttämättä itsessään vaikuta merkittävästi Natura 

2000 -alueeseen, mutta arvioinnin tulos voi muuttua, mikäli samassa yhteydessä otetaan huomioon alueelle 

jo aiemmin ehdotettu tai hyväksytty suuri kehityshanke, joka ei sisälly arvioitavaan suunnitelmaan (ks. kohta 

4.5.3). 

Asianmukaisen alueellisen laajuuden määrittäminen kumulatiivisten vaikutusten yhteydessä voi olla haastavaa 

erityisesti arvioitaessa vaikutuksia muuttolintuihin ja lepakoihin. Kuten kohdassa 3.2 (laajuuden määrittäminen) 

mainitaan, on suositeltavaa, että toimivaltaiset viranomaiset ja suunnitelmien ja hankkeiden toteuttajat tekevät 

yhteistyötä sidosryhmien kanssa arvioinnin laajuuden määrittämiseksi.  

Keskeisenä haasteena kumulatiivisten vaikutusten arvioinnissa on ymmärtää, miten vaikutukset kumuloituvat, 

mitkä ovat tärkeät ekologiset kynnysarvot ja milloin ne ylittyvät. Tämä on todellakin monimutkainen kysymys, 

ja on tiedostettava, että epävarmuustekijöitä on paljon. Lisäksi kaikki merkityksellisyyden arvioinnin 
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haasteellisuuteen liittyvät epävarmuustekijät (ks. 3.5) ovat olennaisia myös kumulatiivisten vaikutusten 

arvioinnissa, mutta tilanne on tässä vielä monimutkaisempi. Esimerkkejä:  

• Populaatiotason vaikutuksista tiedetään edelleen hyvin vähän. Kumulatiivisten vaikutusten arviointia 

rajoittaa perustieto populaation dynamiikasta (esimerkiksi kuinka paljon tilaa tietyt lajit tarvitsevat? 

Löytävätkö ne helposti muita ruokailupaikkoja?). Erityisesti merituulivoimaloiden osalta on vaikea tutkia 

lepakkojen, lintujen ja merinisäkkäiden kantoihin kohdistuvia mittakaavavaikutuksia.  

• Vastaanottajiin kohdistuvan paineen (esimerkiksi kalastuksen, saastumisen ja melun) kokonaislaajuutta on 

vaikea hahmottaa. On haastavaa ottaa huomioon eri toimintojen kumulatiivisesti yhdellä alueella 

aiheuttamat paineet.  

• On vaikea ennustaa, miten eri lajit käyttävät maisema-aluetta tai merimaisema-aluetta, kun alueella on 

useita eri hankkeita. 

• Aina ei ole selvää, miten käsitellä pienimuotoisia hankkeita, kun lähellä on laajan mittakaavan hanke, joka 

hallitsee automaattisesti kaikkia näkemyksiä kumulatiivisesta vaikutuksesta. Usein kuitenkin unohdetaan, 

että hankkeet, jotka on selvityksessä valittu merkittävien vaikutusten puuttuessa, aiheuttavat aina osan 

kumulatiivisista vaikutuksista.   

 

Toinen syy kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin monimutkaisuuteen on tietojen puute. Se koskee paitsi 

vaikutuksia (esimerkiksi kuolleisuutta tai siirtymää) myös tarkasteltavia toimia:   

• Jälkiseurantatietoja ei useinkaan tallenneta julkiseen tietokantaan, ja niitä käsitellään harvoin siten, että 

hyödyllisiä tietoja (esimerkiksi malleista tai toimenpiteiden vaikuttavuudesta) voitaisiin hyödyntää tulevia 

suunnitelmia tai hankkeita koskevissa arvioinneissa. 

• Jos jäsenvaltiossa ei ole jälkiseurannan suorittamista koskevia kansallisia ohjeita, ongelmia aiheuttaa 

menetelmien yhteensopimattomuus (ja sama koskee myös eroja kansallisten rajojen ylittyessä).  

• Sellaisista julkisista tietokannoista on yleisesti puutetta, jotka tarjoavat alueellisen yleiskatsauksen nykyisiin 

ja suunniteltuihin toimiin ja tietoa niihin liittyvistä keskeisistä piirteistä (esimerkiksi tuulivoimaloiden 

lukumäärä, voimaloiden korkeus, tarkka sijainti tai yhteys paikkatietojärjestelmiin).   

 

Kumulatiivisten vaikutusten arviointiin liittyvä yhteinen haaste on myös se, miten kumulatiivisten vaikutusten 

”taakka” kohdennetaan, kun hankkeita kehitetään peräkkäin. Tällä hetkellä yleisin lähestymistapa perustuu 

”kuka ehtii ensin” -periaatteeseen, mikä tarkoittaa, että viimeisessä hankkeessa otetaan huomioon kaikkien 

aiempien hankkeiden kaikki vaikutukset. Näin ollen suunnitelmiin ja hankkeisiin, joita esitetään samalla 

alueella jo hyväksyttyjen suunnitelmien ja hankkeiden jälkeen, kohdistuu suurempi hylkäämisriski, koska myös 

merkittävien vaikutusten riski on suurempi.  

Kaikista näistä haasteista huolimatta mahdollisia kumulatiivisia vaikutuksia olisi arvioitava käyttäen luotettavia 

lähtötilannetta koskevia tietoja, eikä arvioinnin pitäisi perustua ainoastaan laadullisiin kriteereihin. 

Kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin olisi myös oltava erottamaton osa yleistä arviointia eikä vain 

”sivuhuomio” arviointiprosessin lopussa.  

Luotettavien lähestymistapojen kehittämistä kumulatiivisten vaikutusten arviointia varten koskeva tutkimus on 

lisääntymässä, lähinnä merituulivoiman osalta. On odotettavissa, että muutaman seuraavan vuoden aikana 

saadaan lisää ohjeita.  

3.4.2 Suositeltu toimintamalli tuulivoima-alalla tehtäviä 
kumulatiivisten vaikutusten arviointeja varten 

Tässä kohdassa esitetään suositeltuja lähestymistapoja edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi. Ne 

määritettiin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa osana tätä hanketta toteutetun sidosryhmien laajan kuulemisen 

perusteella.  

Tuulivoiman kehittämissuunnitelmia tai -hankkeita olisi tarkasteltava yhdessä muiden sellaisten 

toimien kanssa, joilla voi olla vaikutuksia samoihin EU:n suojelemiin lajeihin ja luontotyyppeihin. 

Esimerkiksi energiaverkkoinfrastruktuurin kehittämisellä on samankaltaisia vaikutuksia lintuihin. 

Arvioinnissa olisi meneillään olevien hankkeiden lisäksi otettava huomioon suunnitelmat tai hankkeet, 

jotka on jo toteutettu, jotka on hyväksytty mutta ei toteutettu tai joita on ehdotettu (katso 3.4.1). Siksi 

on tärkeää, että näistä muista toimista ja niiden vaikutuksista on saatavilla tietoa. Toiminnassa olevien 
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tuulipuistojen jälkiseurannasta saatuja tietoja voitaisiin esimerkiksi käyttää suunnitteilla olevan 

tuulipuiston kuolleisuusarviointeihin.  

Hankkeiden toteuttajien olisi pidettävä kumulatiivisia vaikutuksia olennaisena ja merkityksellisenä 

osana kokonaisarviointia. Toteuttajien varhainen yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten kanssa 

esimerkiksi arvioinnin rajauksen tai tiedonkeruun yhteydessä parantaa tällaisten arviointien laatua. 

Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla tarkoituksenmukaista siirtää vastuu kumulatiivisia vaikutuksia 

koskevien arviointien laatimisesta hankkeen toteuttajilta viranomaisille, koska niillä on paras yleiskuva 

ja tietämys muusta toiminnasta suurilla alueilla. Vaihtoehtoisesti viranomaiset voisivat ainakin kerätä 

kaikki olennaiset tiedot ja toimittaa ne hankkeen toteuttajille ja konsulteille. Vastaavasti kansallisen tai 

alueellisen tietokannan luominen helpottaisi huomattavasti yleiskuvan saamista eri toiminnoista. 

Ihanteellista olisi, jos tietokanta sisältäisi dynaamisen kartan, jonka avulla voidaan hakea kaikkia 

hankkeita, myös vielä suunnitteluvaiheessa olevia. Tämä parantaisi päätöksenteon laatua. 

Maantieteellisen soveltamisalan olisi katettava maantieteellinen alue, jolla kaikki suunnitelmaan tai 

hankkeeseen liittyvät toimet ja niiden kumulatiiviset vaikutukset ovat omiaan vaikuttamaan kyseisten 

Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteisiin. Määritettäessä, minkä laajuisia toimia 6 artiklan 3 kohdan 

vaatimusten mukaisen kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin toteuttaminen edellyttää, olisi 

noudatettava suhteellisuusperiaatetta (ks. hyvä käytäntö ). Laajamittaisissa tuulivoiman 

rakennussuunnitelmissa, jotka toteutetaan pääasiassa merellä mutta jotka voivat koskea myös maa-

alueita, on suositeltavaa soveltaa rajat ylittävää lähestymistapaa.   

Kumulatiivisten vaikutusten arviointi aluesuunnittelussa on olennaisen tärkeää, jotta voidaan määrittää 

”vähäisen ekologisen riskin omaavat alueet” tarkistetun uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin 

mukaisesti. Kumulatiivisia vaikutuksia on parempi arvioida strategisissa ympäristöarvioinneissa ja 

niihin liittyvissä asianmukaisissa arvioinneissa erityisesti merten aluesuunnittelun osalta, koska nämä 

aluesuunnitelmat kattavat kaiken merellä tapahtuvan toiminnan.  

Kannattaa tarkastella myös, minkälaisia hyviä käytäntöjä on sovellettu kumulatiivisten vaikutusten 

arviointiin liittyvien epävarmuustekijöiden ratkaisemiseksi. Alankomaissa on kehitetty ekologian ja 

kumuloitumisen kehysprosessi () merituulivoiman kehittämisen tueksi. Soveltamalla tätä kehystä 

kaikkiin suunniteltuihin tuulivoimaloihin tietyllä merialueella vältetään ”kuka ehtii ensin” -toimintamalli, 

joka tarkoittaa sitä, että uusimpiin hankkeisiin kohdistuu suurin hylkäämisriski kumulatiivisten 

vaikutusten vuoksi. 

 

Tapaustutkimus 3-1 Ohjeet Flanderin (Belgia) lintukantoihin liittyvän kumulatiivisten vaikutusten 
arvioinnin alueellisen laajuuden arvioimiseksi 

Jotkin jäsenvaltiot tai alueet antavat erityisiä ohjeita kumulatiivisten vaikutusten arviointiin liittyvistä kysymyksistä. Flanderi 

(Belgia) on laatinut ohjeita maatuulivoimahankkeisiin sekä lintuihin ja lepakoihin liittyvien ympäristöriskien ja seurannan 

käsittelemiseen. Niiden mukaan populaation tilaa / suojelun tasoa ei tarvitse tarkastella kansallisten rajojen yli. 

Voimalinjojen tai tuulipuistojen (kumulatiiviset) vaikutukset lintujen tärkeisiin kausittaisiin muuttoreitteihin arvioidaan 

Flanderin alueella paikallisen lentoradan mittakaavassa (arvioitu osa populaatiosta, joka muuttaa tällä lentoradalla, jolle 

uutta voimalinjaa tai tuulipuistoa suunnitellaan).  

 

Ohjeissa noudatetaan seuraavaa lähestymistapaa: 

• Yksittäisten hanke-ehdotusten osalta on epärealistista arvioida kaikkia mahdollisia kumulatiivisia vaikutuksia 

pääasiassa siksi, ettei tarvittavia tietoja arvioinnin mittakaavasta ole saatavilla edes paikallisella tai osa-alueellisella 

tasolla (alueellinen mittakaava on Flanderi, paikallinen mittakaava on ”osa-alueellinen”). On kuitenkin mahdollista 

arvioida ainakin vastaavien viimeaikaisten hankkeiden ja suunnitelmien (tuulipuisto, voimalinjat) kumulatiivisia 

vaikutuksia ohjeissa kuvatuilla menetelmillä (arvioidun lisäkuolleisuuden kynnysarvo 1–5 prosenttia populaation 

tavanomaisesta vuotuisesta kuolleisuudesta (nykyinen luonnollinen ja ihmisen aiheuttama kuolleisuus, katso 5.4.2)). 

• Kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin pitämiseksi käytännöllisenä kunkin erikseen suunnitellun voimalinjan ja 

tuulipuiston vaikutukset arvioidaan paikallisessa tai alueellisessa mittakaavassa. Useimmissa tapauksissa käytetään 

paikallista mittakaavaa. Esimerkiksi talvehtivien sorsien osalta osa-alueellinen mittakaava koostuu kaikista sorsista 

alueilla, jotka ovat ekologisesti yhteydessä toisiinsa koko talvikauden ajan. Arviointi laajemmassa mittakaavassa on 

mahdollista, jos kumulatiiviset vaikutukset voidaan laskea riittävän tarkasti. Jotta voidaan arvioida mahdollisia 

merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -alueen (tai alueiden verkoston) koskemattomuuteen, populaatio on arvioitava 

pienemmässä mittakaavassa. Jatkossa voidaan rakentaa alueellisen mittakaavan malli Flanderin kaikkien 

tuulipuistojen nykyisten kumulatiivisten vaikutusten arvioimiseksi säännöllisesti mieluiten toiminnassa olevien 

tuulipuistojen seurantatulosten perusteella. Mallin tuotoksen avulla voitaisiin parantaa paikallisia tai osa-alueellisia 

kynnysarvoja. 
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Lähteet: Everaert, J., 2015, Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor 

risicoanalyse en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Bryssel. 

Everaert, J., 2017, Dealing with uncertainties in bird and bat population impact assessments for individually planned wind 

farms. Tuulienergiaa ja vaikutuksia luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin käsitelleessä konferenssissa (CWW) 6.–8. 

syyskuuta 2017 Estorilissa, Portugalissa pidetty esitys. 

 

Tapaustutkimus 3-2 Merituulivoiman kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin käsittely Alankomaissa 

Alankomaat on päättänyt, että merituulivoiman pitäisi tuottaa yhteensä 4 450 MW sähköä vuoteen 2023 mennessä ja 

yhteensä 11 500 MW vuosina 2024–2030. Kirjoitushetkellä (2019) kapasiteettia on rakennettu tai rakenteilla vain 1 000 

MW. Sovellettavat päätökset on kirjattu Alankomaiden merituulivoimaa koskevaan etenemissuunnitelmaan (Roadmap 

Offshore Wind the Netherlands), johon sisältyy yksityiskohtainen aluekartta ja aikataulu uusien tuulipuistojen 

rakentamiselle.  

 

Koska kumulatiivisten vaikutusten odotetaan olevan merkittäviä, Alankomaiden hallitus on laatinut ekologian ja 

kumuloitumisen kehysprosessin (Framework Ecology and Cumulation) tukemaan merituulivoiman kehittämistä. Tässä 

kehyksessä annetaan ohjeita kumulatiivisten vaikutusten laskemiseen. Sitä sovelletaan kaikkiin merituulivoimaan liittyviin 

maankäyttöpäätöksiin, mukaan lukien ympäristövaikutusten arviointi ja asianmukainen arviointi. Se on muuttuva asiakirja, 

jota mukautetaan jatkuvasti uusien tieteellisten näkemysten ja uusien tietojen perusteella. Se koostuu pääraportista ja 

menetelmäohjeista sekä osaraporteista, joissa keskitytään erityisiin vastaanottajaryhmiin (linnut, lepakot, merinisäkkäät). 

Näissä osaraporteissa esitetään yksityiskohtaisempia menetelmiä ja malleja sekä ennustetut tulokset, jotka perustuvat 

etenemissuunnitelman täytäntöönpanoon. Kehykseen on hiljattain lisätty hallinnointiyhteenveto, jossa esitetään 

yhteenveto kustakin osaraportista ja edellytykset, jotka on täytettävä pantaessa etenemissuunnitelmaa täytäntöön 

vuoteen 2030 mennessä.  

 

Kehyksessä hyödynnetään vuodesta 2010 lähtien tietovajeiden korjaamiseksi kehitettyjen tutkimusohjelmien tuloksia. 

  

Hiljattain päivitetyt laskelmat sisältävät paitsi suunnitellut tuulivoimalat Pohjanmeren Alankomaille kuuluvassa osassa 

myös muille Pohjanmeren alueille suunnitellut tuulivoimalat.  

 

”Mahdollisen biologisen poistuman” (potential biological removal, PBR) käsitettä käytetään hyväksyttävänä kynnysarvona 

arvioitaessa tuulivoimaloiden kumulatiivista vaikutusta tiettyihin lintu- ja lepakkolajeihin sekä pyöriäisiin. Muuttolintulajien 

kohdalla PBR-arvoa verrattiin lentoradan koko populaatioon. Laskelmia ja mallinnuksia tehtiin lintujen ja lepakoiden 

törmäysriskin, lintujen elinympäristöjen menetyksen ja vedenalaisen melun pyöriäisiin kohdistuvien vaikutusten 

arvioimiseksi. Tulokset muunnettiin lupaolosuhteiksi, joiden on toteuduttava uusissa merituulipuistoissa. Esimerkki 

käynnissä olevan tutkimuksen hyödyistä sekä hankkeiden toteuttajille että biologiselle monimuotoisuudelle on nähtävissä 

siinä, että lupaolosuhteita mukautettiin lepakoiden törmäysriskin vähentämiseksi. Pipistrellus nathusiin, Pohjanmeren 

yleisimmin ylittävän muuttavan lepakkolajin, (arvioitua) määrää ja käyttäytymistä koskevien uusien tietojen ansiosta on 

laadittu uudet lupaolosuhteet, jotka perustuvat useisiin ympäristöparametreihin.  Tiettyihin olosuhteisiin keskittyminen 

sekä vähentää seisokeista johtuvaa energiantuotannon menetystä (noin 12 prosenttia nykyaikaisessa tuuliturbiinissa) 

että vähentää merkittävästi kuolleisuusriskiä. Uudet lupaolosuhteet:  

• Aika vuodesta: 25.8.–10.10. 

• Vuorokaudenaika: koko yö auringonlaskusta auringonnousuun 

• Sää: huomioidaan tuulen suunta, tuulen nopeus ja lämpötila (ks. ). 

• Tuulennopeus, jolla tuulivoimala käynnistetään (käynnistysnopeus): ks.  (tuulen suunnan ja lämpötilan yhdistelmä 

määrittää tuulivoimalan käynnistämisen tai pysäyttämisen edellytykset).  

 

On syytä korostaa, että lepakkoihin liittyvät lupaehdot perustuvat rajallisiin tietoihin ja asiantuntijoiden arvioihin, mukaan 

lukien havainnot lepakkojen aktiivisuudesta erilaisissa ympäristöolosuhteissa, erityisesti tuulen nopeuden osalta. Koska 

merellä kuolleet lepakot kuitenkin kirjataan harvoin, tämän lieventämisstrategian vaikuttavuutta ei voida suoraan seurata.  

 



 

Tuulivoimahankkeita ja EU:n luontolainsäädäntöä koskevat ohjeet  102  

Taulukko 3-1 Uusien merituulivoimaloiden ihanteelliset seisokkiolosuhteet Alankomaissa  

 

Lähde: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/ ja tarkempia 

tietoja tutkimuksesta: Leopold ym., 2014: A first approach to deal with cumulative effects on birds and bats of offshore 

wind farms and other human activities in the Southern North Sea. IMARES Report C166/14 

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_an

d_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea) 

  

3.5 Epävarmuuden käsitteleminen tuulivoimaloiden arvioinnissa ja 
hyväksymisessä 

Asianmukaisen arviointimenettelyn ja sitä edeltävän selvityksen aikana tekijät kohtaavat usein erilaisia 

epävarmuustekijöitä. Ne voidaan erotella seuraavasti (Bodde ym., 2018): 

• luontaiset, eli tarkkaa tietoa ei ole mahdollista saada 

• tieteelliset, eli nykyinen tietämyksemme on puutteellista tai sen varmuusväli on suuri 

• sosiaaliset, eli ei ole yhteisymmärrystä siitä, mitkä tiedot ovat merkityksellisiä tai tarpeellisia 

• oikeudelliset, eli lakisääteisen vaatimuksen täyttämiseksi tarvittavat tiedot eivät ole tiedossa. 

 

Kunkin luokan epävarmuustekijöiden poistaminen edellyttää yleensä useamman kuin yhden lähestymistavan 

soveltamista. Asianmukaisen arvioinnin yhteydessä yleensä luontainen ja tieteellinen epävarmuus johtaa 

sosiaaliseen ja oikeudelliseen epävarmuuteen. Ratkaisujen löytäminen luontaiseen ja/tai tieteelliseen 

epävarmuuteen on usein välttämätöntä arviointiprosessin tehokkaan toteuttamisen kannalta (). 

Tämä on ratkaisevan tärkeää päätöksenteon yhteydessä, kun toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 

tehtävänä on hyväksyä suunnitelma tai hanke niiden johtopäätösten perusteella, jotka asianmukaisessa 

arvioinnissa on tehty suunnitelman tai hankkeen vaikutuksista kyseessä olevaan Natura 2000 -alueeseen. Ne 

voivat antaa hyväksyntänsä vasta saatuaan varmuuden siitä, ettei suunnitelma tai hanke vaikuta haitallisesti 

kyseisen alueen koskemattomuuteen. Näin on silloin, kun ei ole olemassa mitään tieteelliseltä kannalta 

järkevää epäilystä siitä, että suunnitelma johtaisi tällaisiin vaikutuksiin. Jos epäilyksiä on, toimivaltaisen 

viranomaisen on hylättävä lupa. Lisäksi luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä säädetty 

hyväksymiskriteeri sisältää ennalta varautumisen periaatteen, ja sen perusteella voidaan tehokkaasti estää 

suojeltujen alueiden koskemattomuudelle aiotuista suunnitelmista tai hankkeista aiheutuvat haitat. Vähemmän 

tiukka hyväksymiskriteeri ei voisi yhtä tehokkaasti taata kyseisen säännöksen mukaisen alueen suojelua 

koskevan tavoitteen saavuttamista. Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti arvioinnissa ei siis pyritä 

osoittamaan, että haitallisia vaikutuksia aiheutuu, vaan siinä on osoitettava, että niitä ei aiheudu. Tästä 

syystä asianmukaisen arvioinnin on oltava riittävän yksityiskohtainen ja riittävän hyvin perusteltu, jotta voidaan 

osoittaa haitallisten vaikutusten puuttuminen alan parhaan tieteellisen tiedon perusteella (Euroopan komissio, 

2019, kohta 4.7.3). 

Error! Reference source not found. esitetään yhteenveto tyypillisistä epävarmuustekijöistä 

tuulivoimahankeprosessissa. Käytännöllisin tapa käsitellä epävarmuutta merkittävien vaikutusten arvioinnissa 

on tunnistaa epävarmuuden lähteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suunnitelmaa tai hankeohjelmaa. 

Yhteisymmärrys siitä, miten näitä epävarmuustekijöitä voidaan hallita hyväksyttävästi, on mahdollista löytää 

yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja keskeisten sidosryhmien kanssa ja niitä kuulemalla 

(ks. kohta 3.6). 

Tapaustutkimus 3-3 Ennalta varautumisen periaatteen soveltaminen tuulivoima-alan 
aluesuunnittelussa – Metso Schwarzwaldissa (Saksa) (Life-hanke: LIFE98_NAT_D_005087) 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
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Sijainti: Schwarzwald, Saksa. 

 

Laji: Metso (Capercaillie Tetrao urogallus) 

 

Haaste: Puutteelliset tiedot siitä, miten tuulivoimalat uhkaavat lajin populaatiota.  

 

Ratkaisu: Tämä tiedon puute korvataan hyödyntämällä parhaalla mahdollisella 

tavalla saatavilla olevaa tietoa uhanalaisesta lajista. Tutkimuksessa tunnistettiin 

alueita, joilla on erilaiset tehtävät ja erilainen merkitys meta-populaation 

pysyvyydelle ja kytkeytyneisyydelle, yhdistämällä järjestelmällisesti nykyistä 

levinneisyyttä, pitkän aikavälin elinympäristöpotentiaalia ja mallinnettuja 

lajikohtaisia leviämismalleja koskevat tiedot julkaistusta kirjallisuudesta saatuihin 

ekologisiin parametreihin (kuten levinneisyysalueen koko, laatu, saavutettavuus, 

nykyinen käyttö, tehtävä ja kytkeytyneisyys). Nämä tiedot syötettiin 

maankäyttökonseptiin, jossa määriteltiin neljä alueluokkaa, joilla on erilaisia 

vaikutuksia tuulivoimahankkeisiin. Siinä asetettiin etusijalle alueet, jotka kattavat 

elinkelpoisen vähimmäispopulaation alueelliset ja toiminnalliset vaatimukset, eli 

alueet, joilla uhka on uskottavin ja epävarmuus pienin populaatioon kohdistuvan 

merkityksen kannalta ja joilla on siten voimakkaimmat perustelut varotoimenpiteille.  

 

Tämän lähestymistavan lisäetuna on, että se ei ole liian rajoittava eikä liian salliva. 

 

Tämä työ tuotti seuraavat yleiset suositukset ennalta varautumisen periaatteen soveltamisesta kentällä: 

Varotoimenpiteissä olisi keskityttävä asiaankuuluvaan ekologiseen yksikköön eli kohdennettava ne elinkelpoisiin 

kantoihin eikä paikallisiin esiintymiin tai yksittäisiin eläimiin. 

Toimenpiteissä olisi otettava huomioon populaation dynaamiset prosessit, esimerkiksi esiintymisen vaihtelut ja 

populaation kytkeytyneisyys sen sijaan, että luotettaisiin vain hetkelliseen otokseen esiintymistiedoista. 

Toimenpiteiden olisi perustuttava eriytettyyn riskinarviointiin, jossa arvioidaan populaatioon kohdistuvan uhan 

todennäköisyyttä ja vakavuutta, ja niiden olisi johdettava porrastettuihin hoitovaikutuksiin tai rajoituksiin. 

Tulosten on taattava, että vähintään elinkelpoisen populaation vähimmäisvaatimukset täyttyvät, kunnes lisätietoa on 

saatavilla. 

Koska varotoimenpiteet ovat aina väliaikainen ratkaisu, on ratkaisevan tärkeää tehdä säännöllisesti ajantasaiseen 

tietoon perustuvia tarkistuksia. Näin varmistetaan myös, että ennalta varautumisen periaatetta edistetään arvokkaana 

ja perusteltuna perustana ekologisten riskien punnitsemiselle suojelussa ja maisemasuunnittelussa. 

Lähde: Braunisch V. ym., 2015.  

 

Laatikko 3-5 Esimerkkejä epävarmuudesta tuulivoimahankkeiden suunnittelussa ja hyväksymisessä 

• Suunnitelman tai hankkeen sijainti – Suunnitelman tai hankkeen sijainnin ekologisesta merkityksestä voi olla vain 

vähän tai ei lainkaan tietoa. Näin on usein aluesuunnittelun tasolla ja luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa 

koskevien herkkyyskarttojen puuttuessa. 

• Hankesuunnittelun suuntaukset – Hankesuunnittelu etenee tyypillisesti teknisestä toteutettavuudesta (joka tunnetaan 

englanninkielisellä nimellä pre-front end engineering design) rakentamiseen, ja selvitys ja merkittävien vaikutusten 

arviointi toteutetaan suunnitteluprosessin näiden vaiheiden välissä.  

• Lähtötilannetta koskevat tiedot – Tiedot voivat olla puutteellisia tai niitä ei ole lainkaan, minkä vuoksi tarvitaan 

kartoitusta / otosten poimintaa riittävän suurella alueella (jotta voidaan seurata paitsi itse aluetta myös sen ympäristöä 

toiminnallisesti toisiinsa liittyvien elinympäristöjen, kuten lepakoiden lepoalueiden, tunnistamiseksi), jotta voidaan 

antaa keskeisiä tietoja, kuten arvioita lajien runsaudesta/tiheydestä. 

• Ennakoivat malliparametrit – Saatavilla voi olla vähäiset tiedot keskeisistä muuttujista, kuten lintujen 

lentokorkeudesta, lento-/uintinopeudesta, vuorokausittaisista aktiivisuusmalleista, syrjäytymisen kynnysarvoista, 

kuolleisuudesta ja populaation reaktioista häiriöihin tai kuolleisuuteen. Vähäiset tiedot voi olla myös maisema- ja 

sääolosuhteista, jotka vaikuttavat lajin esiintymiseen ja riskeihin (esim. lepakot). Jos tiedot ovat vähäisiä, on luotettava 

asiantuntijoiden arvioihin ja oletuksiin, jotka ovat luonnostaan epävarmoja. 

• Yhdistettyjen suunnitelmien ja hankkeiden osalta on usein epävarmaa, mitkä suunnitelmat ja hankkeet voivat 

realistisesti lisätä kumulatiivisia vaikutuksia (ks. kumulatiivisten vaikutusten arviointia koskeva kohta 3.4). On 

esimerkiksi tyypillistä, että eri hankkeiden asianmukaiset arvioinnit vaihtelevat tiedonkeruumenetelmiensä, 

analyysitekniikoidensa ja epävarmuuden hallintaa koskevan lähestymistapansa osalta. Tällöin voi olla vaikeaa 

toteuttaa kumulatiivisten vaikutusten määrällinen arviointi luotettavasti. 
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Ennalta varautumisen periaatetta sovelletaan usein käyttämällä pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen liittyviä 

skenaarioita. Varovaisuus on kuitenkin tarpeen. Komissio toteaa seuraavaa: ”Jos saatavilla olevat tiedot ovat 

riittämättömiä tai epätäydellisiä, varovainen lähestymistapa ympäristön, terveyden tai turvallisuuden suojeluun 

voisi olla toimiminen pahimman mahdollisen tilanteen mukaan. Jos tällaisia olettamuksia kumuloituu, 

seurauksena on todellisen riskin liioittelu mutta toisaalta varmuus siitä, että riskiä ei aliarvioida.” (Euroopan 

komissio, 2000) Komission tarkoittama ”todellisen riskin liioittelu” johtuu siitä, että merkityksen arvioinnissa 

käytetään monissa tapauksissa järjestelmällisesti ylempää arviota epävarmuustekijöistä. Jos esimerkiksi 

mallinnus viittaa siihen, että tiettyyn lajiin kuuluvista merinisäkkäistä 5–10 voi saada kuulovammoja (ks. kohta 

6.5), merkityksen arvioinnissa oletetaan yleensä, että vammoja saa kymmenen eläintä. Jos käytetään jälleen 

merinisäkkäiden ja vedenalaisen melun esimerkkiä, pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen liittyviä oletuksia 

tehdään paalutuksen51 oletetusti aiheuttaman melutason, rakentamisen keston, melun leviämisen veden alla, 

merinisäkkäiden altistumisen ja eläimiin kohdistuvien ennustettujen vaikutusten osalta. Toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen on kuitenkin viime kädessä otettava vastuu ja tehtävä johtopäätös siitä, onko esitetyn 

näytön perusteella varmaa, ettei ole olemassa perusteltua tieteellistä epäilystä siitä, ettei hankkeella ole 

haitallista vaikutusta alueen koskemattomuuteen.  

Toisentyyppinen epävarmuustekijä liittyy hankkeen suunnitteluominaisuuksiin. Kun kansallinen viranomainen 

hyväksyy suunnitelman tai hankkeen, sillä on oltava kokonaisvaltainen käsitys todennäköisistä merkittävistä 

vaikutuksista. Jos kansallinen viranomainen katsoo, että suunnitelman tai hankkeen kuvaus sisältää riittävän 

epävarmuuden siitä, että kyseisten vaikutusten arvioitu merkittävyystaso ei sulje pois kohtuullista tieteellistä 

epäilystä, sen on vaadittava yksityiskohtaisempia tietoja tai hylättävä hakemus.  kuvattu lähestymistapa 

havainnollistaa yhtä tapaa sisällyttää hankesuunnitteluun liittyvä epävarmuus merkittävien vaikutusten 

arviointiin ja antaa toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle varmuus, jonka se tarvitsee merkittävyyden 

tason arvioimiseksi. 

On myös hyvä käytäntö vahvistaa suunnitelman tai hankkeen arviointiprosessin varhaisessa vaiheessa 

odotukset siitä, mikä on hyväksyttävää ja oikeasuhteista ennalta varautumisen periaatteen soveltamiseen 

nähden. Tätä varten voi olla hyödyllistä perustaa asiantuntijatyöryhmä, joka koostuu toimivaltaisesta 

kansallisesta viranomaisesta, kansallisista asiantuntijoista ja muista keskeisistä sidosryhmistä. Työryhmä voi 

hyödyntää saatavilla olevaa tieteellistä näyttöä parhaalla mahdollisella tavalla, määrittää, missä epävarmuutta 

todennäköisesti esiintyy, ja sopia lähestymistavasta, jota noudattaen kohdellaan vertailukelpoisia tilanteita 

yhdenvertaisesti ja joka ei ole liian rajoittava tai salliva. 

Lisäyksessä C esitetään yleiskatsaus hyvistä käytännöistä tuulivoimahankkeiden arvioinnissa havaittujen 

tyypillisten epävarmuustekijöiden poistamiseksi.  

Tapaustutkimus 3-4 ”Rochdale-kehys”: hankesuunnittelun suuntausten epävarmuuden 
käsitteleminen – soveltaminen Orstedin merituulipuistoon ”Hornsea 3”  

Haaste 

Yhdistynyt kuningaskunta on asettanut tavoitteeksi ottaa kolmanneksen energiastaan merituulivoimasta vuoteen 2030 

mennessä. Samalla pyritään alentamaan kuluttajille aiheutuvia sähkökustannuksia. Nykyinen prosessi 

ennakkohakemuksesta rakentamiseen voi kuitenkin olla pitkä, ja suunnitelman tai hankkeen toteuttajien käytettävissä 

oleva teknologia kehittyy nopeasti. Tästä seuraa, että toteuttajat hakevat joustavuutta hyväksyttyihin suunnitelmiinsa, 

jotta he voivat käyttää kustannustehokkainta ja tehokkainta teknologiaa, joka on saatavilla rakentamisvaiheessa, joka voi 

toteutua joitakin vuosia hyväksymisprosessin alkamisen jälkeen.   

 

Mahdollinen ratkaisu 

Suunnittelukehys, jota kutsutaan luvanantoa koskevaksi ”Rochdale”-lähestymistavaksi, antaa suunnitelmien ja 

hankkeiden toteuttajille mahdollisuuden ottaa lupahakemuksissaan huomioon kehittyvät teknologiat ja käsitellä jossain 

määrin suunnitteluparametreihin liittyvää epävarmuutta (esimerkiksi turbiinien eritelmät, perustusten tyyppi) 

hakuprosessin aikana.  Tässä lähestymistavassa lupa perustuu mahdollisten suunnitelmien valikoimaan (tai kehykseen). 

Suunnittelukehyksen käyttöä suunnittelussa tarkasteltiin ensin kolmessa Englannin tuomioistuinten oikeustapauksessa 

[R. v Rochdale MBC ex parte Milne (nro 1) ja R. v Rochdale MBC ex parte TeW, 1999, ja R. v Rochdale MBC ex parte 

Milne (nro 2), 2000], ja siksi sitä kutsutaan usein nimellä ”Rochdale-kehys” (Infrastructure Planning Commission, 2011). 

 

                                                      

51 Paalutus on prosessi, jossa paalu asennetaan maahan ilman, että sille kaivetaan ensin kuoppa. 
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Suunnittelukehykseen perustuvaa lähestymistapaa on käytetty useimmissa merituulipuistosovelluksissa Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa. On yleisesti tunnustettu seikka, että – ottaen huomioon merituulipuistojen kehittämisen 

monimutkaisuus – monet ehdotetun järjestelyn yksityiskohdista voivat olla hakijalle tuntemattomia hakemuksen 

tekohetkellä. Tuntemattomia tekijöitä voivat olla 

• turbiinien tarkka sijainti ja laitekokoonpano sekä niihin liittyvä kehitys 

• perustuksen tyyppi 

• turbiinin lavan kärjen tarkka korkeus 

• kaapelityyppi ja kaapelireitti   

• merellä ja/tai maalla sijaitsevien sähköasemien tarkat sijainnit.  

  

Käytännön/tekniset näkökohdat 

Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen keskeinen ongelma tuulivoiman kehittämishankkeen hyväksymisessä kehyksen 

perusteella täsmällisen suunnitelman sijaan liittyy ympäristövaikutuksiin. Ympäristövaikutusten näkökulmasta hakijan on 

varmistettava, että toteutetussa ympäristövaikutusten arvioinnissa ja asianmukaisessa arvioinnissa on otettu huomioon 

suunnittelukehyksen eri vaihtoehtojen puitteissa pahimman mahdollisen tilanteen aiheuttava suunnitelma. Pahimpaan 

mahdolliseen tilanteeseen liittyvät skenaariot vaihtelevat vaikutustenarvioinnin tyypin mukaan, ja ne voivat tehdä 

ympäristövaikutusten arvioinnin ja asianmukaisen arvioinnin prosessista monimutkaisen. Erityisen tärkeää on, että 

hyväksymisprosessin aikana kuultavat tahot ymmärtävät harkittavana olevat vaihtoehdot ja niiden seuraukset 

merkittävien vaikutusten arvioinnin kannalta.  

 

Edut 

Suunnittelukehykseen perustuva lähestymistapa tarjoaa joustavuutta merituulivoimahankkeiden suunnitteluvaiheessa ja 

antaa jonkin verran vapautta optimoida tuulivoimalan parametreja ennen rakentamista. Se on hyväksymisprosessia 

koskeva hyväksi todettu ja hyväksyttävä lähestymistapa, jos hankkeen lopulliseen muotoon liittyy epävarmuutta ja jos on 

olemassa vakiintunut menettely merkittävien vaikutusten luotettavan arvioinnin varmistamiseksi. 

 

Tapaustutkimus: Orstedin merituulipuisto ”Hornsea 3”   

Orsted Power (UK) Ltd., jäljempänä ’Orsted’, Orsted Hornsea Project Three (UK) Ltd. -yhtiön puolesta, edistää Hornsea 

Project Three Offshore Wind Farm -hankkeen, jäljempänä ’Hornsea Three -hanke’, kehittämistä. Hornsea 

Three -hankkeeseen kuuluu enintään 300 turbiinia, joiden kapasiteetti on noin 2,4 GW. Hankkeen lopullinen kapasiteetti 

lasketaan suunnittelukehyksen mukaisesti käytettävissä olevan teknologian perusteella. YVA-prosessin käynnistävässä 

ympäristölausunnossa määritellään useiden teknisten parametrien suurimmat mahdolliset suunnitteluparametrit. 

Esimerkki annetaan alla olevassa taulukossa.    

 

 
 

Tässä Hornsea Three -hankkeen kehitysprosessin varhaisessa vaiheessa hankkeen kuvaus on suuntaa antava, ja 

”kehys” on suunniteltu niin, että se on riittävän joustava, jotta hanketta voidaan mukauttaa yksityiskohtaisen 

suunnitteluprosessin aikana hyväksynnän saamisen jälkeen. Ympäristölausunnossa esitetään siksi joukko vaihtoehtoja 

ja parametreja, joiden arvot näytetään. Liiallisen varovaisuuden välttämiseksi arvioinneissa ympäristövaikutusten 

arvioinneissa (YVA) arvioidut parametrit eivät ole yhdistelmä kunkin osatekijän suurimmista mahdollisista 

suunnitteluparametreista. YVA:ssa ei ole esimerkiksi arvioitu sekä turbiinien enimmäismäärää että suurimpaan 

turbiinityyppiin liittyviä parametreja kehyksen sisällä, koska tämä ei ole toteutettavissa oleva skenaario. Sen sijaan 

suunnitelman enimmäisskenaario valitaan vastaanottaja- ja vaikutuskohtaisesti tarkastellen erilaisia skenaarioita, joissa 

turbiinien fyysinen koko liittyy niiden lukumäärään ja niihin liittyvän infrastruktuurin, kuten turbiinien perustusten, kokoon. 

Näissä skenaarioissa lähdetään yleensä joko tuulivoimaloiden enimmäismäärästä yhdistettynä pienimpään 

turbiinityyppiin tai kehyksen sisältämistä suurimmista turbiiniparametreista yhdistettynä pienempään määrään turbiineja. 

Lähde:  

• Infrastructure Planning Commission (IPC), 2011.  

• Hornsea Project Three Offshore Wind Farm – Environmental Statement: Luku 3: Project Description (toukokuu 2018) 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-

HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf 

• Rowe, J. ym., 2017,  

• United States Department of the Interior Bureau of Ocean Energy. Management Office of Renewable Energy Programs. 

Draft Guidance Regarding the Use of a Project Design Envelope in a Construction and Operations Plan 12 January 

2018 https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/ 

Parametri
Suunnitelman enimmäisskenaario – Eniten 

tuulivoimaloita
Suunnitelman enimmäisskenaario – Suurin tuulivoimala

Tuulivoimaloiden lukumäärä 300 160

Alhaisimman lavan kärjen enimmäiskorkeus LAT:n 

yläpuolella (m)
34,97 34,97

Lavan kärjen enimmäiskorkeus LAT:n yläpuolella (m) 250 325

Roottorin lavan enimmäishalkaisija (m) 195 265

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/
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3.6 Yleisön ja sidosryhmien osallistuminen 

Yleisön osallistuminen on oikeudellisesti sisällytetty YVA- ja SYA-menettelyyn. EU:n tuomioistuimen hiljattain 

antamissa tuomioissa on selvennetty, että sitä sovelletaan myös asianmukaisen arvioinnin menettelyyn (ks. 

Laatikko 3-6).  

Laatikko 3-6 Yleisön osallistuminen luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaiseen menettelyyn 
sekä SYA-direktiiviin ja YVA-direktiiviin 

Yleisön osallistuminen 6 artiklan 3 kohdan mukaiseen menettelyyn 

According to the wording of Article 6(3), the opinion of the general public when authorising plans or projects requiring 

an appropriate assessment must be obtained only if it is considered ‘appropriate’. Tuomioistuin on kuitenkin selventänyt 

Århusin yleissopimuksen, jonka itsenäisiä sopimuspuolia kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat, vaatimuksiin perustuvassa 

tuomiossa, että yleisöllä, jota asia koskee, myös tunnustetuilla ympäristöalan kansalaisjärjestöillä, on oikeus osallistua 

lupamenettelyyn. Tähän oikeuteen kuuluu eritoten ”oikeus osallistua tehokkaasti ympäristöä koskevaan 

päätöksentekoon” esittämällä ”kirjallisesti tai tarvittaessa julkisessa kuulemistilaisuudessa tai vastauksena hakijalle 

toimitettuun pyyntöön kaikki huomautukset, tiedot, analyysit tai mielipiteet, joita yleisö pitää ehdotetun toimen kannalta 

oleellisina” (asia C-243/15).  

 

Jos asianmukaista arviointia koordinoidaan tai suoritetaan yhdessä ympäristövaikutusten arvioinnin tai strategisen 

ympäristöarvioinnin kanssa, siinä voidaan noudattaa kyseisten direktiivien säännöksiä.  

 

Yleisön osallistuminen YVA-direktiivin nojalla 

Direktiivin johdanto-osa: 

• Yleisön tehokas osallistuminen päätöksentekomenettelyyn mahdollistaa sen, että yleisö voi ilmaista ja 

päätöksentekijät voivat ottaa huomioon mielipiteet ja huolenaiheet, joilla voi olla merkitystä itse päätöksiin, mikä 

puolestaan lisää päätöksenteon vastuullisuutta ja avoimuutta sekä yleisön tietoisuutta ympäristökysymyksistä ja tukea 

tehdyille päätöksille. 

• Sen vuoksi olisi lisättävä yleisön osallistumista, mukaan lukien yhdistykset, järjestöt ja ryhmät, erityisesti valtioista 

riippumattomat järjestöt, jotka edistävät ympäristönsuojelua, myös edistämällä yleisölle annettavaa 

ympäristökasvatusta. 

• Århusin yleissopimuksen tavoitteisiin kuuluu pyrkimys taata, että yleisö voi osallistua päätöksentekoon 

ympäristöasioissa tarkoituksena osaltaan suojella oikeutta elää yksilön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän 

laadukkaassa ympäristössä. Article 6 of the Aarhus Convention provides for public participation in decisions on 

activities not so listed which may have a significant effect on the environment. 

 

Article 6(2): In order to ensure the effective participation of the public concerned in the decision-making procedures, the 

public shall be informed electronically and by public notices or by other appropriate means, of the following matters 

early in the environmental decision-making procedures referred to in Article 2(2) and, at the latest, as soon as 

information can reasonably be provided [see details in https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm]. 

 

Yleisön osallistuminen SYA-direktiivin nojalla 

Direktiivin johdanto-osa:  

Päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että arviointia varten toimitetut tiedot ovat kattavat ja 

luotettavat, on tarpeen säätää, että asianomaisia ympäristöstä vastaavia viranomaisia ja yleisöä kuullaan suunnitelmien 

ja ohjelmien arvioinnin kuluessa, ja että näille annetaan riittävä aika tulla kuulluksi ja esittää mielipiteensä. 

 

Article 6(4): Jäsenvaltioiden on määritettävä 2 kohdan soveltamista varten yleisö, mukaan lukien yleisö, joihin tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluva päätöksenteko vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa tai joita se koskee, mukaan 

lukien asiaankuuluvat valtioista riippumattomat järjestöt, kuten ympäristönsuojelua edistävät tai muut kyseeseen tulevat 

järjestöt. 

 

Laatikko 3-6 esitettyjen kuulemisvaiheiden oikeudellisen noudattamisen on perustuttava hyviin käytäntöihin 

sidosryhmien osallistamisprosesseissa. Arviointi, jossa tehdään varhaista ja jatkuvaa yhteistyötä 

asianomaisten yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa avoimella, kunnioittavalla ja vastuullisella tavalla, 

raportoidaan kuulemisen tuloksista ja yksilöidään selkeästi, missä sidosryhmien huolenaiheisiin liittyviin toimiin 
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on ryhdytty tai ei ole ryhdytty, katsotaan kansainvälisen hyvän käytännön mukaiseksi (Brownlie & Treweek, 

2018). 

Asiantuntijoiden, asiaankuuluvien viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, mahdollisesti vaikutuspiiriin kuuluvien 

ryhmien tai suuren yleisön kuuleminen voivat parantaa ympäristöön liittyvää tietoa, joka on asianmukaista 

arviointia tekevien tahojen ja päätöksentekijöiden saatavilla (esimerkiksi kuultujen tahojen yksilöityä 

ympäristövaikutuksia tai suunniteltua sopivia lieventäviä toimenpiteitä), ja auttaa minimoimaan mahdollisia 

konflikteja ja viivästyksiä.  

Consultations with relevant authorities, biodiversity experts and stakeholders during the procedures laid down 

in Article 6(3) will enable information to be collected and ensure that all relevant data and expert opinions are 

available and taken into consideration. Luonnonsuojeluviranomaisten ja alakohtaisten viranomaisten olisi 

tehtävä arviointiprosessin aikana yhteistyötä sen varmistamiseksi, että asianmukainen arviointi perustuu 

parhaisiin saatavilla oleviin tietoihin ja kokemuksiin ja että kaikki merkitykselliset näkökohdat otetaan 

asianmukaisesti huomioon. 

Kuuleminen voi tapahtua myös eri alojen välisellä tasolla. Koordinoitu sidosryhmien kuuleminen, erityisesti 

tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden ja verkkohankkeiden välillä, voi johtaa innovatiivisiin käytäntöihin, luoviin 

lähestymistapoihin ja joustavampaan toimintaan kansalaisten huolenaiheiden ja vaatimusten täyttämiseksi, 

sillä esimerkiksi tuulivoimaan kohdistuva yleinen hyväksyntä liittyy myös yleiseen hyväksyntään verkkojen 

osalta. 

Laatikko 3-7 esitetään yhteenveto sidosryhmien tosiasiallisen kuulemisen ja osallistamisen keskeisistä 

periaatteista.  

Laatikko 3-7 Sidosryhmien tosiasiallista kuulemista ja osallistamista koskevat ohjeet (mukautettu 
Euroopan komission julkaisusta, 2018b) 

Sidosryhmien osallistamisen ajoitus Sidosryhmien osallistaminen olisi aloitettava heti tuulivoimahankkeiden 

suunnittelun alkuvaiheessa, jotta merkityksellisiä ympäristötietoja voidaan käyttää sijaintivaihtoehtoja harkittaessa. 

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyskartoitus, jota täydennetään paikallisten asiantuntijoiden ja muiden 

sidosryhmien ajantasaisilla tiedoilla, on paras tapa tehdä tietoon perustuvia sijoittamispäätöksiä. Sidosryhmien 

kuulemista olisi jatkettava seuraavissa suunnittelu- ja hyväksyntävaiheissa. Kaiken kaikkiaan sidosryhmien varhainen 

kuuleminen parantaa päätöksentekijöille toimitettavaa ympäristöön liittyvää tietoa, minimoi väärinkäsitykset, jotka voivat 

johtaa mahdollisiin konflikteihin ja viivästyksiin, ja johtaa laajemmin hyväksyttyihin hankkeisiin, joihin paikalliset 

sitoutuvat paremmin (Euroopan komissio, 2018b).   

 

Olennaisten eturyhmien tunnistaminen. Jotta yleisön osallistaminen onnistuisi, on tärkeää tunnistaa 

toimintapolitiikan, suunnitelman, ohjelman (esimerkiksi alakohtaisen tai alueellisen) tai hankkeen olennaiset etu- ja 

sidosryhmät. Tuulivoimahankkeiden suunnittelun ja hyväksymisen yhteydessä olennaisia sidosryhmiä ovat 

• aluesuunnittelusta, uusiutuvaa energiaa koskevasta politiikasta, luonnonsuojelusta ja maisemansuojelusta vastaavat 

viranomaiset 

• asiantuntijat, erityisesti paikalliset asiantuntijat ja kansalaisjärjestöt, joilla on asiantuntemusta paikallisen biologisen 

monimuotoisuuden arvoista, mutta myös asiantuntijat, jotka osallistuvat biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvien 

vaikutusten arviointiin erityisesti tuulienergian osalta (konsultit, tutkijat) 

• tuulivoima-ala: alalla itsellään on käytännön asiantuntemusta ja kokemusta tuulipuistojen rakentamisesta ja 

toiminnasta, ja se on usein koonnut erittäin merkityksellisiä oivalluksia lieventämistoimenpiteiden vaikuttavuudesta 

• suuri yleisö.  

 

Kansallisella tai alueellisella tasolla on hyödyllistä luoda useiden sidosryhmien yhteistyöfoorumeita, joihin viranomaiset, 

tuulivoima-ala ja kansalaisjärjestöt osallistuvat keskeisinä kumppaneina. Tarkoituksena on kerätä ja vaihtaa tietoa ja 

lopullisena tavoitteena laatia pöytäkirjoja. Tämä on käytäntö Saksassa ja Ranskassa (ks. Tapaustutkimus 3-5 ja 

Tapaustutkimus 3-6).     

 

Oikean viestintä- ja kuulemistavan valinta. Yleisön osallistuminen voi vaihdella yksinkertaisesta tiedon levittämisestä 

kuulemiseen ja täysimääräiseen päätöksentekoon osallistumiseen: 

• tiedottaminen: yksisuuntainen tiedonkulku hankkeen ehdottajalta yleisölle 

• kuuleminen: kaksisuuntainen tiedonkulku hankkeen ehdottajan ja yleisön välillä – yleisöllä on mahdollisuus ilmaista 

näkemyksensä ja hankkeen ehdottajalla mahdollisuus vastata niihin 

• osallistuminen: kaksisuuntainen tiedon ja ajatusten vaihto, jossa hankkeen ehdottaja ja yleisö yhdessä tekevät 

analyysejä sekä määrittävät toimia ja tavoitteita ja jossa yleisö tai sidosryhmät voivat vapaaehtoisesti osallistua 
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hankkeen suunnittelua ja hallinnointia koskevaan päätöksentekoon niin, että tärkeimmistä seikoista päästään 

yhteisymmärrykseen.  

 

On selvää, että osallistava suunnittelu on suositeltavin lähestymistapa, koska se on ainoa mielekäs sidosryhmien 

osallistumisen muoto. Lisäksi koko prosessin on oltava läpinäkyvä ja avoin, kielen on oltava helposti ymmärrettävissä 

ja tiedot olisi pyynnöstä asetettava yleisön saataville. 

 

Seuraavissa kahdessa tapaustutkimuksessa kuvataan vakiintuneita kansallisia tuulivoimaan liittyviä 

yhteistyörakenteita, joihin osallistuu useita sidosryhmiä, Saksassa ja Ranskassa. Muissa maissa on luotu 

erityisiä tutkimusohjelmia, jotka liittyvät tuulivoimaan ja biologiseen monimuotoisuuteen, esimerkiksi 

Ruotsissa52, Belgiassa53 ja Alankomaissa54.  

Tapaustutkimus 3-5 Usean sidosryhmän yhteistyö Saksassa 

Saksassa on hyviä esimerkkejä kansallisen tason sidosryhmäyhteistyöstä sekä meri- että maatuulivoimahankkeiden 

yhteydessä. 

 

Seuraavat kansallisella tasolla käyttöön otetut hyvät menettelyt toteutetaan biologista monimuotoisuutta koskevien 

näkökohtien sisällyttämiseksi tuulipuistojen suunnitteluun ja hyväksymiseen:  

• Asetetaan viisi korkealaatuista kriteeriä (kynnysarvot), jotka koskevat tuulivoiman biologiseen monimuotoisuuteen 

kohdistuvien vaikutusten merkitystä.  

• Järjestetään ja koordinoidaan erityisesti lintujen ja lepakoiden tutkimusta ja seurantaa pääasiassa 

merituulivoimahankkeita varten. 

• Kehitetään ja annetaan sekä yksityiselle että julkiselle sektorille neuvoja menetelmistä lepakoihin, lintuihin ja 

merinisäkkäisiin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi ja vähentämiseksi. 

• Järjestetään konferensseja ja työpajoja ja osallistutaan kansainvälisiin tapahtumiin, erityisesti luonnonsuojeluvirastojen 

ja uusiutuvan energian alan järjestöjen järjestämiin. 

 

Merituulivoima 

Liittovaltion merenkulku- ja hydrografiavirasto (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) on Saksassa 

tärkeä merenkulkupalvelujen tarjoaja, joka toteuttaa monenlaisia palveluja, kuten ympäristönsuojelua, meriympäristön 

seurantaa ja merten aluesuunnittelua Saksan talousvyöhykkeellä. Se vastaa merituulipuistojen ja putkistojen 

lupahakemusten hyväksymisestä. 

BSH on antanut useita standardeja merinisäkkäiden ympäristötutkimuksille sekä teknisiä ja rakennusvaatimuksia. 

Standardien laatimiseen osallistui liittovaltion virastojen, merituuliteollisuuden, konsulttitoimistojen, kansalaisjärjestöjen 

ja tutkimuslaitosten edustajia. Virasto on julkaissut seuraavat standardit55: Merituuliturbiinien vaikutuksia meriympäristöön 

koskeva tutkimusstandardi (StUK 4), joka on jaettu seuraaviin standardeihin: 

• Mittausohjeet vedenalaisen melun seurantaan 

• Merituulipuistot – vedenalaista melua koskevat ennusteet, dokumentointia koskevat vähimmäisvaatimukset 

• Mittauseritelmät melunhallintajärjestelmien vaikuttavuuden määrällistä määrittämistä varten 

• Tutkimus merinisäkkäiden ääntelyn havaitsemiseksi käytettävien C-POD-laitteiden kalibroinnin arvioimiseksi (vain 

saksaksi) 

• Pohjaeliöstön, biotoopin rakenteen ja biotooppityyppien tutkiminen merituulivoimaloiden liittämiseen käytettäviä 

kaapelihyllyjä koskevien hakuprosessien yhteydessä (vain saksaksi) 

• Vakiorakenne: vedenalaisten rakenteiden rakentamista talousvyöhykkeelle koskevat vähimmäisvaatimukset. 

 

Meriympäristön lähtötilanteen seurantaan (ennen hankkeen hyväksymistä) ja pakolliseen seurantaan tuulipuiston 

rakentamisen ja käytön aikana sovelletaan vakiomenettelyä. Lähtötilannetta koskevia tutkimuksia on tehtävä kahden 

vuoden ajan ennen rakentamista. Jos lähtötilannetta koskevien tutkimusten päättymisen ja rakentamisen aloittamisen 

välillä on kulunut yli viisi vuotta, on tehtävä toinen kaksivuotinen lähtötilannetta koskeva tutkimus. 

 

Maatuulivoima 

                                                      

52 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--
a-programme-of-knowledge/ 
53 https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 
54 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/ 
55 https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html
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Saksan maatuulivoimahankkeita varten on perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys FachAgentur Windenergie (FA 

Windenergie), joka koostuu liittovaltion, osavaltioiden, kuntien, liike-elämän ja luonnonsuojelujärjestöjen edustajista sekä 

yrityksistä. FA Windenergie kokoaa yhteen suuren joukon sidosryhmiä ja auttaa niitä selviytymään haasteista ympäri 

maata laajojen tiedotus-, tutkimus- ja tiedonsiirtotoimien avulla. 

 

FA Windenergie on esimerkiksi julkaissut yleiskatsauksen metsiin sijoitettavien tuulivoimahankkeiden hyvistä 

käytännöistä. Göppingenissä valmistellun Windpark Lauterstein -tuulipuiston kohdalla kaikki sidosryhmät osallistava 

yhteistoiminnallinen lähestymistapa sai aikaan myönteisiä suunnittelu- ja toteutuskokemuksia, kuten varastoalueiden 

siirtämisen metsän ulkopuolelle raivatun alueen pienentämiseksi. 

Lähde: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-

impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.fachagentur-

windenergie.de/ 

https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf 

 

Tapaustutkimus 3-6 Usean sidosryhmän välinen yhteistyö Ranskassa 

Kansallinen tuulivoimaa ja biologista monimuotoisuutta koskeva ohjelma (”Programme éolienne et biodiversité”) on 

erittäin hyvä esimerkki sidosryhmäyhteistyöstä kansallisella tasolla. Ohjelmakumppaneita olivat Ranskan toimivaltainen 

ministeriö, Birdlife (sen paikallisjärjestö LPO – Ligue pour la Protection des oiseaux) ja yksityinen sektori. LPO vastasi 

teknisestä koordinoinnista, ja ohjelmaa valvoi ohjausryhmä, johon kaikki kumppanit osallistuivat.  

 

Ohjelman tavoitteena oli edistää biologisen monimuotoisuuden huomioon ottamista sekä maa- että merituulipuistojen 

suunnittelussa ja hyväksynnässä. Tätä varten toteutettiin useita toimenpiteitä sekä kansallisella että paikallisella tasolla. 

Niitä olivat  

• korkealaatuisten kriteerien (kynnysarvojen), joilla arvioidaan tuulivoiman vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen, 

erityisesti lintuihin ja lepakoihin, asettaminen  

• vaikutusten rakenteellinen arviointi perustamalla pysyvä kansallinen seurantakeskus lintuihin ja lepakoihin kohdistuvien 

vaikutusten arviointia varten  

• tutkimuksen (ks. linkki jäljempänä) ja seurannan organisointi ja koordinointi erityisesti lintujen ja lepakoiden osalta 

• menetelmien kehittäminen ja niitä koskevan neuvonnan antaminen yksityiselle ja julkiselle sektorille ja aiheeseen 

liittyvän teknisen kirjaston ylläpitäminen 

• konferenssien ja työpajojen järjestäminen ja osallistuminen kansainvälisiin tapahtumiin 

• tiedon, joko yleisen tai teknisen, valmistelu ja toimittaminen asiasta kiinnostuneille sidosryhmille, myös suurelle 

yleisölle.  

 

Ranskan viranomaiset kannustavat sidosryhmien välisiin tapaamisiin varhaisessa vaiheessa, jopa ennen hankkeen 

lupahakemuksen jättämistä. Ranskan lainsäädäntö mahdollistaa varhaisen viestinnän sidosryhmien kanssa ja 

hankkeiden pysäyttämisen hyvin varhaisessa vaiheessa (jotta vältytään käyttämästä aikaa ja rahaa hakemuksiin, joilla ei 

ole mahdollisuuksia). Näitä varhaisia toimia ei pidä sekoittaa lupaprosessin edellyttämään julkiseen kuulemisprosessiin 

sen jälkeen, kun lupahakemus on toimitettu viranomaisille. 

Lähde:  

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/  

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/ 

 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. STRATEGINEN SUUNNITTELU  

4.1 Yleistä 

4.1.1 Strateginen suunnittelu tuulivoiman yleisessä kontekstissa 

Jotta voidaan sovittaa yhteen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien edut ja tarve laajentaa uusiutuvaa energiaa, 

on tarpeen suunnitella strategisesti uutta infrastruktuuria laajalle maantieteelliselle alueelle. Strateginen 

suunnittelu on myös hyvä perusta lupahakemusten arvioinnille tarkistetun uusiutuvaa energiaa koskevan 

direktiivin (EU) 2018/2001 mukaisessa aikataulussa eli kahden vuoden kuluessa uusien voimaloiden kohdalla 

ja vuoden kuluessa päivittämisen kohdalla. 

Asetuksen 2018/199956 mukaan jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat, jotta 

ne voivat saavuttaa suunnitellun panoksensa EU:n vuoteen 2030 ulottuvaan uusiutuvaa energiaa koskevaan 

tavoitteeseen. Furthermore, under Article 15(7) of the revised Renewable Energy Directive (2018/2001), 

Member States must carry out an assessment of potential renewable energy sources and ‘where appropriate, 

include spatial analysis of areas suitable for low-ecological-risk deployment’. Sen vuoksi kansallisten ja/tai 

alueellisten aluesuunnitelmien olisi perustuttava kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin tai niissä olisi 

ainakin otettava nämä suunnitelmat huomioon. Aluesuunnitelma voi sisältää kaikki uusiutuvan energian tyypit, 

tai siinä voidaan keskittyä yksittäisiin aloihin, kuten tuulivoimahankkeisiin. Suunnitelmista olisi tehtävä 

strateginen ympäristöarviointi vaikutusten (myös kumulatiivisten vaikutusten) tunnistamiseksi ja arvioimiseksi, 

samalla kun korostetaan tietämysvajeita ja tutkimustarpeita sekä mahdollisia vaihtoehtoisia toteutusmuotoja, 

joilla vältetään tai minimoidaan todennäköiset merkittävät vaikutukset.  

Strategiseen suunnitteluun liittyy tässä yhteydessä päätöksentekoprosessi. Ensinnäkin on selvitettävä, onko 

tuulivoiman kehittäminen ympäristöllisesti, maantieteellisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti sopivin mekanismi 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja uusiutuvaa energiaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi ja missä 

määrin näin on. Toiseksi prosessissa on toteutettava tuulivoimaloihin liittyvä aluesuunnittelu. Vaikka 

tuulivoimaa pidetään keskeisenä uusiutuvana energialähteenä, jolla on suuri kasvupotentiaali EU:ssa, 

alueelliset olosuhteet saattavat suosia muita teknologioita tai päästövähennysstrategioita. Aluesuunnittelu 

käsittää monenlaisia fyysisiä, sosioekonomisia ja ympäristöllisiä ehtoja ja vaatimuksia, joiden avulla voidaan 

tunnistaa tarkoituksenmukaisimmat sijainnit. Tuulivoimaloiden strategisessa suunnittelussa otetaan huomioon 

tuuliolosuhteiden lisäksi myös rakentamisen tekninen toteutettavuus (esimerkiksi merensyvyys ja 

vuorenharjanteiden saavutettavuus), yhteydet sähköverkkoon, etäisyys asutusalueisiin, maisema ja 

luonnonsuojelutavoitteet. Kaikki nämä olosuhteet on otettava huomioon ja voivat vaikuttaa 

tuulivoimahankkeiden toteutettavuuteen ja täytäntöönpanoon. Näissä ohjeissa keskitytään luonnonsuojeluun.  

Laatikko 4-1 Osatekijät määriteltäessä tuulivoiman kehittämistä teknisesti ja luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston herkkyyttä 

Sopivia tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja koskevat tekniset ja sosioekonomiset näkökohdat: 

• tuuliolosuhteet (esimerkiksi nopeus, turbulenssi, äärimmäiset tuulennopeudet, tuulileikkaus, virtaustila) 

• pääsy sähkönsiirtoverkkoihin ja verkkojen kapasiteetti 

• maaperän/merenpohjan olosuhteet ja topografia 

• asuinalueiden läheisyys  

• maan/merenpohjan saatavuus ja nykyinen maankäyttö / merialueiden käyttö 

• olemassa olevien ilmailun (kärjen korkeuden rajoitukset) ja merenkulun liikennekäytävien läheisyys 

• rajoittavat melumääräykset  

• turvaetäisyydet tutkiin tai lentoasemille  

 

Luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön herkkyys 

• Natura 2000 -alueen sijainti, siihen toiminnallisesti yhteydessä olevien maa-alueiden sijainti (esimerkiksi Natura 

2000 -alueen ulkopuoliset alueet, jotka ovat tärkeitä sellaisten lajien ruokailu-alueina, joita varten Natura 2000 -alue 

on osoitettu), mukaan lukien Natura 2000 -alueiden väliset lentoradat/muuttoreitit 

                                                      

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2018%3A328%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0001.01.FIN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.FIN
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• Muut kansalliset/alueelliset suojelualueet ja muut alueet/luontotyypit, jotka ovat (mahdollisesti) tärkeitä suojeltujen 

lajien kannalta57 

• EU:n suojelemien luontotyyppien ja lajien levinneisyys58, erityisesti tuulivoiman kannalta herkkien lajien, kuten 

lepakoiden59, lintujen60 ja merinisäkkäiden, osalta 

• Luontotyyppien ja/tai suojeltujen lajien populaatioiden suojelun taso61 ja, jos käytetään luonnonvaraisten 

eläimistöjen ja kasvistojen EU:n tason herkkyyskarttoja, myös suojelun taso EU:n tasolla 

 

Tuulivoimaloiden aluesuunnittelusta on tehtävä strateginen ympäristöarviointi ja – ellei selvityksessä suljettu 

pois Natura 2000 -alueisiin kohdistuvien merkittävien vaikutusten todennäköisyyttä – myös asianmukainen 

arviointi. Strateginen ympäristöarviointi on myös hyvä kehys kumulatiivisten vaikutusten käsittelemiseksi. 

Sellaisten tuulipuistohankkeiden hyväksyminen, joiden sijoittaminen on perustunut vankkaan strategiseen 

suunnitteluun ja biologisen monimuotoisuuden huolelliseen ja varhaiseen huomioon ottamiseen, on paljon 

sujuvampaa kuin siinä tapauksessa, että biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä ongelmia käsitellään 

tuulipuistohankkeissa vasta myöhemmässä vaiheessa.  

Aluesuunnitelman arviointi ei poista tarvetta suunnitelmasta aiheutuvien hankkeiden arviointiin. 

Aluesuunnitelmassa olisi ihanteellisesti määritettävä tuulivoimaloille soveltuvien sijoituspaikkojen luokat, jotka 

luetellaan tärkeysjärjestyksessä aloittaen (luontodirektiivien tavoitteiden kannalta) vähäisen ekologisen riskin 

omaavista sijoituspaikoista ja sijoittaen loppuun suuren ekologisen riskin omaavat sijoituspaikat. Alueilla, joilla 

biologisen monimuotoisuuden arvot ovat poikkeuksellisen korkeat, tämä saattaa johtaa jopa 

kieltovyöhykkeiden määrittelyyn. Aluesuunnitelma mahdollistaa varhaiset keskustelut hankkeiden vetäjien 

kanssa sen varmistamiseksi, että suunniteltu hanke sisältää ratkaisuja kaikkien havaittujen herkkyysongelmien 

käsittelemiseksi, erityisesti jos hanke sijaitsee suuren ekologisen riskin omaavalla alueella. Tuulivoimaan 

liittyvien aluesuunnitelmien arvioinnin tulisi myös ohjata suunnitelmasta aiheutuvien hankkeiden arviointia 

tunnistamalla keskeiset tietämysvajeet ja todennäköiset toimenpiteet, joita tarvitaan merkittävien 

haittavaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi. Siksi on välttämätöntä, että aluesuunnitelman arviointia 

tuetaan aluesuunnitelman mittakaavaan soveltuvilla lähtötilannetta koskevilla tiedoilla. Yksityiskohtaiset tiedot 

aluesuunnitelman arvioinnista, myös lähtötilannetta koskevat tiedot, olisi annettava hankkeiden toteuttajien ja 

muiden sidosryhmien saataville hankkeiden arvioinnin helpottamiseksi. 

4.1.2 Merituulivoiman strateginen suunnittelu 

Kahdella direktiivillä on erityisen suuri merkitys vähäisen ekologisen riskin omaavien merituulivoimaloiden 

käyttöönoton yhteydessä: merten aluesuunnittelun puitteista annettu direktiivi 2014/89/EU ja yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista annettu direktiivi 2008/56/EY (meristrategiapuitedirektiivi). Merten 

aluesuunnittelun puitteista annetulla direktiivillä pyritään edistämään meritalouden kestävää kasvua, 

merialueiden kestävää kehitystä ja meren luonnonvarojen kestävää käyttöä. Merten aluesuunnittelun merkitys 

tunnustetaan myös Pohjanmeren energiafoorumissa62 ja Itämeren energiamarkkinoiden 

yhteenliitäntäsuunnitelmassa63. 

                                                      

57 Vaikka näissä ohjeissa keskitytään Natura 2000 -alueisiin, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyskartoitus 
on laajempi väline, joka ei rajoitu hankealueisiin. 
58 Levinneisyys ei usein ole hyvin tiedossa (esimerkiksi lepakot). Mahdolliset elinympäristöt (esimerkiksi mallinnuksen 
tulokset) voidaan myös sisällyttää luonnonvaraisten eläimistöjen ja kasvistojen herkkyyskartoitukseen. 
59 Lepakot elävät toiminnallisten elinympäristöjen verkostossa ja muuttavat päivittäin (poikasten hoitoon ja kesäisin 
käytettävien) lepopaikkojen ja ruokailuelinympäristöjen välillä sekä kausittain niiden alueiden, joilla poikasia hoidetaan, ja 
talvehtimisalueiden välillä. 
60 Ks. esimerkiksi Saksan alueellisten lintujensuojeluvirastojen työryhmän julkaisu ”Helgoland Paper”, jossa suositellaan 
vähimmäisetäisyyttä merkityksellisten lintujen esiintymien ja tuulivoimaloiden välillä 
(http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 
61 Ks. ohje luontodirektiivin 92/43/ETY mukaisesta yhteisön tärkeinä pitämien eläinlajien tiukasta suojelusta 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 
62 Ks. Pohjanmeren maiden energia-alan yhteistyötä koskeva poliittinen julkilausuma – merten aluesuunnittelua 
käsittelevä tukiryhmä 1; https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138 
63 Ks. EU:n Itämeri-strategia 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf
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Aluesuunnittelua koskevissa lähestymistavoissa olisi sovellettava ekosysteemiin perustuvaa 

lähestymistapaa6465, ja jäsenvaltioiden aluesuunnitelmilla olisi edistettävä merialueiden energia-alan, 

meriliikenteen, kalastuksen ja vesiviljelyn kestävää kehitystä sekä ympäristön säilyttämistä, suojelua ja 

parantamista. Alueellisten merten tasolla on suositeltavaa, että jäsenvaltiot tekevät keskenään yhteistyötä 

aluesuunnittelussa sekä merituulipuistojen (kumulatiivisten) vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa. 

Member States were required to transpose the directive in their national legislation and designate the relevant 

authorities by 18 September 2016. They were to draw up maritime spatial plans for their marine waters by 31 

March 2021. Euroopan komissio laati vuonna 2015 sidosryhmille ja suunnittelijoille tiedotteen, jossa 

tarkasteltiin merten aluesuunnittelun puitteista annettua direktiiviä suhteessa energia-aloihin. Ehler & Douvere 

(2009) julkaisivat verkossa toimivan eurooppalaisen merten aluesuunnittelun foorumin66 kanssa vaiheittaisen 

oppaan merten aluesuunnittelusta. Foorumi tarjoaa tiedotus- ja viestintäväylän, jonka tarkoituksena on tukea 

kaikkia EU:n jäsenvaltioita merten aluesuunnittelun täytäntöönpanossa. EU antoi ohjeita rajat ylittävästä 

yhteistyöstä merten aluesuunnittelussa (Carneiro, 2017)67. Merten aluesuunnittelun foorumin yhtenä 

tavoitteena on antaa ohjeita toimialojen välisten mahdollisten ristiriitojen ratkaisemiseksi. Foorumilla esitetään 

esimerkiksi useita ratkaisuja tuulivoiman ja luonnonsuojelun välisen konfliktin lieventämiseksi. Yksi niistä on 

paikkatietojärjestelmiin perustuvan herkkyyskartoituksen käyttäminen olennaisten elinympäristöjen 

välttämiseksi ja toinen monikäyttöisten merten suojelualueiden ja merituulivoimalakokonaisuuksien 

perustaminen.  

Merituulivoimalakokonaisuuksien tilantarve kattaa turbiinit, turbiinien väliset kaapeliyhteydet, muuttaja-

asemat, sähköasemat ja maalla sijaitsevaan sähköverkkoon johtavan siirtokaapelin. Merialueiden 

infrastruktuurin ja maa-alueiden infrastruktuurin välisen yhteyden vuoksi on olennaisen tärkeää, että merten 

aluesuunnittelussa otetaan huomioon maa- ja merialueiden välinen vuorovaikutus. Euroopan komissio on 

myös antanut ohjeita maa- ja merialueiden välisestä vuorovaikutuksesta merten aluesuunnittelussa (2018).68 

Meristrategiapuitedirektiivin päätavoite on saavuttaa ympäristön hyvä tila EU:n merivesissä vuoteen 2020 

mennessä. Direktiivin 3 artiklassa ympäristön hyvällä tilalla tarkoitetaan ”ympäristön tilaa merivesissä, kun 

nämä ovat ekologisesti monimuotoisia ja dynaamisia valtameriä ja meriä, jotka ovat luontaisissa 

olosuhteissaan puhtaita, terveitä ja tuottavia”. Ympäristön hyvä tila tarkoittaa, että merten luonnonvarojen 

käyttö eri tarkoituksiin toteutetaan kestävällä tasolla, varmistaen niiden jatkuvuus tuleville sukupolville. Lisäksi 

ympäristön hyvä tila tarkoittaa, että 

 ekosysteemit ja niiden hydromorfologiset (eli vesivarojen rakenteeseen ja tilaan liittyvät), fysikaaliset 

ja kemialliset olosuhteet toimivat kaikilta osin ja säilyttävät palautumiskykynsä suhteessa ihmisen 

toiminnasta aiheutuviin ympäristönmuutoksiin  

 ihmisen aiheuttama biologisen monimuotoisuuden heikentyminen on estetty ja biologista 

monimuotoisuutta suojellaan  

 ihmisen toiminta, joka aiheuttaa aineiden ja energian päästöjä meriympäristöön, ei johda 

pilaantumisvaikutuksiin. Ihmisen toiminnasta aiheutuva melu on yhteensopivaa meriympäristön ja sen 

ekosysteemien kanssa.  

Jotta jäsenvaltiot voivat tulkita, mitä ympäristön hyvä tila tarkoittaa käytännössä, direktiivin liitteessä I esitetään 

11 laadullista kuvaajaa, jotka kuvaavat, miltä ympäristö näyttää, kun ympäristön hyvä tila on saavutettu. Näissä 

ohjeissa käsitellään erityisesti seuraavia merituulivoimahankkeiden ja EU:n luontolainsäädännön kannalta 

merkityksellisiä ympäristön hyvän tilan kuvaajia:  

                                                      

64 Ks. toimintapoliittinen katsaus ”Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning” (Versio: 
25. lokakuuta 2018); https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf 
65 Ks. HELCOMin ohjeet ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan täytäntöönpanosta Itämeren alueen 
aluesuunnittelussa; 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20impleme
ntation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf 
66 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp 
67 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1 
68 Merkityksellistä on myös Pohjanmeren ja Itämeren alueellisen yhteistyön puitteissa tehtävä merten aluesuunnitteluun 
liittyvä työ (North Seas Energy Forum (https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum) ja BEMIP 
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan). 

https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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 Kuvaaja 1. Pidetään yllä biologista monimuotoisuutta. 

 Kuvaaja 6. Merenpohjan koskemattomuus varmistaa ekosysteemin toiminnan. 

 Kuvaaja 7. Hydrografisten olosuhteiden pysyvät muutokset eivät vaikuta haitallisesti ekosysteemiin. 

 Kuvaaja 11. Energian mereen johtaminen, myöskään vedenalainen melu, ei vaikuta haitallisesti 

ekosysteemiin.  

 

4.2 Luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevien 
herkkyyskarttojen käyttäminen tuulivoiman strategisessa 
suunnittelussa 

4.2.1 Johdanto 

Luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevat herkkyyskartat tunnustetaan yleisesti toimivaksi tavaksi 

määrittää alueita, joilla uusiutuvan energian kehittämishankkeet saattavat vaikuttaa luonnonvaraisten kasvien 

ja eläinten herkkiin yhteisöihin ja joilla niitä tästä syystä olisi vältettävä. Niiden avulla voidaan määrittää 

suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa alueet, joilla on tuulivoimaloille herkkiä ekologisia yhteisöjä. 

Komissio on tukenut luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa koskevaa herkkyyskartoitusta käsittelevän 

käsikirjan laatimista. Käsikirja on käytännön väline herkkyyskarttojen laatimiseen uusiutuvan energian 

hankkeiden yhteydessä EU:ssa (ks. lisäys D). Tässä käsikirjassa esitetään kattava yleiskatsaus 

tietoaineistoihin, menetelmiin ja ympäristön hyvää tilaa koskeviin sovelluksiin, joita tarvitaan (herkkyyskarttoja 

koskevien) toimivien lähestymistapojen kehittämiseen EU-kontekstissa. Siinä keskitytään EU:n 

luontodirektiiveillä suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin, erityisesti lintuihin, lepakoihin ja merinisäkkäisiin.  

Luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa koskevia herkkyyskarttoja hyödynnetään yleensä strategisissa 

suunnittelupäätöksissä kehittämisprosessin vaiheessa, jossa alustavasti valitaan sijoituspaikka, minkä vuoksi 

niiden on tarkoitus toimia maisemamittakaavassa usein niin, että kattavuus on alueellinen, kansallinen tai 

ylikansallinen. Herkkyyskartoitukseen perustuvat lähestymistavat eivät itsessään korvaa luontodirektiivin 6 

artiklan 3 kohdan mukaisen aluekohtaisen asianmukaisen arvioinnin ja ympäristövaikutusten arviointien (YVA) 

tarvetta. Niitä voidaan kuitenkin käyttää myös ympäristövaikutusten arviointien aikana ja hyväksymisen jälkeen 

täsmällisen sijoituspaikan määrittämisessä ja mahdollisten hoitomääräysten laatimisessa.  

Luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevissa herkkyyskartoissa käytetään paikkatietojärjestelmiä 

paikkatietojen ja maantieteellisten tietojen keräämiseen, analysointiin ja esittämiseen. Niissä käytetään lajeja 

ja/tai alueita koskevia biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä paikkatietoaineistoja. Yleensä niissä käytetään 

olemassa olevia biologista monimuotoisuutta koskevia tietokokonaisuuksia, mutta joskus tietoja kerätään 

nimenomaisesti herkkyyskartan luomisen helpottamiseksi. Useimmissa lähestymistavoissa ei pelkästään 

esitetä paikkatietoaineistoja – alueen rajat, lajien levinneisyysalueet ja luettelot, maantieteelliset piirteet – vaan 

myös määritetään tiedoista johdettuja herkkyysarvoja. Ne ovat ennakoivia ja antavat ennusteen mahdollisesta 

herkkyydestä yhdellä tai useammalla alueella tai laajemmassa ympäristössä parhaiden saatavilla olevien 

tietojen sekä matemaattisen ja graafisen mallinnuksen perusteella. 

Tietyt luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevan herkkyyskartoituksen rajoitukset on kuitenkin 

pidettävä mielessä. Ensinnäkin sitä ei tule käyttää sopivien vaihtoehtoisten alueiden osoittamiseen, koska 

tähän vaikuttavat myös useat muut rajoitteet ja olosuhteet. Toiseksi tietyt taksonit osoittautuvat väistämättä 

vaikeammiksi arvioida, koska niiden levinneisyydestä on vain vähän tietoa ja tieto niihin kohdistuvista 

vaikutuksista on puutteellista. Näiden ryhmien kohdalla tarvitaan perusteellisempaa analyysia ja 

varovaisempaa tulkintaa. 

4.2.2 Esimerkkejä luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevaan 
herkkyyskartoitukseen perustuvista lähestymistavoista maa- ja 
merituulivoimahankkeiden yhteydessä 

Luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskeva herkkyyskartoitus liitetään yleisimmin tuulivoimaan, ja 

valtaosa lähestymistavoista on liittynyt tuulipuistojen toiminnalle herkkien lintuyhteisöjen kartoittamiseen 

(maalla ja merellä). Muiden lajien, kuten lepakoiden, kohdalla herkkyyskartoituksen tehokas käyttö on 

vaikeampaa, mutta sitä voidaan käyttää osana välinekokonaisuutta, joka auttaa strategisessa suunnittelussa, 

jossa pohjatiedot ovat olemassa.   
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Tässä kohdassa esitellään eräitä herkkyyskartoituksen parhaita käytäntöjä maa- ja merituulivoiman alalla. 

Lisätietoja näistä tapaustutkimuksista on luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa koskevaa 

herkkyyskartoitusta käsittelevässä käsikirjassa.  

Tapaustutkimus 4-1 esitetään Flanderin (Belgia) lintujen ja lepakoiden tuulipuistoihin liittyvä herkkyyskartta. 

Tämä on yksi harvoista lintujen ja lepakoiden yhdistettyyn herkkyyskartoitukseen perustuvista 

lähestymistavoista. Tapaustutkimus 4-2 keskitytään korkealla liitelevien lintujen herkkyyskarttaan 

tuulivoimaloiden yhteydessä Thracessa (Kreikka). Tapaustutkimus 4-3 esitellään SeaMaST, työkalu, jolla 

kartoitetaan merilintujen ja rannikkovesilintujen herkkyyttä merituulipuistoille Englannin aluevesillä. 

Tapaustutkimus 4-1 Flanderin (Belgia) lintujen ja lepakoiden tuulipuistoihin liittyvä herkkyyskartta 

Flanderin lintujen ja lepakoiden tuulipuistoihin liittyvän herkkyyskartan tavoitteena on osoittaa alueet, joilla tuuliturbiinien 

sijoittaminen voi aiheuttaa riskin linnuille tai lepakoille. Sen tarkoituksena on tiedottaa ja ohjata aluetason arviointeja ja 

strategista suunnittelua. Se on esimerkki useiden lajien herkkyyskartasta ja osoittaa, miten erilaisia ryhmiä voidaan 

arvioida yhdessä työkalussa.  

 

Siinä jaetaan alue neljään luokkaan, joihin liittyy suuri, keskitason ja mahdollinen riski sekä vähäinen riski / ei tietoja. 

Herkkyyskarttoja ja niihin liittyviä ohjeita käytetään Flanderissa usein sijoituspaikkoja koskevassa päätöksenteossa. 

Hankkeiden toteuttajat ja konsultit käyttävät niitä strategiseen suunnitteluun ja lähtökohtana yksityiskohtaisemmissa 

aluetason hankearvioinneissa. Paikallis- ja alueviranomaiset soveltavat niitä samaan tarkoitukseen ja sen tarkistamiseen, 

ovatko hankkeiden toteuttajat ja konsultit tehneet työnsä hyvin. On korostettava, että suuren riskin alueilla paikallisen 

arvioinnin tulisi olla yksityiskohtaisempaa. Vaikka kartan tietyt osatekijät ovatkin Flanderille ominaisia, periaatteita 

voitaisiin soveltaa helposti muuallakin.  

 

Lintujen herkkyyskartta 

Työkalu sisältää lintujen paikkatietojärjestelmään perustuvan haavoittuvuuskartan, joka koostuu yhdeksästä 

temaattisesta kartasta (esimerkiksi riistalintujen ruokailu- ja levähdysalueet lisääntymiskauden ulkopuolella, kausittaiset 

muuttoreitit) ja elinympäristöjen ennustekartasta. Näitä kerroksia tarkastellaan parhaiten erikseen, mutta ne voidaan 

myös yhdistää, jotta saadaan yleiskuva kaikista mahdollisista herkkyyksistä. Päällekkäiset kerrokset (synteesikarttana) 

esitetään alla siten, että herkkyysluokat ovat suuri (3), keskitason (2) ja mahdollinen riski (1) sekä vähäinen riski / ei tietoja 

(0). Tätä karttaa voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti verkkopohjaisessa sovelluksessa, joka sisältää myös muita 

tärkeitä karttoja (kuten luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 -alueet). 

 
Kuva 4-1 Synteesikartta lintujen herkkyydestä tuulivoimaloille Flanderissa (punainen: suuri riski; oranssi: keskitason riski; 
keltainen: mahdollinen riski; harmaa: ei riittävästi tietoja) 

 

Lepakkojen herkkyyskartta 

Lepakkojen herkkyyskartta (katso Kuva 4-2) eroaa aiemmista lintujen temaattisista kartoista. Se perustuu sopivan 

elinympäristön määrittämiseen (käyttäen ilmakuvia ja maanpeitteen kenttäinventaariota), jota käytettiin lepakon 

esiintymisen ennustajana. 
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Kuva 4-2 Ote lepakkojen herkkyyskartasta Flanderissa (oranssi: riski; keltainen: mahdollinen riski; harmaa: ei riittävästi 
tietoja). 

 

Tämäntyyppisen kartoituksen käyttämisessä lepakkojen osalta on huomioitava kaksi varaumaa. Ensinnäkin 

elinympäristöjen soveltuvuusmallit ovat huomattavasti tarkempia sellaisten lajien osalta, jotka ovat erikoistuneet tiettyyn 

elinympäristöön (nämä lajit ovat yleensä liitteessä II lueteltuja lajeja, joille tuulivoimalat aiheuttavat vähäisemmän riskin). 

Suuremman riskin lajit eivät yleensä ole tiettyyn elinympäristöön erikoistuneita ja ovat siksi sekä laajemmalle levinneitä 

että yleisempiä, ja niitä esiintyy jopa sellaisissa elinympäristöissä, joiden ei katsota olevan lepakkojen kannalta 

ihanteellisia. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa suuri osa kuolleista vaivaislepakoista ja kääpiölepakoista 

löytyy paikoista, joita ei luokiteltaisi erityisen arvokkaiksi lepakoille (esimerkiksi ylängöiltä, joilla ei ole puita tai 

pensasaitoja) mutta jotka soveltuvat tuulivoimahankkeisiin. Toiseksi, vaikka elinympäristöennusteet yhdistetään 

esimerkiksi lepopaikkoja koskeviin tietoihin tunnusomaisen riskin alueiden luomiseksi, käytännössä tietoja puuttuu 

kaikissa jäsenvaltioissa.   

Lähde: https://geo.inbo.be/windturbines/  

Taustatietoa ja ohjeita seuraavassa raportissa (hollanniksi): 

Everaert J. (2015): Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en 

monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Bryssel.  

Tiivistelmä (englanniksi) seuraavassa esityksessä: Everaert (2018): Wind farm sensitivity map for birds and bats in 

Flanders (Belgium). Presentation at workshop to prepare an instructional toolkit outlining the development and 

implementation of Wildlife Sensitivity Mapping to inform renewable energy deployment in the EU, 22/10/2018, Bryssel, 

Belgia. https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx  

 

Tapaustutkimus 4-2 Korkealla liitelevien lintujen herkkyyskartta tuulivoimaloiden yhteydessä 
Thracessa (Kreikka) 

Thracen alueella on poikkeuksellinen ornitologinen merkitys, sillä siellä on Euroopan laajuisesti merkittäviä 

elinympäristöjä, pääasiassa suurten petolintujen ja vesilintujen. Suuri osa alueesta on valittu tuulienergian kehittämisen 

painopistealueeksi, sillä se on myös yksi Manner-Kreikan alueista, joilla on suurin tuulivoimakapasiteetti. Tarkemmin 

sanottuna suurin osa Evrosin alueyksiköstä ja osa Rodopin yksiköstä on määritelty uusiutuvan energian kansallisen 

aluesuunnitelman puitteissa tuulivoiman painopistealueeksi 1. Tuulivoiman painopistealue 1 kattaa noin puolet alueen 

Natura 2000 –alueista, mukaan lukien sen kaksi kansallispuistoa, ja se osuu osittain yhteen alueen petolintujen 

käyttämän alueen kanssa. Puolet tuulivoiman painopistealue 1:stä (53 %) kuuluu munkkikorppikotkan (Aegypius 

monachus) kannan ydinalueeseen, ja se kattaa lisäksi Dadian kansallispuiston tiukasti suojellun alueen.  

 

Määrittääkseen olosuhteet, jotka voivat johtaa tuulivoimaloiden kestävään kehittämiseen Thracessa, WWF Kreikka laati 

ehdotuksen tuulivoimaloiden sijoituspaikan valinnasta tuulivoiman painopistealueella 1 (WWF Kreikka 2008). 

Ehdotukseen sisältyy korkealla liitelevien lintujen herkkyyskartta, joka antaa viranomaisille, sijoittajille ja muille 

sidosryhmille tietoja, joita tarvitaan tietoon perustuvien päätösten tekemiseen. Kartassa alue jaetaan kahteen eri luokkaan 

erittäin haavoittuvien lintulajien levinneisyyden perusteella: ”kieltovyöhykkeisiin” ja ”vahvistetun suojelun vyöhykkeisiin”.  

Kieltovyöhykkeillä tarkoitetaan paikkoja, joissa tuulipuiston rakentaminen olisi kiellettävä. Vahvistetun suojelun 

https://geo.inbo.be/windturbines/
https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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vyöhykkeet taas ovat paikkoja, joihin tuulivoimaloita voitaisiin rakentaa asianmukaisiin lieventämistoimenpiteisiin 

yhdistettynä. Sijoituspaikkojen yleisessä valinnassa munkkikorppikotkan ja hanhikorppikotkan yhdyskuntien 

herkkyysalueet olivat osittain päällekkäisiä mustahaikara-alueiden ja kansallispuistojen kanssa. 

 

Munkkikorppikotkakannalle laadittiin herkkyyskartta, joka perustui yhdeksän vyöhykkeen suojelupainopistejärjestelmään 

(ks. Kuva 4-3). Tähän sisältyy elintärkeä ydinalue (jolla yksilöt viettävät keskimäärin 70 prosenttia ajasta), ydinalueen 

ulkopuolinen alue ja äärialue (alle 5 prosenttia ajasta). Ydinalue ja ydinalueen ulkopuolinen alue jaetaan molemmat 

edelleen neljään suojeluvyöhykkeeseen kyseistä vyöhykettä käyttäneen kannan osuuden mukaan (1: <25 %, 2: <50 %, 

3: <75 %, 4: > 75 %) 19 rengastetun yksilön elinpiirianalyysin perusteella.  

 

Tämä elinpiirin käytön mallinnus yhdistettiin törmäysriskimalliin, jolla ennakoitiin munkkikorppikotkan kumulatiivista 

törmäyskuolleisuutta kaikissa toiminnassa olevissa ja ehdotetuissa tuulipuistoissa. Mallista saatiin tulokseksi neljä 

erilaista korppikotkan välttämisastetta.  

 

Herkkyyskartan pohjalta luotiin alueellinen täsmäratkaisu, jolla pyritään saavuttamaan kansallinen tuulivoimatavoite 

samalla, kun suojelukustannukset ovat mahdollisimman pienet eli kannasta menetetään alle 1 prosentti, edellyttäen, että 

ydinalueen tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuvaa kannan kuolleisuutta (5,2 %) lievennetään kaikin mahdollisin 

toimenpitein. Muissa skenaarioissa korppikotkakanta olisi todennäköisesti vakavasti uhanalainen.  

 

Tuloksissa korostettiin tarvetta nimetä kannan ydinalue virallisesti tuulipuistojen kieltovyöhykkeeksi, koska se on 

kannan selviytymisen kannalta ehdottomasti tärkein alue. Lisäksi todettiin, että lähes kaikki munkkikorppikotkan 

kumulatiivinen törmäyskuolleisuus aiheutuisi tällä alueella ja että se oli tärkeä muille törmäysalttiille lajeille.  

  

 
Kuva 4-3 Tuulipuistot lupaprosessin eri vaiheissa munkkikorppikotkan herkkyyskartan kattamalla alueella. Suuri määrä 
tuulipuistoja on keskittynyt elintärkeille suojelualueille (joilla yksilöt viettävät keskimäärin 70 % ajastaan), kuten yhdeksään 
vyöhykkeeseen jaettu munkkikorppikotkan (Aegypius monachus) herkkyyskartta osoittaa (Vasilakis ym. 2016). 

 

Vaikka herkkyyskarttaa ei ole virallisesti hyväksytty, sekä hankkeiden toteuttajat että toimivaltaiset viranomaiset käyttävät 

karttaa Thracen tuulipuistohankkeiden suunnittelu- ja arviointivaiheessa. Siitä huolimatta, ettei sillä ole oikeudellista 

asemaa, sen katsotaan tarjoavan suunnittelulle luotettavimman tieteellisen perustan.  

Lähde: 

• Vasilakis D., Whitfield P., Schindler S., Poirazidis K & Kati V., 2016: Reconciling endangered species conservation with 

windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe; Biological Conservation 

196 (2016) 10–17. 

• Vasilakis D. Whitfield P. Kati V., 2017: A balanced solution to the cumulative threat of industrialised wind farm 

development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe. PLoS ONE 12(2): 

e0172685.doi:10.1371/ journal.pone.0172685. 
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Tapaustutkimus 4-3 SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool): työkalu tuulipuistojen 
vaikutusten arviointiin Englannin aluevesillä 

Paikkatietojärjestelmään perustuva työkalu SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool) luotiin, jotta saataisiin 

näyttöä siitä, miten merilinnut ja rannikkovesilinnut käyttävät merialueita Englannin aluevesillä, ja voitaisiin kartoittaa 

niiden suhteellista herkkyyttä merituulipuistoille.  

Työkalussa käytetään korkealaatuisia merilintuja koskevia tutkimustietoja, jotka on kerätty kahden tärkeimmän 

merilintutietokannan merellä tehtyjen tutkimusten aikana ja ovat peräisin European Seabirds at Sea -kumppanuuden 

(ESAS) aluksilta käsin tekemästä tutkimuksesta ja WWT Consulting -konsulttipalvelun ilmasta käsin kerätyistä 

tutkimusaineistoista. Tällä hetkellä se sisältää tietoa 53 lajista, jotka kuuluvat seuraaviin heimoihin: Anatidae (sorsat), 

Gaviidae (kuikat), Podicipedidae (uikut), Procellariidae (ulappaliitäjät), Hydrobatidae (ulappakeijut), Sulidae (suulat), 

Phalacrocoracidae (merimetsot), Scolopacidae (kurpat), Stercorariidae (kihut), Laridae (lokit), Sternidae (tiirat) ja Alcidae 

(ruokit). Työkalua varten tuotettiin tiheyspintamalli, jolla kartoitettiin näiden merilintujen tiheys Englannin vesillä 200 

meripeninkulman etäisyydelle rannikosta tai lähimpien aluevesien rajalle saakka.   

 

Herkkyyspisteet annettiin neljän suojelun merkitystä kuvaavan tekijän perusteella (tekijät a–d) ja kuuden lajin 

käyttäytymiseen liittyvän seikan eli ”lajin haavoittuvuustekijöiden” perusteella (e–j): tila suhteessa lintudirektiiviin (a), 

prosenttiosuus Englannissa / Englannin vesillä tiettynä ajanjaksona esiintyvästä luonnonmaantieteellisestä kannasta (b), 

aikuisten yksilöiden eloonjäämisaste (c), uhanalaisuus Yhdistyneessä kuningaskunnassa (d), lentokorkeus (e), kyky 

kontrolloida lentoa (f), lentoajan prosenttiosuus (g), lentoaktiivisuus yöllä (h), tuulipuistorakenteiden sekä laiva- ja 

helikopteriliikenteen aiheuttamat häiriöt (i) ja erikoistuminen tiettyyn elinympäristöön. 

 

Herkkyyskartoituspisteitä sovellettiin kunkin lajin tiheyskertoimeen kussakin 3 km x 3 km:n kokoisessa ruudukon solussa, 

ja näin luotiin erilliset ja yhdistetyt herkkyyskartat törmäysten ja syrjäytymisen osalta.  

 

 
Kuva 4-4 Esimerkkejä SeaMaSTin tuulipuistoihin liittyvistä herkkyyskartoista 

 

SeaMaST-työkalu perustuu korkealaatuisten tietojen ja hyväksi todettujen menetelmien yhdistelmään. Sen avulla 

Englannin aluevesistä on laadittu korkealaatuinen merilintujen herkkyyskartta. Menetelmiä voitaisiin laajentaa 

koskemaan myös muita alueita ja/tai niitä voitaisiin soveltaa muualla.  

Työkalu on vapaasti käytettävissä merituulivoimateollisuuden ja merten aluesuunnittelijoiden käyttöön tarkoitettuna 

paikkatietojärjestelmään perustuvana resurssina. Tähän mennessä sitä on markkinoitu käytettäväksi tietolähteenä 

tuulipuistojen kehittämisessä ja merten aluesuunnittelussa. Vaikka karttaa ei ole virallisesti sisällytetty 

suunnitteluprosessiin, sitä käyttävät säännöllisesti muun muassa viranomaiset ja kansalaisjärjestöt. 

Lähde: http://bit.ly/2xON74V 

 

 

4.3 Tuulivoimala-alueiden monikäyttö 

 

http://bit.ly/2xON74V
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Maankäytön yhdistäminen tuulivoimala-alueilla muuhun taloudelliseen toimintaan (kuten muiden uusiutuvien 

energialähteiden hyödyntämiseen tai vesiviljelyyn) tai jopa luonnonsuojelu- tai luonnon ennallistamishankkeisiin on 

erinomainen tapa toteuttaa maankäytön suunnittelua. Tavoitteena on minimoida tuulivoiman haitalliset vaikutukset 

biologiseen monimuotoisuuteen. Yhä useammassa tapauksessa pyritään jopa parantamaan tuulivoimala-alueiden 

biologista monimuotoisuutta.  

Euroopassa on jo esimerkkejä alueista, joilla tuulivoimaloita ja muut uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä järjestelmiä 

sijoitetaan samalle alueelle ja siten tasapainotetaan sähköntuotantoa (Natural Power, 2018). Yhtenä esimerkkinä ovat 

Schneebergerhofissa samalle alueelle sijoitetut aurinko- ja tuulipuisto (ks. Error! Reference source not found.). Tekniset 

ja taloudelliset olosuhteet voivat rajoittaa voimalaitosmittakaavan akkuvarastointiteknologian kaupallista käyttöä 

(WindEurope, 2017b). Nämä esteet poistamalla kuitenkin todennäköisesti helpotetaan uusia, samalle alueelle sijoitettuja 

voimaloita koskevia suunnitelmia. Akkuvarastointiteknologiasta on paljon hyötyä. Sillä voidaan esimerkiksi tasapainottaa 

energian tuotantoa ja kysyntää johdonmukaisemmin. 

 

Kuva 4-5 Schneebergerhofin tuulivoimalan kanssa samalla alueella tuotetaan myös aurinkovoimaa.69 

Maalla sijaitsevilla tuulipuistoalueilla on yleensä myös muunlaista maankäyttöä, kuten maataloutta ja yhä enemmän myös 

metsätaloutta (Richarz, 2014; Helldin, 2017). Monissa jäsenvaltioissa tutkitaan myös uusia mahdollisuuksia harjoittaa 

samalle alueelle meriympäristöön sijoitettuja toimintoja. Erityisesti keskitytään arvioimaan avomerellä tapahtuvan 

simpukanviljelyn kaupallista toteutettavuutta (Buck ja muut, 2017; Syvret ja muut, 2013).  

Error! Reference source not found. ja Error! Reference source not found. esitetään esimerkkejä avomerellä 

sijaitsevien tuulipuistoalueiden monikäyttösovelluksista. Toisena esimerkkinä ovat energiasaaret, joille on mahdollista 

paitsi rakentaa tuulivoimaloita ja muita uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä laitoksia myös luoda elinympäristöjä ja 

harjoittaa vesiviljelyä. Esimerkkinä tästä mainittakoon North Sea Wind Windpower Hub70 -ohjelma, joka on kehitetty 

energiayhtiöiden (Gasunie, Tennet, Energinet) konsortion ja Rotterdamin sataman yhteistyönä. 

Tapaustutkimus 4-4: Edulis-hanke on esimerkki tuulivoiman ja vesiviljelyn yhdistämisestä Pohjanmerellä 

(Belgia) 

                                                      

69 Lähde: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg Wind 
Park Schneebergerhof: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/ 
70 https://northseawindpowerhub.eu/ 

https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://northseawindpowerhub.eu/
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Merialan toiminnan lisääntyminen rannikolla, kestävän ja paikallisen elintarviketuotannon kasvava kysyntä kuluttajien 

puolelta sekä teknologiset parannukset kannustavat siirtämään vesiviljelytoimintaa avomerelle sekä EU:ssa että muualla 

maailmassa. Sijoittamalla vesiviljelytoimintaa samalle alueelle avomerellä sijaitsevien tuulipuistojen kanssa voitaisiin 

turvata uusiutuvan energian tuotanto ja samalla lisätä elintarviketurvaa, työllisyyttä ja paikallista tuotantoa. Pohjanmerellä 

tehdyt pilottitutkimukset ovat osoittaneet, että biologiset ja kemialliset olosuhteet Belgialle kuuluvalla Pohjanmeren 

rannikolla soveltuvat erittäin hyvin simpukoiden kasvattamiseen. Edulis-hanke (2016–2018) on koko maailman tasolla 

erittäin hyvä esimerkki avomerellä sijaitsevassa tuulipuistossa harjoitettavasta vesiviljelystä ilmastoltaan ankarassa 

ympäristössä. Hankkeessa on arvioitu teknisiä haasteita, ja tällä hetkellä laaditaan liiketoimintasuunnitelmaa kaupallisen, 

avomerellä harjoitettavan vesiviljelytoiminnan aloittamiseksi Pohjanmerellä. 

 

Edulis-hankkeessa testattiin ensimmäistä kertaa simpukanviljelyä avomerellä sijaitsevassa tuulipuistossa. Siinä tehtiin 

yhteistyötä Gentin yliopiston maatalouden, kalastuksen ja elintarvikkeiden tutkimuslaitoksen (ILVO), viiden yksityisen 

sektorin kumppanin eli Belwindin, Breviscon, C-Powerin, Colruyt Groupin ja DEME Groupin sekä kolmannen 

tutkijakumppanin eli OD Natural Environment -tutkimuslaitoksen kanssa. Edulis-hankkeessa tutkittiin simpukanviljelyn 

toteutettavuutta 30–50 kilometrin päässä Belgian rannikolta avomerellä sijaitsevassa tuulipuistossa. Hankkeen tuloksena 

saatiin tärkeää näyttöä seuraavista asioista: 

• Belgiaan kuuluvalla Pohjanmeren alueella avomerellä tapahtuvan simpukanviljelyn biologinen toteutettavuus 

• simpukanviljelyjärjestelmän tekninen toteutettavuus ja tekniset vaatimukset Belgialle kuuluvalla Pohjanmeren alueella 

• missä määrin simpukanviljely voidaan yhdistää nykyiseen tuulipuistotoimintaan 

• kaupallisen, avomerellä harjoitettavan simpukanviljelyn kannattavuus 

• avomerellä harjoitettavan simpukanviljelyn kestävyys ja sen vaikutus meriveden laatuun. 

 

Edulis-hanke on hyvä esimerkki yksityisen ja julkisen sektorin, myös tutkimuslaitosten, välisestä yhteistyöstä, jonka 

tarkoituksena on osoittaa, että avomerellä sijaitsevien tuulipuistojen monikäyttö on mahdollista. Belgian hallitus 

hyödyntää hankkeen tuloksia, jotta Belgialle kuuluvalla Pohjanmeren alueella voidaan ottaa käyttöön erilaisia 

monikäyttövaihtoehtoja. 

Lähde: http://www.aqua.ugent.be/edulis 

 

Tapaustutkimus 4-5: Osterikannan palauttaminen avomerellä sijaitsevissa tuulipuistoissa (Alankomaat) 

Alankomaissa talousministeriö perusti Dutch Flat Oyster -yhteenliittymän (POC), joka saa tukea muun muassa 

Wageningenin yliopistolta, WWF:ltä ja Ark Natuur -järjestöltä. Yhteenliittymä arvioi parhaillaan osterikannan 

palauttamisen toteutettavuutta (selviytyminen, kasvu ja lisääntyminen) Alankomaille kuuluvalla Pohjanmeren alueella. 

Aluksi tehtiin kirjoituspöytätutkimus, joka tilattiin vuonna 2015. Tutkimuksessa todettiin, että voimaperäinen pohjatroolaus 

johti ostereiden ylihyödyntämiseen ja elinympäristön tuhoutumiseen Alankomaille kuuluvalla Pohjanmeren alueella. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että Pohjanmerellä vallitsee sopivat ympäristöolosuhteet osterikannan palauttamiselle. 

Lisäksi kehitettiin suunnitelma neljästä hankkeesta (Borkum Reef, Wadden Sea Survey, Shipwreck Platform ja Voordelta) 

koostuvan pilottivaiheen toteuttamiseksi. Näillä hankkeilla ja muilla toiminnoilla osterikannan palauttamistyö kohdistettiin 

Alankomaiden nykyisiin ja suunnitteilla oleviin avomerellä sijaitseviin tuulipuistoihin. Wageningenin yliopiston 

merentutkimusraportissa ”Flat Oysters on offshore wind farms” arvioidaan parhaita vaihtoehtoja mahdolliselle ostereiden 

elinympäristön ennallistamistyölle. Huomiota kiinnitetään erityisesti elinympäristön ominaisuuksiin, kuten merenpohjan 

olosuhteisiin, vakauteen ja mahdolliseen omavaraiseen levittäytymiseen toukkavaiheen aikana. Tutkimus perustuu 

oletukseen, ettei kyseisillä alueilla harjoiteta merenpohjaa häiritsevää toimintaa.  

 

Tämä tapaustutkimus osoittaa, että avomerellä sijaitsevia tuulipuistoja voidaan käyttää luonnonsuojelun aktiiviseen 

tukemiseen. Avomerellä sijaitsevat tuulipuistot muodostavat alueita, joilla ei voi harjoittaa pohjatroolausta. Tästä on 

huomattavaa etua, koska merenpohjaa häiritsevä toiminta on yksi Pohjanmeren biologisen monimuotoisuuden 

suurimmista uhista. Avomerellä sijaitsevat tuulipuistot voivat tarjota konkreettisia mahdollisuuksia luonnonsuojeluun 

(estämällä merenpohjaa häiritsevän toiminnan) ja ennallistamiseen (kuten ostereiden tapauksessa). Niillä voi olla myös 

muita myönteisiä vaikutuksia (jos ne yhdistetään vesiviljelyyn).  

Lähde: Report on Flat Oysters on offshore wind farms: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647 

http://www.aqua.ugent.be/edulis
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647
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5. MAATUULIVOIMA: MAHDOLLISET VAIKUTUKSET 

5.1 Johdanto 

5.1.1 Vaikutusten tyypit 

Tässä luvussa tarkastellaan maissa toteutettavien energiantuotantohankkeiden pääasiallisia vaikutustyyppejä. Vaikutukset 

voivat kohdistua merkittävällä tavalla luonto- ja lintudirektiiveillä suojeltuihin elinympäristöihin ja lajeihin.  

Tämän luvun tarkoituksena on esittää suunnittelijoille, kansalaisjärjestöille, konsulteille ja toimivaltaisille kansallisille 

viranomaisille mahdollisia vaikutuksia erilaisiin EU:ssa suojeltuihin elinympäristöihin ja lajeihin koskeva yleiskatsaus. Nämä 

vaikutukset olisi otettava huomioon kehitettäessä tai arvioitaessa maatuulivoimaa koskevia suunnitelmia tai hankkeita. 

Koska todennäköisten merkittävien vaikutusten tunnistaminen on kuitenkin aina tapauskohtaista, tuulivoimahankkeen 

todellinen vaikutus EU:ssa suojeltuihin lajeihin ja elinympäristöihin vaihtelee suuresti. Monissa tapauksissa hyvin 

suunnitelluilla, asianmukaisilla alueilla toteutettavilla hankkeilla ei ole lainkaan todennäköisiä vaikutuksia. Joissakin 

tapauksissa taas hankkeilla voi olla moniakin todennäköisiä vaikutuksia.  

On yleisesti tiedossa, että uusiutuvaan energiaan siirtyminen hyödyttää maailman biologista monimuotoisuutta tavalla, 

jonka arvioiminen on melko yksinkertaista. Paikallinen vuorovaikutus tietyn tuulivoimalan ja EU:ssa suojeltujen 

elinympäristöjen ja lajien välillä on kuitenkin yleensä monimutkaisempaa ja epävarmempaa. Tästä syystä on olennaista 

tarkastella kutakin suunnitelmaa tai hanketta tapauskohtaisesti. Jokainen arviointi olisi tehtävä niin yksityiskohtaisesti, että 

se olisi oikeassa suhteessa riskeihin, todennäköisiin vaikutuksiin sekä vaikutuksen kohteena olevan biologisen 

monimuotoisuuden todennäköiseen merkittävyyteen, haavoittuvuuteen ja korvaamattomuuteen (Brownlie & Treweek, 

2018). 

Maatuulivoimahankkeissa vaikutuksia voi ilmetä yhdessä tai useammassa tuulivoimahankkeen viidestä tyypillisestä 

vaiheesta:  

• rakentamista edeltävä vaihe (kuten meteorologiset laitteet, maan raivaus) 

• rakennusvaihe (kuten kulkuväylien, voimalan rakentamista varten tehtävän tasanteen ja turbiinin rakentaminen sekä 

materiaalien kuljetus)  

• käyttövaihe (sisältää kunnossapidon)  

• uusimisvaihe (olemassa olevan tuulipuiston turbiinien määrän, tyypin ja/tai laitekokoonpanon mukauttaminen)  

• käytöstäpoistovaihe (tuulipuiston tai yksittäisten turbiinien poistaminen).  

 

On pantava merkille, että uusimisen mahdollinen vaikutus voi olla erilainen kuin alkuperäisen hankkeen vaikutus. 

Esimerkiksi suurempien turbiinien käyttö voi kasvattaa törmäysriski-ikkunaa (kun esimerkiksi roottorin koko pyyhkäisypinta-

ala kasvaa) mutta samalla vähentää turbiinin pyörimisnopeutta. Tämä voi aiheuttaa sen, että törmäysvaara siirtyy turbiinin 

pyörimisnopeuden muutoksille herkästä kohderyhmästä (esim. suuret petolinnut) roottorin koko pyyhkäisypinta-alalle 

herkkään kohderyhmään (esim. lepakot). 

Kun arvioidaan maatuulivoimahankkeiden todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia EU:ssa suojeltuihin elinympäristöihin ja 

lajeihin, on tärkeää muistaa, että nämä vaikutukset voivat johtua koko hankkeen jalanjäljestä. Toisin sanoen ne eivät johdu 

vain itse turbiineista vaan myös niihin liittyvästä infrastruktuurista. Vaikutuksia voi aiheutua esimerkiksi kulkuväylistä, 

työmaalle kulkemisesta (esim. huoltotöitä varten tai rakennusvaiheessa), tuulimittausmastoista, työmaa-alueista, 

perustuksista, tilapäisistä urakoitsijan tiloista, maanalaisista ja ilmajohtojen sähköverkkoliitännöistä, jätteistä ja/tai mistä 

tahansa sähköasemista tai valvontarakennuksista.  

Mahdolliset vaikutukset voivat olla tilapäisiä tai pysyviä. Ne voivat aiheutua Natura 2000 -alueella tai sen rajojen 

ulkopuolella harjoitettavasta toiminnasta. Liikkuvien lajien tapauksessa vaikutukset saattavat ulottua myös yksilöihin, jotka 

ovat kaukana kyseisistä Natura 2000 -alueista. Alue on saatettu nimetä Natura 2000 -alueeksi sen vuoksi, että siellä 

talvehtii lepakoita, jotka lisääntyvät toisella alueella hieman kauempana. Näiden lisääntyvien yksilöiden kuolleisuus 

vaikuttaisi alueen populaatioon. Vaikutuksia voi aiheutua jo pelkästään suunnitelmasta tai hankkeesta, ja niitä voi 

ilmaantua hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Kumulatiivisten vaikutusten aikaansaamiseksi yhdessä toteutettavien 

suunnitelmien ja hankkeiden merkitys kuitenkin kasvaa koko ajan, sillä tuulivoiman käyttöä lisätään uusiutuvaa energiaa 

koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Jäljempänä olevissa alaluvuissa kuvataan tärkeimpiin kohderyhmiin kohdistuvien vaikutusten tyypit. Yleiskatsaus 

esitetään Error! Reference source not found.. Kuvaus perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen. Vaikka epävarmuutta 
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on edelleen paljon erityisesti innovatiivisten teknologioiden ja lieventävien toimenpiteiden alalla, uutta tietoa saadaan yhä 

nopeammin. Se johtuu usein lisääntyneestä ja paremmasta seurannasta; onkin odotettavissa, että tulevina vuosina 

saadaan paljon enemmän kiinnostavia tuloksia.    

Taulukko 5-1 Yleiskatsaus maatuulivoimaloiden vaikutuksiin 

Vaikutuksen kohde Maatuulivoiman vaikutukset  

Elinympäristöt 

Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen 
Elinympäristöjen pirstoutuminen  
Elinympäristöjen häiritseminen 
Haitallisten vieraslajien leviäminen rakennusvaiheen aikana (maaperän kontaminoituminen 
haitallisten vieraslajien siemenistä) 
Elinympäristöjen luominen (luodaan elinympäristöjä kauas tuulipuistosta ja houkutellaan 
niille lintuja samalla ohjaten niitä pois tuulipuistosta; luodaan elinympäristöjä tehoviljellylle 
maatalousmaalle jättämällä ylijäämäalueita vähemmälle käytölle)  
Mikroilmaston muutokset  
Maaperän tiivistyminen  
Välilliset vaikutukset 

Lepakot 

Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen  
Häiriöt ja siirtymä 
Elinympäristöjen pirstoutuminen  
Törmäykset  
Esteiden vaikutukset  
Painevaurio (paine-eron aiheuttama vaurio kehon kudoksissa) 
Lentoreittien ja nukkumispaikkojen menetys tai siirtyminen  
Selkärangattomien saaliseläinten lisääntynyt saatavuus yövalaistuksen seurauksena ja sen 
myötä törmäysriskin kasvaminen  
Välilliset vaikutukset 

Linnut 

Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen  
Häiritseminen ja siirtyminen  
Elinympäristöjen pirstoutuminen  
Törmäys  
Esteiden vaikutukset  
Välilliset vaikutukset  

Muut lajit 

Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen  
Elinympäristöjen pirstoutuminen  
Häiriöt ja siirtymä  
Välilliset vaikutukset 

 

5.1.2 Lieventävät toimenpiteet 

Kun edellä luetellut vaikutustyypit on otettu huomioon, sovelletaan mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä, joilla vältetään tai 

vähennetään todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia71. Toimenpiteitä kuvataan kussakin alaluvussa.  

Lieventävillä toimenpiteillä on tärkeä rooli vaikutusten arvioinnissa. Jos asianmukaisessa arvioinnissa on havaittu alueen 

koskemattomuuteen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia tai niitä ei voida sulkea pois, kyseistä suunnitelmaa tai hanketta ei 

voida hyväksyä. Havaitun vaikutuksen suuruuden mukaan saattaa kuitenkin olla mahdollista ottaa käyttöön tiettyjä 

lieventäviä toimenpiteitä. Toimenpiteiden avulla vaikutukset voidaan estää tai niitä voidaan vähentää niin paljon, että ne 

eivät enää vaikuta haitallisesti alueen koskemattomuuteen.  

Lieventävien toimenpiteiden on oltava suorassa yhteydessä asianmukaisessa arvioinnissa havaittuihin todennäköisiin 

vaikutuksiin. Toimenpiteet voidaan laatia vasta sen jälkeen, kun vaikutukset on arvioitu perusteellisesti ja kuvattu 

asianmukaisessa arvioinnissa. Näin ollen lieventäviä toimenpiteitä voidaan harkita vasta tässä vaiheessa, ei 

seulontavaiheessa. 

• Lieventävien toimenpiteiden määrityksen on varsinaisen vaikutustenarvioinnin tavoin perustuttava luotettavaan 

käsitykseen kyseessä olevista lajeista ja elinympäristöistä. 

• Lieventäviä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on välttää vaikutukset, vähentää niitä tai estää jo alkujaan niiden 

syntyminen, ei pidä sekoittaa korvaaviin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on korvata mahdolliset hankkeen 

                                                      

71 Toisen toimenpideryhmän muodostavat liitännäistoimenpiteet. Ne täydentävät välttämistä, vähentämistä ja 
korvaamista koskevia sääntelytoimenpiteitä. Niillä pyritään esimerkiksi parantamaan elinympäristöjä tai lajeja koskevaa 
tietämystä tai toteuttamaan tutkimushankkeita. Asiasta kerrotaan tarkemmin sidosryhmien osallistumista käsittelevässä 
kohdassa 3.6 ja erityisesti Tapaustutkimus 3-5 ja Tapaustutkimus 3-6, eikä siihen keskitytä luvussa 4.2. 
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aiheuttamat vahingot. Korvaavia toimenpiteitä voidaan harkita 6 artiklan 4 kohdan nojalla ainoastaan siinä 

tapauksessa, että suunnitelma tai hanke on hyväksytty erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä eikä 

vaihtoehtoja ole.  

 

Suunnitelman tai hankkeen toteuttaja voi ehdottaa lieventäviä toimenpiteitä, ja/tai toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 

voivat vaatia tai määrätä niitä. Käytännössä lieventävien toimenpiteiden tarve tunnustetaan usein varhain suunnitelman tai 

hankkeen suunnittelu- tai aloitusvaiheessa. Tarve voi käydä ilmi esimerkiksi suunnittelijan tai hakijan ja luonnonsuojelualan 

neuvonantajien kesken käytävässä ennakkoarviointikeskustelussa. Näissä tapauksissa lieventävien toimenpiteiden tarve 

sisällytetään lupahakemukseen (ks. myös hyvät käytännöt Tapaustutkimus 3-6).  

Lieventämistoimenpiteissä olisi otettava huomioon seuraavat seikat: 

• välttäminen: estetään merkittävien vaikutusten toteutuminen jo etukäteen 

• vähentäminen: vähennetään vaikutuksen laajuutta ja/tai todennäköisyyttä. 

 

Error! Reference source not found. on yleiskatsaus mahdollisiin lieventäviin toimenpiteisiin tuulivoimahankkeen 

suunnitteluvaiheissa ja viidessä elinkaaren vaiheessa.  

Taulukko 5-2 Lieventävien toimenpiteiden tyypit (mukautettu Gartmanin julkaisusta, 2016) 

Toimenpide (tyyppi)  Kuvaus 

Suunnittelu, paikan valinta ja 
rakenne 

 

Makrotason paikan valinta 
(välttäminen) 

Tämä kohta liittyy tuulivoimahankkeiden aluesuunnitteluun. Sillä varmistetaan, että 
paikka valitaan luonnonsuojelun kannalta asianmukaisesti. Keskeinen 
välttämistoimenpide on ekologisesti herkkien alueiden välttäminen (jota tuetaan 
esimerkiksi luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevilla herkkyyskartoilla).  

Mikrotason paikan valinta 
(välttäminen/vähentäminen) 

Tuulipuiston kokoonpano: valitaan tuulivoimaloiden tyyppi ja niiden tarkka sijainti72 

Infrastruktuurin rakenne 
(vähentäminen) 

Tuulivoimaloiden määrä ja tekniset eritelmät (mukaan lukien voimalan korkeus, 
valaistus, kaapelin hautaussyvyys ja suojaus, perustusten rakenne) 

Rakentamista edeltävä vaihe  

Aikataulutus 
(välttäminen/vähentäminen)
  

Toimien välttäminen, vähentäminen tai vaiheistaminen ekologisesti herkkien 
kausien aikana 

Vaihtoehtoiset 
rakennusmenetelmät ja esteet 
(vähentäminen) 

Mahdollisesti häiritsevien tai haitallisten visuaalisten ärsykkeiden ja päästöjen, 
kuten melun ja tärinän, välttäminen tai vähentäminen 

Rakennusvaihe  

Aikataulutus 
(välttäminen/vähentäminen)
  

Toimien välttäminen, vähentäminen tai vaiheistaminen ekologisesti herkkien 
kausien aikana 

Vaihtoehtoiset 
rakennusmenetelmät ja esteet 
(vähentäminen) 

Mahdollisesti häiritsevien tai haitallisten visuaalisten ärsykkeiden ja päästöjen, 
kuten melun ja värinän, välttäminen tai vähentäminen 

Pelotteet (vähentäminen) Akustiset ja visuaaliset menetelmät 

Käyttövaihe  

Voimalan käytön ajoittaminen 
(välttäminen/vähentäminen) 

Tuulivoimalan supistaminen, voimalan roottorilavan kulman muuttaminen ja 
kytkentänopeuden73 lisääminen (esim. pysäytetään voimalan pyöriminen 
muuttolintujen lähestyessä voimalan korkeudella tai lyhennetään voimalan 
pyörimisaikaa)   

Pelotteet (vähentäminen) Akustiset, visuaaliset ja sähkömagneettiset toimenpiteet 

Kulkuväylien ennallistaminen 
ja/tai kehotus olla käyttämättä 
kulkuväyliä 

Kun tuulivoimalat on rakennettu, leveitä kulkuteitä ei enää tarvita (huoltohenkilöstö 
voi käyttää pienempiä teitä). Sen vuoksi tiet voidaan tilapäisesti ennallistaa 
(uusimis- tai käytöstäpoistovaiheeseen saakka). Lisäksi voidaan asentaa esteitä, 
joilla suljetaan luvaton pääsy alueelle. 

Elinympäristön hoito 
(vähentäminen) 

Elinympäristöjä voidaan hoitaa eri tavoin. Yksi tapa on tehdä tuulivoimaloiden 
ympärillä olevista elinympäristöistä epämiellyttäviä (esimerkiksi luomalla 
(epä)miellyttäviä ruokailu- tai lisääntymisympäristöjä ja poistamalla ruhoja 

                                                      

72 Tuulivoimaloiden ryhmittely ja sijainti vaikuttavat merkittävästi niihin liittyvän infrastruktuurin sijoittamiseen; mikrotason 
paikan valintaa olisi harkittava niin, että siinä otetaan huomioon kaikki merkitykselliset tekijät. 
73 Roottorilavan kulmaa muuttamalla vähennetään roottorin pyörimistä. Kytkentänopeus on se nopeus, jolla tuulivoimala 
alkaa pyöriä ja tuottaa sähköä. 
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petolintujen poissa pitämiseksi) sekä luoda houkuttelevia elinympäristöjä 
riskivyöhykkeen (esimerkiksi törmäysriskialueiden) ulkopuolelle lajien 
houkuttelemiseksi pois voimaloiden luota. Toinen lähestymistapa on luoda 
eräänlainen biologinen monimuotoisuusvyöhyke tuulivoimaloiden lähelle, etenkin 
jos nämä sijaitsevat tehomaatalousalueilla. Tätä on harkittava tapauskohtaisesti.    

Uusiminen  

Purkaminen ja siirtäminen 
(välttäminen/vähentäminen) 

Turbiinien korvaaminen (esimerkiksi pienemmällä määrällä korkeampia turbiineja) 
tai siirtäminen 

Aikataulutus 
(välttäminen/vähentäminen) 

Toimien välttäminen, vähentäminen tai vaiheistaminen ekologisesti herkkien 
kausien aikana 

Vaihtoehtoiset 
rakennusmenetelmät ja esteet 
(vähentäminen) 

Mahdollisesti häiritsevien tai haitallisten ilmiöiden, kuten melun, tärinän ja 
sähkömagneettisten kenttien, välttäminen tai vähentäminen 

Käytöstäpoisto  

Purkaminen ja ennallistaminen 
(välttäminen) 

Turbiinien ja niihin liittyvän infrastruktuurin poistaminen 

Aikataulutus 
(välttäminen/vähentäminen) 

Toimien välttäminen, vähentäminen tai vaiheistaminen ekologisesti herkkien 
kausien aikana 

Vaihtoehtoiset 
rakennusmenetelmät ja esteet 
(vähentäminen) 

Mahdollisesti häiritsevien tai haitallisten ilmiöiden, kuten melun ja tärinän, 
välttäminen tai vähentäminen 

 

Jäljempänä käsitellään näiden vaikutustyyppien merkitystä kunkin tärkeän kohderyhmän osalta. Koska makrotason 

paikan valinnalla ja siihen liittyvällä strategisella suunnittelulla on suuri merkitys, tätä välttämistoimenpidetyyppiä 

käsitellään erillisessä luvussa (ks. luku 4).  

Todennäköisten merkittävien vaikutusten tavoin myös lieventäviä toimenpiteitä olisi tarkasteltava tapauskohtaisesti. 

Etäisyyskynnyksiä (esimerkiksi vähimmäisetäisyys lepakoiden lisääntymisorsiin tai lintulajien ruokailu- tai pesimäalueisiin) 

voidaan soveltaa, jos ne perustuvat tieteelliseen näyttöön. Näitä kynnyksiä on kuitenkin sovellettava varovasti ja 

tapauskohtaisesti. Esimerkiksi lepakoiden orsia koskevien etäisyyskynnysten soveltaminen voi olla tehokasta yhdellä 

alueella, jolla on yhden lajin orsia, mutta se voi olla tehotonta tai tarpeetonta toisella alueella, jolla on toisen lajin orsia. Sen 

vuoksi etäisyyskynnysten arvoja ei määritetä näissä ohjeissa. Näiden ohjeiden luvussa 7 käsitellään seurantaa ja 

joustavaa hallintaa. Seuranta ei ole lieventävä toimenpide, mutta se on tärkeää. Sen avulla nimittäin varmistetaan, että 

lieventäviä toimenpiteitä todella pannaan täytäntöön ja että ne ovat yhtä tuloksellisia kuin asianmukaisessa arvioinnissa 

on ennakoitu. Vaikka asianmukaisessa arvioinnissa on todettava tieteellisesti, että haitalliset vaikutukset alueen 

koskemattomuuteen voidaan sulkea pois, tämä ei tarkoita sitä, ettei tällaisten ennusteiden validoimiseksi tarvittaisi 

seurantaa. 

5.2 Luontotyypit 

5.2.1 Johdanto 

Tuulivoimalat sijoitetaan yleensä avoimille paikoille, joissa on hyvät tuuliresurssit. Pienet ja keskisuuret turbiinit sijoitetaan 

yleensä muokattuihin elinympäristöihin lähelle maatiloja tai asuin- tai liikekiinteistöjä. Sen sijaan suuret 

tuulivoimalakokonaisuudet sijoitetaan usein syrjäisemmille ylängöille, rannikkoalueille ja avoimille nurmialueille, ja voimalat 

vaikuttavat todennäköisimmin elinympäristöihin juuri näillä alueilla. Turbiinien korkeuden kasvaessa suuria tuulipuistoja 

perustetaan myös metsätalousmaille. 

Asianmukaisessa arvioinnissa on otettava huomioon seuraavat luontotyypit:  

 luontotyyppidirektiivin liitteessä I luetellut luontotyypit  

 luontotyyppidirektiivin liitteessä II lueteltujen lajien elinympäristöt  

 lintudirektiivin liitteessä I lueteltujen luonnonvaraisten lintulajien elinympäristöt  

 säännöllisesti esiintyvien muuttavien lintulajien elinympäristöt.  

Lisäksi on otettava huomioon luontotyyppidirektiivin liitteessä IV olevassa b-kohdassa luetellut, tiukkaa suojelua 

edellyttävät kasvilajit sekä liitteessä IV olevassa a-kohdassa lueteltujen, tiukkaa suojelua edellyttävien eläinlajien 

lisääntymis- tai levähdyspaikat.  
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Tuulivoimaloiden ja niihin liittyvän infrastruktuurin, kuten kulkuväylien, sisäisten kaapeleiden74 ja sähköasemien, 

rakentamisesta johtuvan elinympäristöjen välittömän häviämisen laajuus riippuu voimalan koosta, sijoituspaikasta ja 

rakenteesta. Vaikka infrastruktuuriin käytettävän maa-alueen pinta-ala voi olla suhteellisen pieni, vaikutukset voivat ulottua 

laajemmalle, jos suunnitelmat tai hankkeet häiritsevät ekologisia, hydrologisia tai geomorfologisia prosesseja. Dynaamiset 

luontotyypit, kuten hiekkadyynit tai kosteikot, ovat myös alttiita kaikenlaisille muutoksille rakenteessaan ja toiminnassaan. 

Tämä saattaa johtua esimerkiksi maaperän tiivistymisestä, kasvillisuuden raivauksesta, ojituksesta ja 

uudelleenprofiloinnista, jotka voivat aiheuttaa eroosiota ja luontotyypin heikentymistä laajemmalla alueella. 

Vaikutusten merkityksen arvioinnin tueksi on kerättävä lähtötilannetta koskevia tietoja parhailla käytettävissä olevilla 

menetelmillä (ks. esim. Dafis ja muut, 2001; ympäristövirasto, 2003; Pentecost ja muut, 2009; Smith ja muut, 2011). 

Esimerkkejä tyypillisistä lähtötilanneselvitysmenetelmistä esitetään tiivistetysti Error! Reference source not 

found.. 

Laatikko 5-1 Esimerkkejä elinympäristöjen lähtötilanneselvitysmenetelmistä 

Selvityksiä tarvitaan todennäköisesti liitteessä I lueteltujen luontotyyppialueiden määrittämiseksi tuulivoimaloiden alueella 

ja yleensä määritetyllä suoja-alueella (kuten valuma-alue). Joissakin tapauksissa asianmukaisia selvitysmenetelmiä 

koskevia yksityiskohtaisia ohjeita voi olla saatavana kansallisella tasolla. 

 

Lajien tunnistaminen ja elinympäristöjen määrän arviointi: 

• kvadraattinen tutkimus ja/tai linja-arviointi 

 

Elinympäristöjen jakautumisen kartoittaminen: 

• suora silmämääräinen havainnointi (kenttäkartoitus) 

• etähavainnointi (kaukokartoitus satelliitin avulla, ilmasta käsin tehtävä monispektripohjainen kaukokartoitus, 

ilmakuvien tulkitseminen, maan päällä ilmakuvien perusteella tehtävä kartoitus) 

 

5.2.2 Vaikutusten tyypit 

5.2.2.1 Mitkä ovat tärkeimmät vaikutustyypit? 

Yhteenveto tärkeimmistä elinympäristöihin kohdistuvista vaikutuksista esitetään Error! Reference source not 

found. ja Error! Reference source not found.. Jokainen vaikutustyyppi voi kohdistua elinympäristön kokonaispinta-alaan 

ja laatuun. 

Laatikko 5-2 Elinympäristöihin kohdistuvien vaikutusten tyyppi 

• Välitön häviäminen – elinympäristön pinta-ala pienenee poistamisen, uudelleenprofiloinnin tai peittämisen 

seurauksena (esim. rakennusmateriaalien tai suspendoituneiden sedimenttien kerrostumisen vuoksi) 

• Pirstoutuminen – elinympäristön yhtenäinen alue muutetaan kahdeksi tai useammaksi pienemmäksi erilliseksi 

alueeksi 

• Heikentyminen – elinympäristön laatu heikkenee, koska lajien määrä ja/tai biomassa vähenee luontotyypille 

luonteenomaisissa ja sitä määrittävissä yhteisöissä 

• Häiritseminen – keskimääräiset ympäristöolosuhteet muuttuvat tilapäisesti (esimerkiksi suspendoituneet sedimentit, 

pölyn kerrostuminen, ihmisten läsnäolo, valo ja melu lisääntyvät) 

• Elinympäristöjen luominen – luodaan tai ennallistetaan elinympäristöjä lieventävien toimenpiteiden osana 

• Muutokset mikroilmastossa – voimalan lapojen liike aiheuttaa pieniä muutoksia ilman lämpötilassa ja kosteudessa 

• Välilliset vaikutukset – elinympäristöjen häviäminen, pirstoutuminen ja heikentyminen esimerkiksi maaperän 

tiivistymisen, ojituksen, laiduntamisen aiheuttaman kuormituksen muuttumisen, eroosion/syöpymisen tai haitallisten 

vieraslajien ja saasteiden leviämisen seurauksena 

 

 

                                                      

74 Näissä ohjeissa turbiinien kytkentäkaapeleista esitetyt tiedot koskevat myös ilmajohtojen / maanalaisten johtojen 
kautta tapahtuvaa sähkönsiirtoa. Energiansiirtoinfrastruktuuria ja EU:n luontolainsäädäntöä koskevat yksityiskohtaiset 
ohjeet julkaistaan erillisessä ohjeasiakirjassa (Euroopan komissio (2018/C)). 
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Taulukko 5-3 Maatuulivoimahankkeiden elinkaaren aikana elinympäristöihin kohdistuvien vaikutusten tyypit 

Vaikutusten tyypit Hankkeen vaihe 
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Elinympäristöjen häviäminen 
ja heikkeneminen 

X X  X X 

Elinympäristöjen 
pirstoutuminen 

X X X X X 

Elinympäristöjen 
häiritseminen 

X X X X X 

Elinympäristöjen luominen  X X X X 

Mikroilmaston muutokset  X X X X 

Maaperän tiivistyminen  X  X X 

Välilliset vaikutukset X X X X X 

 

Kasvilajeihin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitava huolellisesti. Tämä johtuu siitä, että monille vuoristoalueilla esiintyville 

kasveille, joiden elinympäristöt ovat hyvin erityisiä ja pieniä, voi aiheutua laaja-alaista haittaa, kun tuulivoimalat otetaan 

käyttöön, teitä avataan ja alueelle pääsy helpottuu. 

Myös vieraslajien mahdollista leviämistä olisi pohdittava huolellisesti. Sama koskee sellaisia kotoperäisiä lajeja, joilla on 

eri alkuperä kuin kyseisen alueen paikallisilla kasvilajeilla. Esimerkiksi tienrakennukseen käytettävän muualta tuodun 

maaperän mukana voi kulkeutua siemenpankki, jossa on vierasta (haitallista tai muuta) biologista ainesta. 

Useissa tutkimuksissa on todettu, että tuulivoimalat voivat vaikuttaa mikroilmastoon jopa 200 metrin etäisyydellä käytössä 

olevista turbiineista (Armstrong ja muut, 2016). Ne voivat esimerkiksi nostaa ilman lämpötilaa ja absoluuttista kosteutta 

öisin sekä lisätä vaihtelua ilman, maanpinnan ja maaperän lämpötilassa vuorokausivaihtelusyklin aikana (Armstrong ja 

muut, 2016). Nämä vaikutukset ovat kuitenkin melko vähäisiä (esimerkiksi alle 0,2 °C), eikä niiden odoteta aiheuttavan 

todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia alueen koskemattomuuteen.  

5.2.2.2 Miten merkittävyyttä arvioidaan? 

Merkittävyyden arvioinnin on aina perustuttava vankkoihin tieteellisiin perusteluihin, ja siinä olisi viitattava alueen 

suojelutavoitteisiin. Luontotyyppien osalta merkittävyyttä arvioidaan ainakin seuraavien tekijöiden perusteella: 

• sellaisten EU:ssa suojeltujen luontotyyppien75 pinta-ala, joiden ennustetaan heikentyvän, verrattuna luontotyyppien 

kokonaispinta-alaan lähtötilanteessa 

• luontotyypin merkitys EU:ssa suojeltujen lajien kannalta.  

 

Tässä tarvitaan hyvää luontotyyppien jakautumisen ja etenkin toimenpiteiden toteutettavuuden tuntemusta, 

jotta merkittäviä vaikutuksia voidaan välttää (ks. kohta Error! Reference source not found.). 

Tuulivoimalakokonaisuuden vuoksi muunnetun maan kokonaispinta-ala vaihtelee voimaloiden sijoituspaikan ja laajuuden 

mukaan. Maata muunnetaan todennäköisesti vähemmän maatalousalueilla kuin metsä- ja vuoristoalueilla. 

                                                      

75 Luontotyyppidirektiivin liitteessä I luetellut luontotyypit, liitteessä II lueteltujen lajien elinympäristöt, lintudirektiivin 
liitteessä I lueteltujen luonnonvaraisten lintulajien elinympäristöt ja säännöllisesti esiintyvien muuttavien lintulajien 
elinympäristöt. 
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Merkittävyyteen vaikuttavat myös i) vaikutusten kohteena olevien luontotyyppien harvinaisuus ja haavoittuvuus, ii) 

luontotyyppien merkitys EU:ssa suojeltujen lajien ruokailu-, lisääntymis- tai talvehtimispaikkana ja/tai iii) niiden rooli 

laajemmalla alueella liikkuvien lajien käytävinä tai askelkivinä.  

Tuulivoimalat, jotka sijoitetaan tiettyjen harvinaisten tai hauraiden luontotyyppien alueelle, kuten kosteikkoihin, peittosoille 

tai kohosoille, tai niiden lähelle, voivat aiheuttaa näiden luontotyyppien häviämistä tai heikentymistä. Kyse ei ole vain 

luontotyyppialueen välittömästä häviämisestä vaan rakentamisen ja käytön aikana luontotyypin rakenteelle ja ekologiselle 

toiminnalle aiheutuvista vahingoista. Tällaisilla vahingoilla voi olla merkittävä vaikutus paljon laajemminkin kuin vain 

suoraan käyttöön otettuun maa-alueeseen. 

Soita voi vahingoittaa erityisesti se, että tuulivoimala tai siihen liittyvä infrastruktuuri, kuten uudet tai parannetut kulkuväylät, 

sijoitetaan epäasianmukaisesti. Vahinkoa aiheutuu usein siitä, että hankkeissa ei ole otettu riittävästi huomioon suon 

hydrologista rakennetta. Vaikka häviävän turpeen todellinen määrä voikin olla pieni, esimerkiksi rakennettujen ojien 

aiheuttamat vahingot suon luonnolliselle ojitusjärjestelmälle voivat vaikuttaa huomattavasti laajempaan alueeseen. Viime 

kädessä tämä voi johtaa laajemman suoalueen ja muiden siihen liittyvien luontotyyppien, kuten jokien ja muiden 

alajuoksulla sijaitsevien vesiväylien, heikentymiseen. 

Vaikutusten merkittävyyteen voivat vaikuttaa biologiset tekijät sekä ympäristöön, suunnitelman tekemiseen tai 

hankkeen suunnitteluun liittyvät tekijät. Error! Reference source not found. esitetään yhteenveto tekijöistä, jotka 

otetaan yleensä huomioon sekä lähtötilannetta koskevien tietojen keruumenetelmissä että merkittävyyden 

arvioinnissa. 

Laatikko 5-3 Lähtötilannetta koskevien tietojen keruumenetelmiä ja merkittävyyden arviointia määrittävät tekijät 

luontotyyppien yhteydessä 

Biologiset tekijät 

• Herkkyys, kestävyys (toleranssi) ja häiriönsietokyky (palautumiskyky) 

• Haitallisten vieraslajien esiintyminen 

 

Ympäristöön liittyvät tekijät 

• Maaperän tai sedimentin tyyppi ja morfologia 

• Ilmanlaatu (kuten pöly) 

• Veden laatu ja määrä 

• Nykyiset toiminnot, kuten laiduntaminen, joka saatetaan siirtää tai jättää tuulivoimala-alueen ulkopuolelle, mikä 

muuttaa ympäristöolosuhteita 

 

Suunnitelmaan tai hankkeeseen liittyvät tekijät 

• Turbiinien määrä, koko, perustusten rakenne, erityisesti niiden alle jäävä alue ja asennusmenetelmät, varsinkin jos 

niihin liittyy elinympäristöjen raivausta laajemmalla alueella (kuten metsänraivaus) 

• Kaapeleiden määrä, pituus ja maahankaivuun menetelmät 

• Muut hankkeeseen liittyvät toiminnot (kuten ajoneuvojen ja materiaalien säilytys) 

Vaikka tuulivoimalasuunnitelman tai voimalan väliaikaisen ja pysyvän fyysisen jalanjäljen vaikutusten määrittäminen 

saattaakin olla melko yksinkertaista, muita vaikutuksia on vaikeampi määrittää.  

Esimerkiksi pölyä saattaa laskeutua jonkin matkan päässä tuulivoimahankkeen sijoituspaikasta; paikkakohtaisista 

tekijöistä riippuen tällaisten vaikutusten merkittävyyttä voi olla tarkoituksenmukaista arvioida. Esimerkiksi Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa rakennus- ja käytöstäpoistoalueilta peräisin olevaa pölylaskeumaa arvioidaan sen perusteella, onko 50 

metrin etäisyydellä voimala-alueen rajasta ja/tai 50 metrin etäisyydellä rakennusajoneuvojen yleisellä valtatiellä 

käyttämistä reiteistä ja enintään 500 metrin päässä työmaan sisäänkäynnistä niin sanottuja ekologisia kohderyhmiä 

(Holman ja muut, 2014). On tärkeää huomauttaa, etteivät tällaiset ohjeet saa olla liian tarkkoja ja että ammattilaisten 

ohjausta tarvitaan. Tämä liittyy laajempaan tavoitteeseen varmistaa yhdenmukaisuus ja kokonaisuus (Holman ja muut, 

2014).   

Maaperän tiivistymistä voi esiintyä laajoilla alueilla. Maaperän tilan geoteknisellä tutkimuksella voidaan tukea vaikutusten 

kohteena olevan alueen pinta-alan määrittämistä ja elinympäristöihin kohdistuvien vaikutusten todennäköisen 

merkittävyyden arviointia. Myös veden määrän ja laadun muutoksia voi esiintyä laajoilla alueilla. Kun määritetään 

vaikutusten kohteena olevien, pohja- ja pintavedestä riippuvaisten elinympäristöjen kattaman alueen laajuutta, 

merkittävyyden arvioinnin tukena käytetään usein hydraulista ja hydrologista mallintamista. 
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Jos suunnitelman tai hankkeen rakenteen parametrit eivät ole tarkkaan määritettyjä, on tehtävä oletuksia pahimmasta 

mahdollisesta tilanteesta. Esimerkiksi sisäiset kaapelit ja sähkönsiirtokaapelit voivat kasvattaa merkittävästi aluetta, jolla 

elinympäristöjä häviää tuulivoimalan vuoksi. Strategisen ympäristöarvioinnin, ympäristövaikutusten arvioinnin tai 

asianmukaisen arvioinnin aikana kaapeleiden tarkkaa reittiä ei ehkä vielä tiedetä, mutta sen voidaan olettaa kulkevan 

jossakin sähköntuotantoinfrastruktuurin ja verkkoliitännän välisessä leveämmässä väylässä.  

Error! Reference source not found. esitetään esimerkki merkittävyyttä koskevasta kehyksestä sen 

arvioimiseksi, millaisia vaikutuksia tuulipuiston rakentamisella on aroniityille Romaniassa.   

Tapaustutkimus 5-1 Tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutukset aroniittyihin Dobrogeassa (Kaakkois-

Romania) 

Tuulivoimaloiden rakentaminen (Error! Reference source not found.) voi johtaa elinympäristöjen merkittävään 

häviämiseen ja pirstoutumiseen. Tässä esimerkissä keskitytään aroniittyluontotyyppeihin. Dobrogean alueella 

Romaniassa on edelleen laajoja Ponto-Sarmatian aroluontotyyppejä (ensisijaiset luontotyypit 62C0, 40C0). Niiden pinta-

ala kuitenkin pienenee ja laatu heikkenee monestakin syystä, muun muassa metsittämisen, louhinnan, ylilaiduntamisen 

ja rakennustöiden vuoksi. Tämän seurauksena tällaiset elinympäristöt ovat vakavasti uhattuina, ja niihin liittyvät 

luonnonvaraiset kasvit ja eläimet, kuten liitteessä II olevassa nisäkäslajien luettelossa esiintyvä Spermophilus citellus 

(siiseli), ovat vaarassa. 

 

Euroopan komission puolesta tehdyssä riippumattomassa tutkimuksessa selvitettiin useiden suunniteltujen (ja osittain 

toteutettujen) tuulipuistojen yksittäisiä ja kumulatiivisia vaikutuksia Dobrogeassa (Arcadis, 2010). Useille vaikutusryhmille 

laadittiin merkittävyyttä koskeva kehys. Luontotyyppien häviämisen ja heikentymisen (myös pirstoutumisen) osalta 

merkittävyyden määrittämiseen sovellettiin seuraavia kriteerejä:  

 

Merkittävä:  

• Yhteisön tärkeänä pitämällä alueella (SCI-alue) oleva ensisijainen luontotyyppi (62C0, 40C0) heikentyy laajemmalta 

alalta luontotyypin välittömän häviämisen vuoksi. 

• Yhteisön tärkeänä pitämällä alueella (SCI-alue) oleva ensisijainen luontotyyppi (62C0, 40C0) heikentyy laajemmalta 

alalta pirstoutumisen vuoksi. 

• Muut häiriöt, jotka kohdistuvat ensisijaisiin luontotyyppeihin (62C0, 40C0) liittyviin, liitteessä II ja/tai liitteessä IV 

lueteltuihin lajeihin ja jotka voivat vaikuttaa niiden suojelun tilaan 

 

Merkityksetön: 

• Vaikutus ei aiheuta välitöntä ensisijaisen luontotyypin häviämistä eikä pirstoutumista, eikä se myöskään häiritse tähän 

luontotyyppiin liittyviä, liitteessä II ja IV lueteltuja lajeja 

 

Kriteerejä perusteltiin seuraavasti:  

• Ensisijaiset luontotyypit: i) ensisijaiset luontotyypit tarvitsevat paljon tiukemman suojeluohjelman kuin muut Natura 

2000 -alueilla sijaitsevat luontotyypit, ii) tämän luontotyypin luonnonmaantieteellisten alueiden pinta-ala on EU:ssa 

hyvin pieni ja iii) tämä luontotyyppi on vakavasti uhattuna monista syistä (maatalouden tehostuminen, ilmastonmuutos 

ja muu toiminta, kuten louhinta). Näistä syistä SCI-alueella olevan ensisijaisen luontotyypin (62C0, 40C0) heikentymistä 

laajemmalta alalta pidettiin merkittävänä, koska tämä vaikuttaisi välittömästi kyseisen luontotyypin suojelutavoitteisiin.  

• Ensisijaiseen luontotyyppiin liittyvät, liitteessä II ja/tai liitteessä IV luetellut lajit: liitteessä II ja liitteessä IV lueteltuihin 

lajeihin kohdistuvia häiriöitä pidettiin merkittävinä, jos lajien suojelu olisi vaarassa. Tässä tapauksessa hanke saattaisi 

edistää i) alueen lajien populaatioiden vähenemistä pitkällä aikavälillä, ii) lajien levinneisyyden supistumista tai 

supistumisen riskiä kyseisellä alueella ja/tai iii) lajien elinympäristön pinta-alan pienenemistä kyseisellä alueella. 

 

Luontotyypin välitön häviäminen ilmenee pääasiassa valmistelu- ja rakennusvaiheessa. Elinympäristöjen 

tuhoutumisen kokonaislaajuutta kullakin Natura 2000 -alueella on arvioitu määrällisesti seuraavien asioiden perusteella: 

i) yhden tuulivoimalan (voimalan perustukset, voimalan rakentamista varten tehty tasanne, kulkuväyläverkosto) 

keskimäärin peittämää pinta-alaa koskevat laskelmat ja niiden tarkistaminen kenttätutkimuksella ja ii) tuulivoimaloiden 

sijoituspaikka. Elinympäristön välittömän häviämisen pinta-alan voidaan arvioida olevan 3 000–4 000 m2 (ala kattaa itse 

tuulivoimalan ja sen kulkuväylät) tuulivoimalaa kohti:   

• Elinympäristön tuhoutuminen ja heikentyminen alkaa jo rakentamista edeltävässä vaiheessa, koska useimmissa 

tuulipuistoissa rakennetaan ensiksi kevytrakenteinen säämasto, jonka pohja peittää enintään noin 50 m2:n alueen.  

• Eniten vahinkoa aiheutuu kuitenkin itse tuulipuiston rakennusvaiheessa. Tuulivoimalan rakentaminen edellyttää laaja-

alaista maanmuokkausta, johon kuuluu kaivutöitä ja suurten betoniperustusten rakentamista. Kun tuulivoimala 

sijoitetaan kiviseen maaperään, kutakin voimalaa varten kaivetaan maata noin 100 m²:n alueelta (1–2 metrin 

syvyydeltä) voimalan pohjaa varten. Sen läheisyyteen tehdään tasanne, joka kattaa valtavan alueen (vähintään 1 000 

m², joskus jopa 2 000 m²). 
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• Alueelle rakennetaan leveät kulkuväylät (leveys keskimäärin 4,5–5,0 metriä) (ks. Error! Reference source not 

found.), jotta raskaat kuorma-autot pääsevät voimaloiden sijoituspaikoille. Ympäristöhyväksynnöistä käy ilmi, että 

tämän alueen pinta-ala tuulivoimalaa kohti on keskimäärin lähes 2 000 m². 

 

 
Kuva 5-1 Rakentamista varten tehtyjen tasanteiden ja kulkuväylien aiheuttamaa elinympäristön häviämistä ja 
pirstoutumista kumpuilevassa aromaisemassa 

 

Elinympäristöt voivat myös pirstoutua. Kulkuväyläverkosto pirstoo elinympäristön rakenteen, minkä seurauksena pienet 

elinympäristön jäänteet ovat hajallaan leveiden sorateiden välissä (ks. Error! Reference source not found.). Monet 

tutkimukset76 

osoittavat tällaisten teiden aiheuttaman elinympäristöjen pirstoutumisen haitat matelijoille, sammakkoeläimille ja pienille 

nisäkkäille. Kyseisissä tutkimuksissa kuvataan myös, miten vaikea on arvioida vaikutusten kohteena olevan alueen 

kokoa.  

 

Vaikutusten kohteena oleva pinta-ala kattaa alueen voimaloiden ympärillä ja välissä lukuun ottamatta tuulipuiston 

erillisten osien välissä olevia alueita. Error! Reference source not found. käy ilmi, että mahdollisesti pirstoutuvan alueen 

koko riippuu hyvin paljon ulkosäteestä (etäisyys tuulivoimaloista), joka otetaan huomioon vaikutusten kohteena olevaa 

aluetta rajattaessa (600 metriä vasemmanpuoleisessa kuvassa ja 200 metriä oikeanpuoleisessa kuvassa). Tätä 

tutkimusta varten koko tuulipuiston alueen ja 200 metrin päähän uloimmista tuulivoimaloista rajautuvan alueen katsottiin 

muodostavan sen vähimmäispinta-alan, johon pirstoutuminen mahdollisesti kohdistuu. Kuten edellä todetaan, on hyvin 

vaikea määrittää tarkasti mahdollisesti vaikutusten kohteena olevan alueen pinta-alaa. Se riippuu kulkuväylien tarkasta 

sijainnista ja tiheydestä sekä paikallisten nisäkäs- ja matelijapopulaatioiden maantieteellisestä jakaumasta. Kuvatussa 

lähestymistavassa pinta-ala arvioidaan itse asiassa liian pieneksi, sillä myös nykyisen tieverkon ja tuulipuiston välinen 

pääasiallinen kulkuväylä edistää pirstoutumista. Sitä ei kuitenkaan ole otettu huomioon laskelmissa. 

                                                      

76 Fahrig, 2003. 
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Kuva 5-2 Tuulipuiston pirstoman alueen pinta-alan laskennassa käytetty menetelmä kuvana 

Lähde: Tekninen arvio tuulipuistojen rakentamisen ja käytön aiheuttamista mahdollisista vaikutuksia Dobrogean 

pohjoisosassa (Romaniassa) (Arcadis, 2011). 

Error! Reference source not found. on koottu yhteenvetona keskeisiä suosituksia luontotyyppeihin kohdistuvien 

vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi. 

Laatikko 5-4 Keskeisiä suosituksia luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi 

• Laaditaan vakaa merkityksellisyyttä koskeva kehys sellaisten kriteerien pohjalta, jotka viittaavat kyseisten 

luontotyyppien ja niihin liittyvien, liitteissä II ja IV lueteltujen lajien suojelutavoitteisiin ja jotka ovat tapauskohtaisia ja 

tieteellisesti hyvin perusteltuja.  

• Varmistetaan tietojen saatavuus erityisesti laaja-alaisen luontotyyppien jakautumisen osalta, jotta tietoja voidaan 

käyttää suunnitelmatasolla tehtäviin arviointeihin tai yksityiskohtaiseen, hankekohtaiseen tutkimukseen ja arviointiin. 

• Otetaan huomioon luontotyyppien paikkaan ja aikaan liittyvä vaihtelu dynaamisissa järjestelmissä, kuten 

tulvatasankojen tai rannikon hiekkadyynien luontotyypeissä, etenkin kun pohditaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

koko tuulivoimahankkeeseen. 

• Hankitaan tietoa ja tehdään päätelmiä siitä, miten herkkiä tuulivoimahankkeisiin liittyvälle toiminnalle luontotyypit ja 

niihin liittyvät lajit ovat, etenkin luontotyyppien ja lajien kestävyyden (toleranssin) ja häiriönsietokyvyn (palautumiskyvyn) 

kannalta.  

• Parannetaan näyttöpohjaa hyödyntämällä seurantaraportteja, joita on paremmin saatavilla. 

 

 

5.2.3 Mahdolliset lieventävät toimenpiteet  

Pyrittäessä ehkäisemään maatuulivoimaloiden vaikutuksia eläinten elinympäristöihin on selvää, että 

tuloksellisin tapa välttää merkittäviä vaikutuksia EU:ssa suojeltuihin elinympäristöihin on valita tuulivoimalalle, 

mukaan lukien kulkureiteille, asianmukainen sijainti (tätä kutsutaan makrotason paikan valinnaksi). Tämä 

onnistuu parhaiten tuulivoimahankkeiden laajan maantieteellisen alueen kattavalla strategisella suunnittelulla. 

Jos EU:ssa suojeltuja elinympäristöjä ei voida välttää, yksittäisiin turbiineihin liittyvän infrastruktuurin sijainnin 

huolellinen valinta (mikrotason paikan valinta) voi olla yksi tapa välttää näiden elinympäristöjen herkimpiä ja/tai 

arvokkaimpia osia.   

Voimaloiden rakennusvaiheen aikana (esimerkiksi maaperän tai laitteiden varastoinnin takia) heikentyneet 

elinympäristöt olisi saatettava ennalleen heti rakentamisen päätyttyä. Kulkureitit voitaisiin sulkea luvattomalta 

liikenteeltä tai niitä voitaisiin kaventaa.   
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5.3 Lepakot 

5.3.1 Johdanto 

YK:n ympäristöohjelmaan (UNEP) kuuluvan EUROBATS-sopimuksen komitea on julkaissut lepakoita ja 

tuulivoimaa koskevat kattavat eurooppalaiset ohjeet (”Guidelines for review of bats in wind-farm projects”, 

Rodrigues ym., 2015). Tässä kohdassa esitetään tiivistetysti maatuulivoimaloiden mahdollisia lepakoihin 

kohdistuvia vaikutuksia koskevat tiedot, jotka ovat peräisin UNEP/EUROBATS-julkaisusta nro 6 ja joita on 

täydennetty vuoden 2014 jälkeen julkaistulla muulla kirjallisuudella. Liitteessä E on luettelo lepakoita 

koskevista kansallisista ohjeasiakirjoista. 

Tässä kohdassa esitetyt tiedot koskevat luontodirektiivin liitteissä II ja IV lueteltuja lepakkolajeja. On olemassa 

näyttöä siitä, että tuulivoimalat vaikuttavat liitteessä II lueteltuihin lepakkolajeihin vähemmän kuin liitteessä IV 

lueteltuihin lajeihin. Yli 90 prosentissa tuulivoimapuistoihin liittyvistä lepakkokuolemista on kyse nyctalus- ja 

pipistrelle-lajeista (ks. Taulukko 9-6 lisäyksessä E), jotka eivät sisälly liitteeseen II, kun taas liitteeseen II 

sisältyvät lajit muodostavat yhdessä alle 0,5 prosenttia tällaisista lepakkokuolemista.77  

Asianmukaista arviointia tukevat lähtötilannetta koskevat tiedot olisi kerättävä parhaiksi todettujen 

tutkimusmenetelmien avulla UNEP/EUROBATS-järjestön ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa näitä Euroopan 

laajuisia ohjeita olisi noudatettava kansallisten tai alueellisten ohjeiden rinnalla, jotta voidaan soveltaa 

asianmukaisia ja tieteellisesti luotettavia menetelmiä, joissa otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion tai 

Euroopan alueen lajit, elinympäristöt ja ympäristöolosuhteet. Tutkimuksissa on otettava huomioon lepakoiden 

koko vuodenkierto, ja niissä on esitettävä tiedot nukkumisesta ja pesimisestä (lisääntyminen, parittelu/parveilu, 

talvehtiminen), ravinnonhankinnasta ja muuttamisesta kunkin paikallisen lepakkoyhdyskunnan osalta sekä 

määritettävä lepakoiden todennäköiset muuttoreitit. Tutkimusten alueellista kattavuutta on harkittava 

huolellisesti ottaen huomioon tuulivoimalakokonaisuuden koko, sijainti ja vaikutusalue (ks. kohta 3.2). Error! 

Reference source not found. on koottu esimerkkejä lähtötilanneselvityksistä. 

Laatikko 5-5 Esimerkkejä lepakkoja koskevista, maalla toteutettavista lähtötilanneselvityksistä 
(muokattu UNEP/EUROBATS-järjestön ohjeiden pohjalta, Rodrigues ym., 2015) 

• Merkittävien lisääntymis-, talvehtimis- ja parveilupaikkojen määrittäminen lepakoista kertovien jälkien ja/tai 

lepakkohavaintojen ja lepakoiden runsauden perusteella. 

• Lepakkoilmaisinten avulla tehtävät tutkimukset maassa – automaattisten ilmaisinten käyttö lepakoiden 

aktiivisuusindeksin (lepakkohavaintojen määrä tunnissa) ja niiden elinympäristöjen käyttötavan määrittämiseen; 

tällaisia tutkimuksia voidaan myös täydentää manuaalisilla tutkimuksilla (näytealan tutkiminen kävellen, lepakoiden 

tarkkailu määritellyissä sijainneissa) ja muilla havainnointitekniikoilla (lämpö-/infrapunakamerat). 

• Aktiivisuustutkimukset ilmassa – automaattisten ilmaisinten käyttö lepakoiden aktiivisuusindeksin (lepakkohavaintojen 

määrä tunnissa) määrittämiseen. 

• Metsäalueilla voi olla myös tarpeen selvittää lepakoiden aktiivisuutta latvuston yläpuolella sekä hyödyntää edistyneitä 

menetelmiä, kuten pyydystämistä ja radiotelemetriaa.78 

• Ympäristötietojen kerääminen (lämpötila, sademäärä, tuulennopeus). 

 

5.3.2 Vaikutustyypit 

5.3.2.1 Mitkä ovat tärkeimmät vaikutustyypit? 

Error! Reference source not found. ja Error! Reference source not found. on koottu lepakoihin 

kohdistuvien vaikutusten päätyypit. Kaikki nämä vaikutustyypit voivat vaikuttaa yksilöiden selviytymiseen ja 

                                                      

77 Lähde: neuvoa-antavalle komitealle esitelty raportti EUROBATS-järjestön kokousten välisen työryhmän tuuliturbiineita 
ja lepakoita käsitelleestä 23. kokouksesta 
(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 
78 Muller ym. (2013) on havainnut, että avoimissa elinympäristöissä elävät lepakkolajit sekä Pipistrellus-laji saalistavat 
raivattujen aukeiden ja metsäniittyjen lisäksi säännöllisesti myös täysikasvuisten metsikköjen latvustojen yläpuolella, 
mikä saattaa altistaa ne turbiinien aiheuttamille riskeille tällaisilla alueilla. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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lisääntymismenestykseen, mikä voi muuttaa populaation demografisia ominaisuuksia. Tämän seuraukset 

voivat puolestaan johtaa merkittäviin muutoksiin populaation koossa. 

Laatikko 5-6 Lepakoihin kohdistuvien vaikutusten päätyypit (UNEP/EUROBATS-järjestön ohjeiden 
pohjalta) 

• Törmäykset ja painevauriot – ilmassa lentävien lepakoiden ja tuuliturbiinirakenteiden väliset kuolemaan johtavat 

törmäykset.  

• Elinympäristöjen häviäminen ja heikentyminen – elinympäristöjen hävittäminen, pirstoutuminen tai vahingoittuminen.  

• Häiriöt nukkumispaikoilla ja lepakoiden siirtyminen pois näiltä paikoilta – nukkumispaikoilla tai niiden läheisyydessä 

toteutettavat toimet, kuten elinympäristöjen hävittäminen tai huoltoajoneuvojen ja -henkilöstön liikkuminen alueella, 

voivat muuttaa nukkumispaikan lämpötilaa, kosteus- tai valo-olosuhteita tai aiheuttaa melua tai tärinää, mikä 

puolestaan vaikuttaa siihen, miten eläimet käyttävät kyseistä aluetta, ja niiden lisääntymiskykyyn. 

• Lentokäytävien ja nukkumispaikkojen häviäminen – lentokäytävien tai nukkumispaikkojen häviäminen tai niiden 

toiminnallinen heikkeneminen. 

 

Taulukko 5-4 Maatuulivoimahankkeiden lepakoihin kohdistuvien vaikutusten tyypit hankkeen elinkaaren aikana 

Vaikutustyypit Hankkeen vaihe 
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Elinympäristöjen 
häviäminen ja 
heikkeneminen 

X X X X X 

Häiriöt nukkumispaikoilla 
ja lepakoiden siirtyminen 
pois näiltä paikoilta 

X X X X X 

Elinympäristöjen 
pirstoutuminen 

 X X X  

Törmäykset   X X  

Estevaikutus   X X  

Painevauriot   X X  

Lentoreittien ja 
nukkumispaikkojen 
menetys tai siirtyminen 

 X X X  

Yövalaistuksesta johtuva 
hyönteisten parempi 
saatavuus ja tästä johtuva 
suurempi törmäysriski 

  X X  

Epäsuorat vaikutukset  X X X X 

 

Tuuliturbiinien käyttöönoton jälkeen merkittävimpinä seurauksina pidetään törmäysten tai painevaurion 

aiheuttamia kuolemia, tosin riskit vaihtelevat lajikohtaisesti. 

Voimala voi aiheuttaa häiriöitä ja eläinten siirtymistä muuhun elinympäristöön missä tahansa vaiheessa 

elinkaartaan, kun taas estevaikutuksia esiintyy käytön aikana ja uusimisen jälkeen. Nämä todennäköiset 

merkittävät vaikutukset voivat johtaa käyttäytymisen muutoksiin: tietyt tekijät saattavat esimerkiksi houkutella 

lepakoita väärään paikkaan (Behr ym., 2018 sekä Foo ym., 2017), lentokäytävät voivat siirtyä, tai lepakot eivät 

voi välttämättä enää saalistaa elinympäristöissä, joita ne muutoin käyttäisivät (Barré ym., 2018). Lepakoita 

houkuttelevat tekijät voivat johtaa suurempaan törmäysriskiin (Rydell ym., 2010a sekä Voigt ym., 2018). Millon 

ym. (2018) sen sijaan pitävät siirtymistä merkittävänä vaikutuksena, ja Barré ym. (2018) ovat hiljattain 

kvantifioineet tämän vaikutuksen useiden tuulivoimapuistojen osalta. Häiriö-, siirtymis- ja estevaikutuksia olisi 
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arvioitava tapauskohtaisesti ottaen huomioon suunnitelman tai hankkeen koko, alueella havaitut lepakkolajit, 

niiden elinympäristöjen käyttö sekä elinympäristöjen merkitys populaation suotuisalle suojelutasolle erityisesti 

olemassa olevien uhkien ja alueen suojelutavoitteiden valossa. 

5.3.2.2 Miten merkittävyyttä arvioidaan? 

Biologiset sekä ympäristöön ja suunnitelmaan tai projektisuunnitteluun liittyvät tekijät voivat vaikuttaa 

lepakoihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arviointiin. Sekä lähtötilannetta koskevien tietojen 

keruumenetelmien suunnittelussa että merkittävyyden arvioinnissa tärkeimmät huomioitavat tekijät on lueteltu 

Error! Reference source not found..  

Laatikko 5-7 Lähtötilannetta koskevien tietojen keruumenetelmien suunnittelussa ja merkittävyyden 
arvioinnissa huomioitavat tekijät lepakoiden tapauksessa 

Biologiset tekijät 

• Törmäysriski, johon vaikuttavat ennen kaikkea lajin ravinnonhankintakäyttäytyminen sekä kaikuluotaus- ja lentotapa 

(Denzinger ja Schnitzler, 2013 sekä Roemer ym., 2017). 

• Lepakkojen vuodenkierto: aktiivinen vaihe, talvihorros, lisääntyminen, muutto ja parveilu. 

• Talvehtimis- ja lisääntymispaikkojen saatavuus. 

• Populaation haavoittuvuus, johon vaikuttavat törmäysriski sekä niiden lajien tila, joihin voimalat vaikuttavat (esimerkki 

annetaan teoksessa Scottish Natural Heritage ym., 2019). 

 

Ympäristötekijät 

• Lepakoiden elinkaarensa aikana todennäköisesti käyttämien elinympäristöjen esiintyminen 200 metrin säteellä 

(suunnitellusta) voimalasta; tällaisia elinympäristöjä ovat esimerkiksi metsät79 (erityisesti täysikäiset lehtimetsät), puut, 

pensaiden muodostamat verkostot, kosteikot, vesistöt, vesiuomat ja vuoristosolat.  

• Kooltaan rajoitetut alueet, joilla lepakot saalistavat ja nukkuvat, ja/tai muutto- tai lentoreittien mahdollinen kapeus.80 

• Suuret jokilaaksot, jotka voivat toimia muuttoreitteinä.81 

• Luontotyypit koko maiseman mittakaavassa: Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on havaittu, että lehtimetsän esiintyminen 

1,5 kilometrin säteellä tuulivoimaloista näyttäisi vähentävän riskiä kaikille lajeille (myös Pipistrellus pygmaeus -lajille, 

jonka osalta tätä analysoitiin erikseen), kun taas havumetsän kokonaispinta-ala on yhteydessä ainoastaan 

isolepakoihin kohdistuvan riskin lisääntymiseen (Mathews ym., 2016). Vaikutukset riippuvat näin ollen lajista ja 

elinympäristöstä. Kyseessä olevista lajeista ja niiden elinympäristöistä riippuen sopivien elinympäristöjen esiintymistä 

tai puuttumista voitaisiin käyttää yleissääntönä, jonka perusteella voitaisiin yksilöidä tuulivoimahankkeisiin mahdollisesti 

soveltuvat alueet, sen sijaan että niiden perusteella yksilöitäisiin tuulivoiman kannalta ongelmallisia alueita (Mathews 

ym., 2016). 

• Tuulen nopeuden ja suunnan, lämpötilan sekä suhteellisen kosteuden tiedetään korreloivan tiiviisti sekä lepakoiden 

käyttäytymisen että kuolleisuuden kanssa (Amorim ym., 2012, Mathews ym., 2016 sekä muut teoksessa Rodrigues, 

2015 siteeratut lähteet). Muun muassa näitä ympäristömuuttujia voidaan käyttää arvioitaessa lepakoihin 

todennäköisesti kohdistuvan riskin tasoa ehdotetulla alueella.  

 

Suunnitelma ja hankkeen suunnittelu 

• Turbiinien lukumäärä ja roottorien pyyhkäisyala.   

• Turbiinin koko, joka voi vaikuttaa siihen, kuinka kauas lepakot siirtyvät (Barré ym., 2018 ja Minderman ym., 2012, 2017). 

Viime vuosina tehdyt kuolleisuustutkimukset (ks.   

                                                      

79 On olemassa näyttöä siitä, että puiden raivaaminen metsäalueilta hyödyttää joitakin lajeja metsien reuna-alueen 
lisääntyessä, mutta samalla se voi lisätä lepakoiden esiintymistä alueella, mikä voi puolestaan lisätä törmäysriskiä 
(Rodrigues ym., 2015). 
80 Furmankiewicz ja Kucharska (2009) ovat tutkineet lepakoiden muuttoa Oder-joen laaksossa Puolan lounaisosassa. 
Heidän mukaansa jokilaaksot tarjoavat muuttoreittejä lepakoille sekä pitkillä että lyhyillä muuttomatkoilla. He ovat myös 
arvioineet, että kevät- ja syysmuuton väliset erot voivat liittyä ravinnon saatavuuteen, energiatarpeeseen, kauden 
mukaan muuttuviin reitteihin tai näiden tekijöiden yhdistelmään. 
81 Meschede ym. (2017) ovat havainneet, että lepakoiden muuttoreittejä on kaikenlaisissa ympäristöissä (jopa 
vuoristoissa). Heidän mukaansa muuttoreittien kartoitus ei todennäköisesti olisi mahdollista tai hyödyllistä.  Jokilaaksot ja 
muut rehevät alueet ovat kuitenkin tärkeitä ravinnonhankinnassa ja lisääntymiskausina käytettäviä pysähdyspaikkoja, 
minkä vuoksi niillä on merkitystä vaeltavien lajien populaatioiden säilymisen kannalta. 
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Taulukko 9-6 liitteessä E) ovat osoittaneet, että lepakoiden käyttäytymiseen ja lentotyyleihin liittyvien erojen 

vuoksi tuuliturbiinit voivat vaikuttaa eri lepakkolajeihin eri tavalla. Avoimessa tilassa lentävillä ja saalistavilla 

lepakkolajeilla on suuri riski törmätä tuuliturbiineihin. Jotkin näistä lajeista vaeltavat pitkiä matkoja lentäen 

korkealla, mikä lisää törmäysriskiä entisestään (tällaisia lajeja ovat esimerkiksi N. noctula ja P. nathusii). Sen 

sijaan lepakoilla, jotka lentävät lähempänä kasvillisuutta, on pienempi riski törmätä tuuliturbiineihin. 

Error! Reference source not found. esitetään tuuliturbiinien aiheuttama törmäysriski avoimissa 

ympäristöissä eurooppalaisten ja Välimeren alueen lajien osalta. Tuulivoimaloiden rakentaminen lehti- tai 

havumetsiin tai metsäalueiden reunoille voi lisätä joidenkin lajien törmäysriskiä merkittävästi. 

Taulukko 5-5 Tuuliturbiinien aiheuttama törmäysriski avoimissa ympäristöissä eurooppalaisten (ml. Välimeren alueen) 
lajien osalta (teoksesta Rodrigues, 2015) 

Korkea riski Kohtalainen riski Vähäinen riski 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii on ainoa liitteeseen II sisältyvä laji, joka kuuluu korkean riskin luokkaan. 

   
2 alueilla, joilla on runsaasti vettä. 

 

Myös lepakkolajien vuodenkierto on otettava huomioon, sillä vaikutusten laajuus ja merkittävyys voivat 

vaihdella vuodenajasta riippuen (Error! Reference source not found.). Lajien ja samaan lajiin kuuluvien 

populaatioiden vuodenkierron eri vaiheiden ajoittuminen vaihtelee jäsenvaltioittain. Siksi lepakoiden ja 

tuulivoimaloiden yhteydessä on syytä noudattaa kansallisia ohjeita silloin, kun sellaisia on saatavilla, tai 

UNEP/EUROBATS-järjestön ohjeita (Rodrigues ym., 2015), jos kansallisia ohjeita ei ole. Liitteessä E on 

kattava luettelo kansallisista ohjeasiakirjoista. 

Taulukko 5-6 Lepakoihin kohdistuviin vaikutuksiin liittyvän riskin taso vuodenkierron vaiheiden mukaan (lainattu osittain 
teoksesta Rodrigues ym., 2015) 

Todennäköinen merkittävä 
vaikutus 

Lisääntymiskausi Talvihorros Kevät/syksy 

Rakennusvaihe    

Elinympäristöjen häviäminen 
ja heikkeneminen 

Vähäinen–merkittävä 
vaikutus riippuen 
nukkumispaikkojen 
läheisyydestä 

Merkittävä vaikutus 
riippuen 
nukkumispaikkojen 
läheisyydestä 

Vähäinen vaikutus 
(erityisesti vaeltaville 
lepakoille, joilla on 
pitkä muuttomatka) 

Nukkumispaikkojen 
häviäminen 

Mahdollisesti merkittävä 
tai erittäin merkittävä 
vaikutus 

Mahdollisesti 
merkittävä tai erittäin 
merkittävä vaikutus 

Mahdollisesti 
merkittävä vaikutus 
(esim. 
parittelupaikkojen 
häviäminen) 

Turbiinin käyttövaihe    

Törmäykset/lepakkokuolemat 
Vähäinen–merkittävä 
vaikutus riippuen lajista 

Vähäinen vaikutus 
Merkittävä–erittäin 
merkittävä vaikutus 

Lentokäytävien häviäminen 
tai siirtyminen 

Kohtalainen vaikutus Vähäinen vaikutus 

Vähäinen vaikutus. 
Muuttovaellus 
tapahtuu 
todennäköisesti 
laajalla alueella, 
mutta on tärkeää 
ottaa huomioon 
kumulatiiviset 
vaikutukset 
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Riskiperusteisissa lähestymistavoissa hyödynnetään lähtötilannetta koskevia tietoja, joiden avulla yksilöidään 

sellaiset ravinnonhankinta-alueet ja muutto-/vaelluskäytävät, joilla esiintyy suhteellisen paljon lepakoita ja 

lajeja, sekä merkittävät nukkumispaikat.  

Tuuliturbiinien aiheuttamista törmäyksistä johtuvan lepakkokuolleisuuden ennustaminen on tähän mennessä 

perustunut pitkälti yksittäisiä tuulivoimapuistoja koskeviin tapaustutkimuksiin, ei niinkään useita 

tuulivoimapuistoja käsittäviin tutkimuksiin. Tämä vaikeuttaa mahdollisten riskitekijöiden (esim. turbiinin korkeus 

tai läheisyys metsäalueisiin) ja kuolleisuuslukujen välisten suhteiden tutkimista, sillä samalla alueella 

vaikuttavat aina samat riskitekijät (Mathews ym., 2016). Teoreettisten sekä elinympäröistöihin ja lajien 

jakautumiseen perustuvien riskimallien kehittäminen ja todentaminen on tärkeä seuraava askel (Arnett, 2017), 

mutta haasteena on edelleen se, että saatavilla ei ole riittävästi elinympäristökohtaista tietoa sellaisista lajeista, 

joihin kohdistuu korkea riski. 

Rodrigues ym. (2015, s. 38) ja Laranjeiro ym. (2018) ovat tarkastelleet muutamia lepakoiden kuolleisuuden 

arviointiin ja merkittävyyden määrittämiseen käytettäviä lähestymistapoja. Tällaisia lähestymistapoja ovat 

esimerkiksi lajien jakautumista kuvaavat mallit (species distribution models) sekä yksilöihin82 (individual-based 

model), populaatioon tai indeksiin perustuvat mallit. Marques ym. (2018) ovat esittäneet kattavan katsauksen 

kuolleisuuden arvioinnissa käytettäviin menetelmiin. Asianmukaisen arvioinnin suorittamiseksi voidaan 

hankkia tietoa useammalla kuin kahdella tavalla. Ensin voidaan käyttää esimerkiksi yksilöihin perustuvaa 

mallia törmäyksistä aiheutuvan kuolleisuuden ennustamiseen, minkä jälkeen kuolleisuuden lisääntymisen 

mahdollisia seurauksia populaatioon voidaan arvioida populaatioon perustuvan mallin avulla. Yhtä hyvin 

voidaan käyttää myös muita lähestymistapoja, kunhan ne on perusteltu loogisesti tai empiirisesti. 

Error! Reference source not found. esitetään yhteenveto tyypillisistä haasteista, joita on ilmennyt 

arvioitaessa lepakoihin todennäköisesti kohdistuvia merkittäviä vaikutuksia. Näiden haasteiden yhteydessä voi 

olla tarpeen kerätä lisää lähtötilannetta koskevaa tietoa tai soveltaa varovaisuusperiaatetta. 

Laatikko 5-8 Keskeiset haasteet lepakoihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa 

Kaikki vaikutukset 

• Saatavilla on vain rajallisesti näyttöä pienten tuuliturbiinien vaikutuksista – sellaisia ovat esimerkiksi tuuliturbiinit, joiden 

napa on alle 18 metrin korkeudella maanpinnasta. 

• Lepakoiden käyttäytymisestä tuuliturbiinien läheisyydessä on vain rajallisesti näyttöä (Natural England83, 2014 ja 

Mathews ym., 2016). Houkutusvaikutuksesta on jonkin verran näyttöä (Behr ym., 2015), erityisesti punaisen valon 

osalta (Voigt ym., 2018). 

• Eräässä Isossa-Britanniassa sijaitsevassa tuulivoimapuistossa lepakkohavainnot vaihtelivat erittäin paljon sekä vuoden 

aikana että vertailtaessa eri vuosia keskenään (Mathews ym., 2016). 

 

Törmäykset 

• Lepakoiden kuolleisuutta ei ole mahdollista ennustaa ennen rakennusvaihetta nykyisillä lähestymistavoilla, koska ne 

perustuvat yksittäisiä eivätkä useita sijaintipaikkoja käsittäviin tutkimuksiin, mikä vaikeuttaa riskitekijöiden tunnistamista 

(Mathews ym., 2016).  Arnett ym. (2016) ovat todenneet lepakkokuolleisuuden ennustettavuuden parantamisen olevan 

yksi keskeinen osa-alue, jolla tarvitaan tulevaisuudessa tutkimusta. 

• On edelleen epäselvää, voidaanko rakennusvaihetta edeltävien akustisten tietojen pohjalta ennakoida riittävästi 

rakennusvaiheen jälkeistä kuolleisuutta (Arnett ym., 2013) ja kyetäänkö nykyisillä ympäristövaikutusten arvioinneilla 

vähentämään lepakkokuolleisuuteen liittyvää riskiä tuulivoimapuistoissa (Lintott ym., 2016).  

• Lepakoiden vuodenkierto voi sisältää myös muita jaksoja, joihin liittyy korkea riski, mutta niitä ei havaita keskityttäessä 

loppukesään ja syksyyn, joihin ajoittuvat useiden tutkittujen lajien osalta sekä syysmuutto että oletettu parittelukauden 

alkaminen (Rydell ym., 2010 sekä Rodrigues ym., 2015). 

• Etsintämenetelmillä ei välttämättä löydetä kaikkia kuolleita lepakoita, joskin menetelmät ovat kehittymässä erityisesti 

koirien käytön myötä.84  Loukkaantunut lepakko saattaa lentää pois tavanomaiselta etsintäalueelta ennen 

                                                      

82 Ks. esimerkiksi Roemer ym. (2017) tai Rijkswaterstaat (2018) merituulivoimaloiden osalta. 
83 Nämä Yhdistyneessä kuningaskunnassa laaditut ohjeet on korvannut teos Scottish Natural Heritage ym. (2019). 
84 Useimmat kuolleisuuden arviointiin käytettävät menetelmät pohjautuvat tuuliturbiinien lähistöllä suoritettuihin 
etsintöihin, joissa on etsitty kuolleita lepakoita. Etsijöiden tehokkuuden sekä etsinnän laajuuden on havaittu vaikuttavan 
kuolleisuusarvioiden tarkkuuteen (Reyes ym., 2016). Koulutetuista koirista muodostuvat etsintäryhmät näyttävät löytävän 
kuolleita lepakoita paremmin ja tehokkaammin kuin ihmiset (Mathews ym., 2013, Mathews ym., 2016 sekä Reyes ym., 
2016). Tämä johtuu siitä, että lepakonraatojen havaitseminen on vaikeaa erityisesti nummilla ja peltoalueilla, joilla 
kasvillisuus peittää helposti raadot. Sekä ihmisten että koirien suorittamissa etsinnöissä löytyneiden lepakonraatojen 
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kuolemaansa, mikä tarkoittaa, että lepakkokuolleisuus on usein aliarvioitu (Barclay ym., 2017).  On myös mahdollista, 

että lepakot, jotka ovat kuolleet törmättyään sellaiseen tuuliturbiiniin, jonka roottorit tai konehuone sijaitsevat korkealla, 

päätyvät etsintäalueen ulkopuolelle ja jäävät siten havaitsematta (Weber ym., 2018). 

• Eläimen sukupuolen ja iän vaikutuksesta törmäysalttiuteen on jonkin verran näyttöä (Lehnert ym., 2014), mutta tätä ei 

ole todettu kaikissa tutkimuksissa (Barclay ym., 2017 sekä Mathews ym., 2016). Ennustetut vaikutukset paikallisiin 

kantoihin riippuvat pitkälti kuolleiden lepakoiden ikä- ja sukupuolijakaumasta, joten kyseessä on merkittävä tietoaukko. 

• Saatavilla on vain rajallisia arvioita siitä, miten muuttoreittien varrella sijaitsevat tuulivoimala-alueet vaikuttavat 

kuolleisuuteen (Rydell ym., 2010a). 

• Kuolemien vaikutuksia populaatioihin ei vielä ymmärretä juuri lainkaan (mm. Weber ym., 2018)85 86 87. 

 

Häiriöt ja siirtyminen 

• Häiriöiden ja siirtymisen merkittävyydestä on saatavilla vain vähän empiiristä tietoa lukuun ottamatta 

nukkumispaikkoihin kohdistuvaa häiriötä. 

• On epävarmaa, missä määrin tuulivoimapuistot voivat johtaa saalistavien lepakoiden siirtymiseen, vaikka tämä voisi 

olla tärkeä tieto useiden lajien kannalta ja vaikka tällä voisi olla vaikutusta sellaisiinkin lajeihin, joiden kuolleisuusriskin 

ei katsota olevan korkea (Barré ym., 2018). 

 

Estevaikutus 

• Saatavilla ei ole tutkimustietoa siitä, miten useiden esteiden väistäminen muuttoreitin varrella vaikuttaa kauas 

muuttaviin lepakoihin. 

 

Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen 

• Saatavilla ei ole tietoa Natura 2000 -alueiden ulkopuolella sijaitsevien mutta niihin toiminnallisesti yhteydessä olevien 

maa-alueiden laajuudesta tai siitä, kuinka paljon tällaisia alueita tarvitaan, jotta voidaan säilyttää tai palauttaa jonkin 

lajin suotuisa suojelun taso. Lisäksi tämä vaihtelee lajeittain. (Esimerkiksi Apoznański ym., 2018). Kuten edellä 

todetaan, suurin osa törmäysriskille alttiista lajeista ei kuitenkaan sisälly liitteeseen II. 

 

Lentokäytävien ja nukkumispaikkojen häviäminen 

• Saatavilla on vain rajallisesti tietoa lentokäytävien häviämisen merkittävyydestä. 

• Tuuliturbiinit voivat vaikuttaa kansallisten rajojen ulkopuolella oleviin kantoihin sitä kautta, että ne vaikuttavat muuttaviin 

lepakoihin (Voigt ym., 2012 sekä Lehnert ym., 2014). 

• Lisääntymis- ja talvehtimispaikkojen väliset yhteydet voivat heikentyä, kun tuulivoiman yhä kasvava rakentamistiheys 

aiheuttaa katkeamia maiden sisäisiin ja rajat ylittäviin muuttoreitteihin (Berkhout ym., 2013). 

 

Error! Reference source not found. on koottu yhteenvetona useita keskeisiä suosituksia, jotka koskevat 

lepakoihin kohdistuvien todennäköisten merkittävien vaikutusten arviointia. 

                                                      

määrän perusteella voidaan kuitenkin muodostaa vain vähimmäisarvio todellisesta kuolemien määrästä, sillä 
haaskansyöjät syövät osan raadoista ja myös luonnollinen hajoaminen (Paula ym., 2015) ja sää (Mathews ym., 2016) 
vaikuttavat löytyneiden raatojen määrään. 
85 Tämä on erityisen tärkeä huomio siksi, että jotkin viranomaiset asettavat rajoituksia sille, kuinka paljon 
lepakkokuolemia käynnissä olevat turbiinit saavat aiheuttaa (esim. Weber ym., 2018), vaikka turbiinien vaikutuksesta 
kuolleisuuteen ei ole tietoa.    
86 Yhdysvalloissa Frick ym. (2017) ovat arvioineet karvalepakoita (Pohjois-Amerikassa tuuliturbiinit aiheuttavat eniten 
juuri tämän lepakkolajin kuolemia) mallien avulla ja havainneet, että tuuliturbiinien aiheuttama kuolleisuus voi pienentää 
populaatiota ja lisätä sukupuuton riskiä merkittävästi. Koska lähtötilannetta koskevia tietoja kuolleiden lepakoiden 
populaatioista ei kuitenkaan ole saatavilla (Natural England, 2014 sekä Rodrigues ym., 2015), tuuliturbiinien vaikutuksia 
paikallisiin lepakkopopulaatioihin ei voida erotella muiden muuttujien vaikutuksista (Rodrigues ym., 2015 sekä Huso ym., 
2014).  Edes kaikissa laajamittaisissa tutkimuksissa (kuten Mathewsin ym. vuonna 2016 suorittamassa tutkimuksessa) ei 
ole kyetty päättelemään, vaikuttavatko tuuliturbiinit paikalliseen tai kyseisen maan lepakkopopulaatioon. 
87 Lisähaasteena on tiettyjen kynnysarvojen käyttö (esimerkiksi 1–5 prosenttia lintujen osalta). Alankomaiden ylin 
hallintotuomioistuin on ilmoittanut, että lintuihin sovellettavaa vuotuista kuolleisuutta koskevaa yhden prosentin 
kynnysarvoa voidaan soveltaa myös lepakoihin (Heijliger ym., 2015). Useimmissa tapauksissa ei kuitenkaan ole 
saatavilla riittävästi tietoa lepakkopopulaation koosta ja siihen mahdollisesti kohdistuvasta vaikutuksesta. Toisinaan 
sovelletaan sattumanvaraisia raja-arvoja (päätöskynnyksiä): käytössä on esimerkiksi kynnysarvo, joka sallii enintään 
kaksi lepakkokuolemaa turbiinia ja vuotta kohden (Voight ym., 2015), vaikka tämä saattaa olla ristiriidassa kansallisen ja 
EU:n lainsäädännön kanssa, erityisesti kun on kyse uhanalaisista lajeista (Voight ym., 2015). Ks. tiivistelmä: Everaert J., 
2017. 
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Laatikko 5-9 Keskeisiä suosituksia lepakoihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden 
arvioimiseksi 

• Määritellään selkeät merkittävyyden kriteerit, jotka ovat linjassa kyseisten lepakoiden suojelutavoitteiden kanssa, joissa 

huomioidaan erilaiset olosuhteet (eli ne ovat tapauskohtaisia) ja jotka on tieteellisesti perusteltu.  

• Varmistetaan tietojen saatavuus erityisesti lepakkopopulaatioita, niiden käyttäytymistä ja nukkumispaikkoja koskevien 

tietojen osalta, jotta näitä tietoja voidaan käyttää suunnitteluvaiheen arviointien tai yksityiskohtaisten hankekohtaisten 

tutkimusten ja arviointien tukena. 

• Investoidaan tutkimukseen Error! Reference source not found. lueteltujen tietoaukkojen täyttämiseksi. 

• Hyödynnetään hankkeiden jälkeisten seurantaraporttien parempaa saatavuutta näyttöpohjan parantamiseksi. 

 

5.3.3 Mahdolliset lieventävät toimenpiteet  

5.3.3.1 Johdanto 

Tässä luvussa esitetään katsaus ehdotettuihin tai sovellettuihin toimenpiteisiin, joilla tuulivoimaloiden 

vaikutuksia lepakoihin voitaisiin mahdollisesti lieventää. On syytä huomata, että merkittävintä eli 

kuolleisuusvaikutusta on vaikea lieventää sen jälkeen, kun turbiinit on otettu käyttöön.  On myös epävarmaa, 

voidaanko kaikilla luetelluilla toimenpiteillä välttää merkittäviä vaikutuksia tai lieventää niitä – turbiinien 

toiminnan rajoittaminen ja käynnistystuulennopeuden nostaminen ovat edelleen ainoita todistettuja keinoja 

lepakkokuolemien vähentämiseksi toiminnassa olevissa tuulivoimapuistoissa (Arnett, 2017). 

Makrotason paikan valinnalla voidaan lieventää riskejä, mutta tällainen lähestymistapa on lepakoiden 

tapauksessa haastavampi, koska ne lepakkolajit, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten, ovat yleensä laajalle 

levinneitä ja yleisiä eivätkä niinkään tiettyihin luontotyyppeihin rajoittuvia. Tästä syystä ei ole täysin selvää, 

missä määrin makrotason paikan valinnalla voidaan vaikuttaa lepakoiden suojeluun käytännössä, tosin sillä 

voidaan välttää luontotyyppejä, joiden ominaisuudet ovat selkeästi sellaisia, että ne houkuttelevat lepakoita.  

Seuraavissa kappaleissa kuvaillaan lyhyesti mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä sen jälkeen, kun 

tuulivoimalan sijainti on valittu. 

Taulukko 5-7 Lepakoihin kohdistuvien vaikutusten mahdolliset lieventävät toimenpiteet (E: estävä, V: vähentävä) 

 

T
ö

rm
ä

y
k
s

e
t 

ja
 

p
a

in
e

v
a

u
ri

o
t 

 E
li

n
y

m
p

ä
ri

s
tö

je
n

 

h
ä

v
iä

m
in

e
n

 j
a

 

h
e

ik
k

e
n

e
m

in
e

n
 

 H
ä
ir

iö
t 

n
u

k
k

u
m

is
p

a
ik

o
il

la
 

ja
 l

e
p

a
k

o
id

e
n

 

s
ii

rt
y
m

in
e

n
 p

o
is

 

n
ä

il
tä

 p
a

ik
o

il
ta

 

 L
e

n
to

k
ä
y

tä
v

ie
n

 

m
e

n
e

tt
ä
m

in
e
n

 

(e
s

te
v

a
ik

u
tu

s
) 

ja
 

n
u

k
k

u
m

is
p

a
ik

k
o

je

n
 h

ä
v

iä
m

in
e
n
 

Mikrotason paikan valinta: 
turbiinien ryhmittely ja 
sijoittelu 

E/V E/V E/V E/V 

Infrastruktuurin 
suunnittelu: turbiinien 
lukumäärä ja tekniset 
ominaisuudet  

V  V V 

Ajoittaminen: 
rakennustoimien 
välttäminen, vähentäminen 
tai vaiheistaminen 
ekologisesti herkkien 
kausien aikana 

  E/V  

Rajoittaminen ja 
käynnistystuulennopeudet: 
turbiinin toiminnan 
ajoittaminen 

V   V 

Karkotteet: akustiset ja 
visuaaliset toimenpiteet 

E/V   V 
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5.3.3.2 Mikrotason paikan valinta: turbiinien ryhmittely ja sijoittaminen 

On ensiarvoisen tärkeää tietää perinpohjaisesti, missä lepakoiden nukkumispaikat sijaitsevat, miten lepakot 

niitä käyttävät ja miten ne lentävät tuulivoimalakokonaisuuden koko vaikutusalueella, jotta turbiinit voidaan 

sijoittaa parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta niiden vaikutuksia voidaan tosiasiallisesti minimoida. Tämä 

onnistuu käyttämällä yksityiskohtaisista lähtötilanneselvityksistä saatuja tietoja, edellyttäen että nämä 

tutkimukset on suoritettu riittävän varhain hankkeen kehittämisvaiheessa, jotta niillä voidaan vaikuttaa 

alkuvaiheen perussuunnitteluun (front-end engineering and design -vaihe eli FEED). Tuuliturbiinit olisi 

sijoitettava sellaisten alueiden ulkopuolelle, joilla lepakoita esiintyy runsaasti tai joilla on niiden 

nukkumispaikkoja. UNEP/EUROBATS-järjestön ohjeissa ja joissakin kansallisissa ohjeissa88 mainitaan 

vähimmäisetäisyydet metsäalueisiin ja pitkittäisiin alueisiin (joita lepakot käyttävät lentoreitteinä). 

5.3.3.3 Infrastruktuurin suunnittelu: turbiinien lukumäärä ja tekniset ominaisuudet (ml. 
valaistus) 

Turbiinien korkeus ja lavan pituus vaihtelevat huomattavasti. Mathew ym. (2016) ovat havainneet Isossa-

Britanniassa sijaitsevassa tuulivoimapuistossa, että isokokoisemmat roottorit aiheuttavat suuremman riskin 

lepakoille: lavan pituuden kasvu metrillä lisäsi tuuliturbiinin aiheuttaman lepakkokuoleman todennäköisyyttä 

(lajista riippumatta) noin 18 prosentilla (luottamusväli on 5–32 prosenttia 95 prosentin luottamustasolla). 

Roottorin koko ja tornin korkeus korreloivat keskenään, ja näistä roottorin koko on selkeämpi lepakoiden 

kuolleisuutta ennustava tekijä.  Korkeammat turbiinit aiheuttavat enemmän lepakkokuolemia, mutta tämä 

johtuu todennäköisesti siitä, että niissä on myös suuremmat roottorit. Tästä syystä tornin lyhentäminen 

samalla, kun roottorin koko säilyy ennallaan, ei todennäköisesti vähennä lepakkokuolemia.   

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yleensä lepakot reagoivat yöllä keinovaloon säteilevän valon värin 

mukaan ja että erityisesti vaeltavat lepakot liikkuvat vihreää valoa kohti (fototaksia89). Tutkimusten perusteella 

lentoliikennettä varten käytettävää punaista valoa on syytä käyttää harkiten erityisesti tuuliturbiineissa, sillä 

punainen valo voi houkutella lepakoita, mikä voisi pitkällä aikavälillä lisätä vaeltavien lepakoiden törmäysriskiä. 

Sitä vastoin punaisen valon välttäminen voi vähentää lepakkokuolemia, tosin tässä yhteydessä olisi otettava 

huomioon mahdolliset ristiriidat ilmailualan standardien kanssa. 

5.3.3.4 Ajoittaminen: Rakennustoimien välttäminen, vähentäminen tai vaiheistaminen 
ekologisesti herkkien kausien aikana 

Lepakoiden huomioimista tuulipuistohankkeissa koskevissa UNEP/EUROBATS-järjestön ohjeissa opastetaan 

rakennustoimien ajoittamisessa: 

• Vältetään käytössä olevien talvehtimis- ja lisääntymispaikkojen ympäristöä sekä vuodenaikaa, jolloin 

lepakot käyttävät niitä. 

• Vältetään yleisesti ottaen sellaisia vuorokauden- ja vuodenaikoja, jolloin lepakot saalistavat aktiivisesti ja 

siirtyvät alueelta toiselle. 

• Aikataulutetaan toiminta siten, että häiriötä ei aiheudu samanaikaisesti koko alueelle.  

• Aikataulutetaan toiminta siten, että tietyt häiritsevät toimet suoritetaan tai rakennustyömaan tietyillä alueilla 

rakennetaan sellaisena aikana, kun lepakot ovat vähiten herkkiä häiriöille.  

 

Jotta nämä toimenpiteet tuottaisivat tulosta, on äärimmäisen tärkeää tietää tarkalleen, missä lepakoiden 

nukkumispaikat sijaitsevat, miten lepakot niitä käyttävät ja miten ne lentävät tuulivoimalakokonaisuuden koko 

vaikutusalueella. 

5.3.3.5 Rajoittaminen ja käynnistystuulennopeudet: turbiinien toiminnan ajoittaminen 

Normaalisti turbiinit pyörivät vapaasti tuulennopeuden ollessa alle käynnistystuulennopeuden (eli alhaisimman 

tuulennopeuden, jolla turbiini tuottaa energiaa). Turbiinin toimintaa voidaan vähentää kolmella tavalla: a) 

                                                      

88 Ks. esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan uusimmat ohjeet (2019): 
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 
Scottish Natural Heritage, 2019, ”Bats and Onshore Wind Turbines: Survey, Assessment and Mitigation”. 
89 Eliön liikkuminen valonlähdettä kohti tai siitä poispäin. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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lapojen kääntäminen tuulen suuntaisiksi90 eli käytännössä sen pinta-alan pienentäminen, johon tuuli osuu, b) 

käynnistystuulennopeuden nostaminen sekä c) sellaisten menetelmien käyttäminen, joilla estetään lapojen 

pyöriminen alhaisemmilla tuulennopeuksilla (Rodrigues ym., 2015 sekä Arnett, 2017). Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa on saatu näyttöä siitä, että turbiinin toiminnan rajoittaminen ja käynnistystuulennopeuden 

nostaminen ovat ainoita todistettuja keinoja törmäyksistä aiheutuvien lepakkokuolemien vähentämiseksi 

(Rodrigues ym., 2015 sekä Behr ym., 2017). 

Näitä menetelmiä kannatetaan tuoreemmassa teoksessa Mathews ym. (2016), jossa suositellaan turbiinin 

lapojen pyörimisen rajoittamista mahdollisimman paljon, kun tuulennopeus on alle käynnistystuulennopeuden. 

Tämä tarkoittaa sitä, että lapojen pyörimisaikaa alhaisilla tuulennopeuksilla voidaan lyhentää ilman 

energiantuotannon menetystä. 

Tuulivoimalan käynnistystuulennopeus olisi määritettävä tapauskohtaisesti, koska lepakoiden käyttäytymiseen 

vaikuttavat tuulennopeus ja muut säämuuttujat, ja se voi vaihdella merkittävästi lajin, vuoden, sijainnin, maan 

ja alueen mukaan. Jotta nämä toimenpiteet tuottaisivat tulosta, on keskeisen tärkeää, että tuulivoimalan 

käynnistystuulennopeus perustuu lähtötilannetta koskeviin yksityiskohtaisiin tietoihin, jotka on kerätty 

uusimpien ja parhaiksi todettujen tutkimusohjeiden (UNEP/EUROBATS-järjestön ohjeiden) mukaisesti. Tätä 

varten lepakkohavaintoja koskevien tietojen yhteydessä on kerättävä tiedot ympäristömuuttujista, joista tärkein 

on tuulennopeus. 

Saksassa tutkijat (Behr ym., 2018) ovat kehittäneet ilmaisen ohjelmiston (ProBat 6.191) tuuliturbiinien 

toiminnan rajoittamiseen käytettävien algoritmien laskemiseksi. Tämä sovellus esitellään jäljempänä Error! 

Reference source not found.. Tätä sovellusta varten tarvittavat tiedot lepakkohavainnoista on kerättävä 

käynnissä olevan turbiinin konehuoneen läheisyydestä riittävän pitkällä ajanjaksolla, mukaan lukien 

pääasiallinen aikaväli, jolloin lepakoita esiintyy eniten. Sovellus laskee turbiinikohtaisen 

käynnistystuulennopeuden kuolleisuuden vähentämiseksi määritetylle tasolle, ja se tarjoaa mahdollisuuden 

arvioida toiminnan rajoittamisesta johtuvia tuottojen menetyksiä. 

Yhdysvalloissa on käytetty tutkaa tuuliturbiinien toiminnan rajoittamiseen silloin, kun lähistöllä on lintuja, 

erityisesti suuria petolintuja. Lepakoiden tapauksessa tämä on osoittautunut huonommin soveltuvaksi 

menetelmäksi. Eräässä Yhdysvaltojen länsiosassa toteutetussa hankkeessa asennettiin infrapuna-antureita 

lepakoiden nukkumispaikkanaan käyttämän luolan ovelle ilmaisemaan, milloin lepakot poistuvat luolasta illalla. 

Hankkeessa käytettiin aluksi tutkaa sekä linnuille että lepakoille alueella aiheutuvan riskin arvioimiseksi, mutta 

nyt siinä hyödynnetään pelkästään infrapuna-antureiden tuottamaa tietoa määritettäessä tarvetta rajoittaa 

turbiinien toimintaa yöaikaan.92 Tämä on edullinen ja vain vähän syötettävää tietoa edellyttävä ratkaisu silloin, 

kun luolan käyttöaste vaihtelee merkittävästi. 

Tapaustutkimus 5-2: RENEBAT II ja RENEBAT III / ProBat 

Joissakin rajoittamisohjelmissa käytetään pelkkää tuulennopeutta ja joissakin tuulennopeutta sekä muita muuttujia. 

RENEBAT-hankkeessa kerättiin tietoa etsinnöissä löytyneistä kuolleista lepakoista sekä lepakoiden ääntelystä 

konehuoneen läheisyydessä, ja näiden tietojen avulla testattiin rajoittamisalgoritmeja riskipitoisiksi havaittujen turbiinien 

osalta. Kuuttatoista turbiinia käytettiin sekä rajoittamisohjelman mukaisesti että ilman tällaista ohjelmaa (näitä 

käyttötapoja vaihdeltiin viikon välein yhteensä 14 viikon ajan). Tavoitteena oli vähentää lepakkokuolemia rajoitusohjelman 

aikana (ns. lepakkoystävällisen käytön aikana) 0,012:een turbiinia ja yötä kohden (tämä vastaa kahta lepakkokuolemaa 

turbiinia kohti vuodessa). Tähän ”lepakkoystävälliseen” käyttöön kuului myös nk. hystereesi93 (0,5 m/s), jonka 

tarkoituksena oli vähentää turbiinin osien kulumista vähentämällä käynnistymiskertoja. 

 

Kokeilun aikana turbiinien alapuolelta etsittiin kaikki kuolleet lepakot päivittäin, ja ääntelyä tutkittiin jatkuvasti otoksin 

konehuoneen läheisyydessä. Seitsemän viikon normaalikäytön aikana löydettiin yhteensä 21 kuollutta lepakkoa, kun taas 

                                                      

90 Lapojen kääntäminen tuulen suuntaisiksi on suositeltavampaa kuin jarruttaminen (eli lapojen pysäyttäminen 
kokonaan). Jarruttamista käytetään hätätilanteissa, mutta sen toistuva käyttö vahingoittaisi turbiinia. 
91 http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml 
92 Kyseinen tutkimus, jossa tutkittiin infrapunateknologian käyttöä ennaltaehkäisevässä lepakoiden nukkumispaikkojen 
hallinnassa, esiteltiin Western Section of the Wildlife Society -järjestön vuosikokouksessa helmikuussa 2019, ja 
tiivistelmä tutkimuksesta on saatavilla osoitteessa: https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/ 
93 Tämä tarkoittaa sitä, että ”lepakkoystävällisen” käynnistystuulennopeuden ollessa esimerkiksi 5,0 m/s roottorit 
pysähtyivät, kun tuulennopeus laski alle 5,0 m:n/s, ja käynnistyivät uudelleen vasta, kun tuulennopeus ylitti 5,5 m/s. 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
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niiden seitsemän viikon aikana, jolloin tuuliturbiineja käytettiin ”lepakkoystävällisesti”, löydettiin kolme kuollutta lepakkoa. 

Keskimääräinen törmäysaste, joka laskettiin kuolleiden lepakoiden etsintöjen tulosten perusteella (sen jälkeen, kun niihin 

oli tehty asianmukaiset korjaukset haaskansyöjien ja etsijän tehokkuuden huomioon ottamiseksi), oli 0,064 kuollutta 

lepakkoa turbiinia ja yötä kohden niinä öinä, jolloin turbiineja käytettiin normaalitoiminnolla, ja 0,010 niinä öinä, jolloin 

turbiineja käytettiin ”lepakkoystävällisesti”. Näin ollen todellinen kuolleisuusaste ”lepakkoystävällisen” käytön aikana 

poikkesi hyvin vähän tavoitearvosta (0,012 kuollutta lepakkoa/turbiini/yö). Lisäksi laskettiin energiantuotannon toteutunut 

menetys ”lepakkoystävällisen” käytön aikana sekä energiantuotannon odotettu menetys sellaiselta ajalta, jolloin turbiinit 

toimisivat normaalitilan sijasta ”lepakkoystävällisessä” tilassa: tuloksena oli keskimäärin 2,1 prosentin suuruinen menetys 

tuuliturbiinin vuotuisesta energiantuotannosta vuoden 2012 osalta. Koska kokeeseen valittuihin tuuliturbiineihin liittyi 

poikkeuksellisen suuri törmäysriski, satunnaisesti valitun tietojoukon (70 turbiinin otos vuodelta 2008) osalta tämä arvo 

oli alhaisempi, keskimäärin 1,8 prosenttia. Jos ei käytetty hystereesiä, arvo putosi 1,4 prosenttiin. Näin ollen tilastollisilla 

malleilla kuolleisuusaste voitiin ennustaa erittäin tarkasti otokseen valittujen tuuliturbiinien osalta, ja kävi ilmi, että 

”lepakkoystävälliset” rajoittamisalgoritmit vähensivät törmäysten jäännösriskiä etukäteen määritetylle tasolle erittäin 

suurella tarkkuudella. 

   

Ohjelmisto (ProBat) on nyt käytettävissä kaikkialla Saksassa, ja joissakin osavaltioissa sen käyttö on pakollista. 

Ohjelmisto ottaa huomioon alueellisen vaihtelun, se sisältää jonkinasteisia eroja eri lajien törmäysriskeissä94, ja siihen 

voidaan syöttää kolmen erilaisen mallin mukaista lepakkoilmaisinten tuottamaa tietoa. Ohjelmiston sovellettavuus ja 

tarkkuus muilla alueilla Euroopassa (ja silloin, kun lajit ja havaintotiedot vaihtelevat enemmän) olisi testattava. Lisäksi 

järjestelmän testauksessa käytetyt turbiinit ja roottorit olivat kooltaan suhteellisen pieniä uusien turbiinirakenteiden 

tavanomaiseen kokoon verrattuna, joten järjestelmän sovellettavuus suurempiin rakenteisiin olisi myös vahvistettava. 

Lähde: Behr ym., (2015 ja 2018) sekä Weber ym. (2018). 

 

5.3.3.6 Karkotteet: Akustiset toimenpiteet 

Ultraääntä on käytetty lieventävänä toimenpiteenä: sen avulla on pyritty karkottamaan lepakoita turbiinien 

läheisyydestä ja siten vähentämään kuolleisuutta.95 Arnett ym. (2013) ovat osoittaneet, että laajakaistaiset 

ultraäänilähetykset voivat vähentää lepakkokuolemia, sillä lepakot eivät halua lähestyä tällaista äänilähdettä. 

Tuolloin tutkittujen ultraäänikarkottimien vaikuttavuutta rajoittivat etäisyys sekä alue, jolle ultraääni ulottuu 

(tähän vaikuttaa osittain se, että ultraääni heikkenee nopeasti kosteissa olosuhteissa).  

Yhdysvalloissa on edellä mainitun tutkimuksen jälkeen kehitetty toimivampia karkottimia, jotka tulevat pian 

kaupallisesti saataville (ks. Error! Reference source not found.). 

Tapaustutkimus 5-3: UAD-ultraäänilaitteiden (ultrasonic acoustic devices) käyttö lepakoiden 
karkotusmenetelmänä 

Bat Conservation International -järjestön tuulivoimaryhmä on tutkinut yhdessä Texasin yliopiston kanssa tuuliturbiineihin 

asennettujen UAD-laitteiden tuloksellisuutta. UAD-laitteiden toiminta-ajatuksena on se, että ne estävät lepakoiden 

kaikuluotaussignaalit tai tekevät turbiinien ympärillä olevasta ilmatilasta äänten puolesta epämiellyttävän, ja näin ne 

pitävät lepakot poissa turbiinien mahdollisesti vaarallisista pyörivistä lavoista. UAD-laitteet lähettävät voimakasta, 

korkeataajuuksista ääntä, joka osuu päällekkäin lepakoiden suunnistamiseen ja saalistukseen käyttämän äänen kanssa. 

 

Duke Energyn tuulivoimapuisto eteläisessä Texasissa käsittää 255 tuuliturbiinia (Vestas V-110, 2 MW), joiden lavat on 

asetettu kääntymään tuulen suuntaisiksi valmistajan käynnistystuulennopeuteen (3,5 m/s) asti. Joka yö seurattiin 16:tta 

tuuliturbiinia, joista kahdeksan toimi verrokkeina, ja muihin kahdeksaan asennettiin UAD-laite. Tuuliturbiinit jaettiin joka 

yö sattumanvaraisesti jompaankumpaan ryhmään.  Kuolleiden lepakoiden etsintäalue ulottui 100 metrin säteelle, ja 

etsinnät suoritettiin 31. heinäkuuta – 30. lokakuuta vuosina 2017 ja 2018. 

 

Vuonna 2017 uusia kuolleita lepakoita löydettiin 303, ja niiden joukossa oli seitsemää eri lajia (78 prosenttia oli 

meksikondoggilepakoita). Verrokkialueilta löydettyjen lepakoiden määrä oli lähes kaksinkertainen (lepakoista 65 

prosenttia löydettiin verrokkialueelta ja 35 prosenttia alueelta, jolla oli käytetty UAD-laitteita). Tilanne oli samanlainen 

vuonna 2018: uusia kuolleita lepakoita löydettiin 325, ja niiden joukossa oli viittä eri lajia (77 prosenttia oli 

                                                      

94 Pikkulepakon (P. nathusii) tyypillinen käyttäytyminen erosi muista lepakkolajeista useilla eri tavoilla (aktiivisuuden 

jakautuminen yön ja vuoden aikana, aktiivisuuden ja tuulennopeuden korrelointi), minkä Weber ym. (2018) katsovat 
johtuneen (todennäköisesti) vaelluskäyttäytymisestä. 
95 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents 

http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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meksikondoggilepakoita). Kuolleiden lepakoiden määrät jakautuivat samalla tavalla: 68 prosenttia niistä löydettiin 

verrokkialueelta ja 32 prosenttia alueelta, jolla oli käytetty UAD-laitteita. Yhdistämällä tulokset havaittiin, että UAD-laitteilla 

oli tilastollisesti merkittävä vaikutus lepakkokuolemien määrään, sillä se vähensi niiden kokonaismäärää 50 prosentilla. 

 

Lajikohtainen analyysi osoitti, että joidenkin lajien osalta kuolemat vähenivät merkittävästi: esimerkiksi 

meksikondoggilepakon osalta 54 prosenttia ja karvalepakon osalta 78 prosenttia. Kaikki lajit eivät kuitenkaan vaikuttaneet 

noudattavan tätä kaavaa. Lisätutkimusta tarvitaan laitteiden lajikohtaisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Lisäksi 

menetelmän sovellettavuus ja tarkkuus muualla maailmassa, kuten Euroopassa, ja silloin, kun lajit ja havaintotiedot 

vaihtelevat enemmän, olisi testattava. 

Lisätietoja on saatavilla seuraavista linkeistä tai pyynnöstä NRG Systemsiltä96: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic      

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems     

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/     

 

Akustiset karkottimet luetaan yhdeksi mahdolliseksi välineeksi, mutta niiden vaikuttavuuteen ja käyttöön liittyy 

edelleen epävarmuutta. Ne voivat olla omiaan tietyissä paikoissa ja tiettyjä lajeja varten, mutta niitä koskeva 

tutkimus on vielä alkuvaiheessa, eikä ole vielä varmaa, voidaanko niillä vähentää lepakkokuolemia riittävästi 

todellisissa käyttötilanteissa. Lisäksi tällaisilla karkottimilla voi olla tahattomia seurauksia (ne voivat esimerkiksi 

houkutella lepakoita aluksi), jotka vähentävät niiden hyödyllisyyttä.  Myös tällaisten karkottimien aiheuttamaa 

häiriötä olisi arvioitava. 

Muita huomioon otettavia seikkoja ovat säännöllisen huollon ja testauksen tarve sen varmistamiseksi, että 

karkottimet toimivat keskeytyksettä, sekä se, miten karkottimella pystytään suojaamaan koko roottorin 

pyyhkäisyalue riittävästi ja kustannustehokkaasti. Kuten tapaustutkimuksessa todettiin, kaikki lajit eivät reagoi 

karkottimiin. Myöskään niiden vaikutuksia muihin luonnonvaraisiin eläimiin ei tällä hetkellä tunneta. Näistä 

syistä tarvitaan lisää tutkimusta, ennen kuin akustiset karkottimet voidaan ottaa yleisesti käyttöön. 

5.4 Linnut 

5.4.1 Johdanto 

Tuulivoimaloiden mahdollisia vaikutuksia lintuihin on tutkittu laajasti EU:ssa ja sen ulkopuolella. Näin ollen 

saatavilla on useita lintuihin ja tuulivoimahankkeisiin liittyviä kansallisia ohjeasiakirjoja, joissa esitetään 

yksityiskohtaisesti lähtötilannetta koskevien tietojen keräämiseen soveltuvat menetelmät.  

Merkittävyyden arviointia tukevat lähtötilannetta koskevat tiedot olisi kerättävä standardoiduilla menetelmillä 

(Bissy ym., 2000) tai kansallisten ohjeasiakirjojen suositusten mukaisesti, jos ne ovat parhaita saatavilla olevia 

menetelmiä. Smallwood (2017) on julkaissut kattavan katsauksen tutkimusmenetelmiin. Error! Reference 

source not found. on koottu esimerkkejä lähtötilanneselvityksistä. Joissakin tapauksissa voidaan yhdistää 

menetelmiä lähtötilanteen olosuhteiden kuvaamiseksi tarkasti. Esimerkiksi pelikaanien törmäysriskiä arvioitiin 

erään tuulivoimapuiston tapauksessa yhdistämällä tutkahavaintoihin suoraa havainnointia määritellyissä 

sijainneissa (Error! Reference source not found.).  

Laatikko 5-10 Esimerkkejä lintuja koskevien maalla suoritettavien lähtötilanneselvitysten 
menetelmistä 

• Havainnointi määritellyissä sijainneissa: lajien tunnistaminen sekä lentokäyttäytymisen, -suunnan ja -korkeuden 

havainnointi. 

• Näytealan tutkiminen: lajien tunnistaminen, niiden jakautumisen selvittäminen ja lukumäärien arviointi; nämä 

tutkimukset voivat olla yleisluonteisia ja/tai niissä voidaan keskittyä tiettyihin lajeihin tai lajiryhmiin, kuten petolintuihin 

tai yölintuihin. 

• Epäsuora laskenta: lintujen määriä voidaan mitata epäsuorasti esimerkiksi laskemalla niiden ulosteita. 

• Infrapuna- ja lämpökuvaus: lintujen yökäyttäytymisen havainnointi. 

                                                      

96 NRG Systems suunnittelee ja valmistaa älykästä teknologiaa sovellettavaksi erilaisiin tuuli-, aurinko- ja sääalan 
tarpeisiin. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
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• Seurantateknologia: radiotelemetrian ja satelliittien avulla voidaan tuottaa tietoa lintujen määristä alueella sekä niiden 

lentokäyttäytymisestä, -suunnasta ja -korkeudesta; tällaiset tiedot ovat paljon tarkempia kuin silmämääräiset havainnot 

(Error! Reference source not found.). 

• Tutka: tutkajärjestelmien käyttö lintujen kokonaismäärän sekä lentosuunnan ja -korkeuden arvioimiseen erityisesti 

silloin, kun muuttolintuja esiintyy todennäköisesti suurina määrinä; käytetään yhdessä silmämääräisen havainnoinnin 

kanssa lajien tunnistamiseksi. 

 

Tapaustutkimus 5-4 Tutkan ja suoran havainnoinnin yhdistäminen pelikaanien törmäysriskin 
arvioimiseksi ehdotetussa tuulivoimapuistossa Etelä-Afrikan Cape West Coastin alueella 

Ongelma: 

Laajat tuulivoimapuistot vaikuttavat haitallisen sijaintinsa takia kielteisesti paikallisiin lintukantoihin, ja siksi tarvitaan 

erityistä mallinnusta, jotta todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia voidaan ennustaa. Epätäydelliset kolmiulotteiset tiedot 

lentokäyttäytymisestä johtavat usein virheellisiin rakennusvaihetta edeltäviin arviointeihin lintujen törmäysriskistä 

tuulivoimapuistojen alueella. Suoraan havainnointiin perustuvien tietojen mukaan pelikaanit (Pelecanus onocrotalus) 

lentävät säännöllisesti ehdotetun tuulivoimala-alueen läpi, mahdollisesti roottorin pyyhkäisyalueen korkeudella. 

Alkuvaiheen havaintoihin perustuvan alustavan riskimallin perusteella todettiin, että tämä aiheuttaa merkittävän 

törmäysriskin pelikaaneille. 

 

Lähestymistapa ja päätelmät: 

Tutkaan ja havainnointiin perustuvilla menetelmillä määritettiin Etelä-Afrikan Cape West Coastin alueelle suunnitellun 

tuulivoimapuiston läheisyydessä lentävien pelikaanien määrä, ja pelikaanien riski törmätä turbiiniin mallinnettiin eri 

skenaarioissa. Mallien perusteella saadut tulokset yhdistettiin olemassa olleisiin populaatiotietoihin, jotta voitiin arvioida 

tuulivoimapuiston mahdollisia vaikutuksia pelikaanipopulaatioon ja selvittää vaihtoehtoja näiden vaikutusten 

lieventämiseksi. Tuulivoimapuiston alueen läpi lentäviä pelikaaneja kirjattiin suuria määriä: havainnot ajoittuivat yhteen 

läheisen yhdyskunnan lisääntymiskauden kanssa, ja pelikaanien liikkuminen liittyi niiden siirtymiseen 50 kilometrin 

päässä sijaitseville ravinnonetsintäalueille. Pelikaanien keskimääräiseksi törmäysriskiksi määritettiin 2,02 korkean riskin 

lentoa (h-1) (Jenkins, 2018). Pelikaanin lentoreitti luokiteltiin korkean riskin lennoksi, jos se osui yhden tai useamman 

suunnitellun turbiinin roottorin pyyhkäisyalueelle tai sen reunoille. Riski rajoittui päivänvalon aikaan, ja se oli 

suurimmillaan keskipäivällä ja voimakkaassa luoteistuulessa. Korkean riskin lennoista 82 prosenttia oli keskittynyt vain 

viiden suunnitellun turbiinin alueelle (kaikkiaan turbiineja oli suunniteltu sijoitettavaksi 35 kappaletta). Keskimääräinen 

ennustettu turbiineista johtuva kuolleisuus (22 pelikaanikuolemaa 95 prosentin luottamustasolla tavanomaisella lintujen 

lentonopeudella ja lapojen pyörimisvauhdilla olettaen, että linnut onnistuvat väistämään törmäyksen 95 prosentissa 

tapauksista) ei ollut kestävällä tasolla, vaan se olisi johtanut pelikaanipopulaation supistumiseen. Mallien perusteella 

arvioitiin, että poistamalla viisi korkeimman riskin turbiinia puistosta tai ottamalla käyttöön rajoittamisaikataulu, jonka 

mukaan vähintään kolme näistä turbiineista sammutetaan lintujen vilkkaimpina lentoaikoina, vaikutuksia voitaisiin 

teoreettisesti lieventää kohtuulliselle tasolle. Vaikka analyyseissä (Jenkins, 2018) käytettiin suuria määriä korkealaatuista 

tietoa, törmäysriskimalli on kuitenkin edelleen kiistanalainen, sillä siihen liittyy testaamattomia olettamuksia siitä, kuinka 

usein pelikaanit onnistuvat väistämään törmäyksen, sekä epävarmuutta pelikaanipopulaation sisäisestä dynamiikasta.  

 

Error! Reference source not found. esitetään kaikki tutkan koko tutkimuksen aikana havaitsemat pelikaanien lentoreitit 

merkittyinä tuulivoimapuiston karttaan; korkean riskin lennot (eli ne, joissa lentoreitti risteää roottorin pyyhkäisyalueen tai 

sen reuna-alueen kanssa) on merkitty punaisella, ja turbiinien sijainnit on merkitty värikoodilla kunkin turbiinin 

aiheuttaman ennustetun törmäysriskin mukaan. Suunnitellun tuulivoimalakokonaisuuden koko alueella kirjattiin kaikkiaan 

407 pelikaaniparvea, joihin kuului yhteensä 4 539 lintua. Noin 80 prosenttia pelikaaneista lensi suoraan tuulivoimapuiston 

läpi. Tutkan käyttö paransi huomattavasti näiden tietojen kuvaustarkkuutta ja mahdollisti siten näiden tietojen 

perusteellisemman tilastollisen tarkastelun. Näitä tietoja voidaan pitää paljon tarkempina ja luotettavampina kuin pelkkiä 

havaintotietoja. 
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Kuva 5-3 Kaikki tutkan koko tutkimuksen aikana havaitsemat pelikaanien lentoreitit 

Lähde: Jenkins ym. (2018). 

   

5.4.2 Vaikutustyypit 

5.4.2.1 Mitkä ovat tärkeimmät vaikutustyypit? 

Tuulivoimaloiden vaikutuksia lintuihin on tarkasteltu laajasti (Langston ja Pullen, 2003 sekä Perrow, 2017), ja 

yhteenveto niistä on esitetty laatikossa Error! Reference source not found.. Vaikutusten ja hankkeen 

elinkaaren välistä suhdetta kuvataan Error! Reference source not found.. Kukin vaikutustyyppi voi vaikuttaa 

yksilöiden selviytymiseen ja lisääntymismenestykseen, mikä voi muuttaa populaation demografisia 

ominaisuuksia. Tämän seuraukset voivat puolestaan johtaa mitattavissa oleviin muutoksiin populaation 

koossa. 

Laatikko 5-11 Tuulivoimasuunnitelman tai -hankkeen arvioinnissa tavallisesti huomioon otettavat 
lintuihin kohdistuvien vaikutusten tyypit 

• Törmäykset: ilmassa lentävien lintujen ja tuuliturbiinirakenteiden väliset kuolemaan johtavat törmäykset. 

• Häiriöt ja siirtyminen: Lintujen käyttäytymisen muutokset voivat käytännössä johtaa elinympäristöjen hylkäämiseen ja 

mahdollisesti lisääntymisen heikkenemiseen (Dahl ym., 2012), mutta mahdollisia vaikutuksia koko populaatioon on 

tutkittu vain vähän. Siirtyminen voi olla mitattavissa 200 metrin säteellä turbiinista, mutta joidenkin lajien osalta 

siirtymisvaikutus voi ulottua yli 800 metrin etäisyydelle (Hötker, 2017 sekä Marques ym., 2019). Siirtymisvaikutukset 

voivat olla epätodennäköisempiä silloin, kun kyseessä on pienikokoinen ja yksittäinen turbiini (Minderman ym., 2012). 

• Estevaikutus: Läpipääsemätön alue johtaa alueen kiertämiseen ja sitä kautta pidempiin lentomatkoihin ja suurempaan 

energiankulutukseen. 

• Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen: sellaisen populaatiota tukevan elinympäristön hävittäminen, 

pirstoutuminen tai vahingoittuminen, jota linnut muutoin hyödyntäisivät. On olemassa näyttöä siitä, että 

elinympäristöinä käytettyjen luontotyyppien häviäminen ja heikkeneminen voi johtaa mitattavissa oleviin muutoksiin 

populaatiossa (Pearce-Higgins ym., 2012 sekä Steinborn ym., 2011). 
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• Epäsuorat vaikutukset: Esimerkiksi saaliin määrän ja saatavuuden muutokset voivat olla suoria vaikutuksia, tai ne 

voivat johtua välillisesti elinympäristöjen muutoksista. Nämä muutokset voivat olla myönteisiä (Lindeboom ym., 2011) 

tai haitallisia (Harwood ym., 2017), mutta niiden vaikutuksista lintukantoihin on vain vähän näyttöä. Tuuliturbiinien 

aiheuttamat lintukuolemat voivat houkutella muita lintulajeja (haaska- ja petolintuja). 

 

Taulukko 5-8: Lintuihin kohdistuvien vaikutusten tyyppien ja hankkeen elinkaaren välinen suhde maatuulivoimahankkeissa 

Vaikutustyypit Hankkeen vaihe 
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Elinympäristöjen 
häviäminen ja 
heikkeneminen 

 X X X X 

Häiriöt ja siirtyminen X X X X X 

Elinympäristöjen 
pirstoutuminen 

 X X X  

Törmäykset   X X  

Estevaikutus  X X X  

Epäsuorat vaikutukset X X X X X 

 

5.4.2.2 Miten merkittävyyttä arvioidaan? 

Tuulivoimaloiden todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia lintuihin arvioidaan yleensä kahdessa vaiheessa: 

ensin voimaloiden aiheuttamat lintukuolemat arvioidaan määrällisesti, minkä jälkeen arvioidaan populaation 

muutos ottaen huomioon kyseisen alueen suojelutavoitteet. 

Vaikutusten merkittävyyteen voivat vaikuttaa biologiset sekä ympäristöön ja suunnitelmaan tai hankkeen 

suunnitteluun liittyvät tekijät. Error! Reference source not found. esitetään yhteenveto tekijöistä, jotka 

tavallisesti otetaan huomioon lähtötilannetta koskevien tietojen keruumenetelmien suunnittelussa sekä 

merkittävyyden arvioinnissa, kun on kyse tuulivoimaloista ja linnuista. 

Laatikko 5-12: Lähtötilannetta koskevien tietojen keruuta ja merkittävyyden arviointia määrittävät 
tekijät 

Kaikki vaikutukset 

• Pitkäikäiset, hitaasti lisääntyvät (k-strategian) lajit, kuten suuret petolinnut ja merilinnut, ovat haavoittuvampia kuin 

pienet, lyhytikäiset (r-strategian) lajit, kuten varpuslinnut. 

• Pienet ja uhanalaiset populaatiot (kuten liitteeseen I sisältyvät lajit) ovat alttiimpia ylimääräisille kuolleisuutta lisääville 

tekijöille kuin suuret ja vakaat tai kasvavat populaatiot. 

• Tämän seurauksena erityisten (näiden lajien esiintymisen vuoksi suojeltujen) suojelualueiden läheisyys on merkittävä 

vaikutuksiin liittyvä tekijä (Marx, 2018). 

 

Törmäykset 

• Lintujen ruumiinrakenne (esimerkiksi ruumiin koko sekä siipien koko ja muoto) ja käyttäytyminen (esimerkiksi 

kohoavien ilmavirtausten avulla lentäminen97). 

                                                      

97 Kohoavien ilmavirtausten avulla lentäminen on tavallista esimerkiksi korppikotkilla, joiden katse on suuntautunut niiden 
alapuolelle siten, että ne voivat havaita alueella sijaitsevat raadot. Korppikotkat eivät katso ympärilleen ja ovat siksi 
erittäin alttiita törmäyksille. 
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• Suuret parvet ja kausittaisuus: esimerkiksi useiden lajien kokoontuminen samalle alueelle (kuten kosteikolle) ja 

muuttovaellusten pullonkaulat. 

• Siirtyminen: yhdellä alueella eläviin lintuihin kohdistuu suurempi riski kuin muuttomatkalla oleviin lintuihin. 

• Turbiinien välttely sekä käyttäytyminen, jonka seurauksena linnut viettävät pidempiä aikoja turbiinien läheisyydessä. 

• Lentonopeus (tämä vaikuttaa luonnollisesti törmäysriskiin). 

• Lentokorkeus (lapaan osumisen riski). 

• Lentokäyttäytyminen yöaikaan (lisääntynyt riski yöaikaan). 

• Lentäminen vaikeissa sääolosuhteissa (lisääntynyt riski sumun aikana). 

• Turbiinin koko (usein yhteydessä kapasiteettiin (MW)) sekä tuuliturbiinin roottorin halkaisijaan (pyyhkäisyalue – 

riskivyöhyke)), turbiinien tarkka sijainti ja tuulivoimapuiston kokoonpano (Thaxter ym., 2017). 

• Infrastruktuurin valaistus. 

• Pinnanmuoto (esimerkiksi korkealla sijaitsevat tuulivoimapuistot) ja harjujen suojanpuoleinen sivu suhteessa vallitseviin 

tuuliin (de Lucas & Perrow, 2017). 

 

Häiriöt ja siirtyminen 

• Turbiinin korkeus ja roottorin halkaisija (pyyhkäisyalue – riskialue). 

• Pinnanmuoto ja maiseman avoimuus. 

• Lintujen herkkyys häiriöille vaihtelee huomattavasti sekä taksonomisten ryhmien välillä että niiden sisällä. Esimerkiksi 

jotkin petolinnut ovat erityisen herkkiä, toiset eivät niinkään. Myös jotkin yöaikaan muuttavat varpuslinnut saattavat olla 

erityisen herkkiä (myös törmäyksille). 

• Kausittaisuus: maatuulivoimahankkeiden yhteydessä lintujen on havaittu välttävän tuulivoimapuistoja useammin 

lisääntymiskauden ulkopuolella (Villegas-Patraca ym., 2012 sekä Hötker, 2017). 

 

Estevaikutus 

• Kausittaisuus: energiankulutuksen lisääntyminen, joka aiheutuu siitä, että pesivät linnut joutuvat kiertämään 

tuulivoimalan toistuvasti liikkuessaan pesänsä ja ravinnonhankinta-alueiden välillä, voi olla merkittävämpää kuin 

estevaikutuksesta johtuva energiankulutuksen lisääntyminen silloin, kun muuttolinnut joutuvat muuttamaan reittiään 

kiertääkseen tuulivoimalan. 

• Suunnitelman ja/tai hankkeen kumulatiiviset vaikutukset: on epätodennäköistä, että yksittäisen tuulivoimalan 

estevaikutus lisäisi lintujen energiankulutusta merkittävästi. 

 

Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen 

• Lajin kyky käyttää elinympäristöjä joustavasti ja se, missä määrin laji pystyy reagoimaan elinympäristöjen olosuhteiden 

muutoksiin. 

• Suunnitelman tai hankkeen koko ja monimutkaisuus. 

 

Epäsuorat vaikutukset 

• Elinympäristöjen ja saalislajien herkkyys ja haavoittuvuus tuulivoimaloihin liittyvän toiminnan suhteen. 

 

Error! Reference source not found. esitetään esimerkki siitä, miten ja millaisessa maantieteellisessä 

mittakaavassa merkittävyyskynnystä sovelletaan Flanderin alueella Belgiassa. 

Merkittävyyden määrittämisessä tehokkaampaa on käyttää matemaattisia malleja kuolleisuuden arvioimiseen 

sekä koko populaation mittakaavassa ajan mittaan tapahtuvien muutosten ennustamiseen. Mallintamista on 

kuitenkin vaikeampi soveltaa yksittäisiin hankkeisiin. Lisäksi mallinnuksessa tarvitaan aina huolellista tulkintaa, 

sillä mallit yksinkertaistavat todellisuutta. On suositeltavaa varmentaa mallit mittaamalla todelliset vaikutukset 

kentällä.  

Laranjeiro ym. (2018) ovat tarkastelleet lintujen kuolleisuuden arviointiin ja merkittävyyden määrittämiseen 

usein käytettäviä lähestymistapoja, ja ne on esitetty yhteenvetona Error! Reference source not found.. 

Arviointia varten voidaan hankkia tietoa useammalla kuin kahdella tavalla: lintujen kuolleisuutta voidaan 

esimerkiksi ensin arvioida törmäysriskimallilla (collision risk model) ja sen jälkeen populaation 

elinvoimaisuusanalyysilla (population viability analysis), jolla voidaan arvioida kuolleisuuden lisääntymisen 

mahdollisia seurauksia populaatiolle. Yhtä hyvin voidaan käyttää myös muita lähestymistapoja, kunhan ne on 

perusteltu loogisesti tai empiirisesti. 

Linnuille todennäköisesti aiheutuvista merkittävistä vaikutuksista on yleensä arvioitu yksityiskohtaisesti vain 

elinympäristöjen häviämistä ja heikkenemistä, törmäyskuolleisuutta sekä siirtymistä ja häiriöitä.  
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Elinympäristöjen häviämisen arviointi perustuu hävinneisiin tai heikentyneisiin alueisiin (ks. kohta Error! 

Reference source not found.). Joko suoraan elinympäristön tuhoutumisen takia tai välillisesti häiriöiden ja 

siirtymän kautta tapahtuvan elinympäristöjen häviämisen merkittävyyttä voidaan arvioida määrittämällä lajin 

joustavuus elinympäristön käytön (tai tiettyyn elinympäristöön erikoistumisen) suhteen; tämä kertoo 

alustavasti, kuinka todennäköisesti vaikutukset lisäävät kuolleisuutta.  

Lintujen törmäysriskin määrittämiseksi käytetään törmäysriskimalleja98, joihin syötetään turbiinien tekniset 

tiedot, lintujen ruumiinrakennetta koskevat tiedot sekä lentokäyttäytymistä kuvaavat muuttujat. 

Törmäysriskimallilla, esimerkiksi ns. Band-mallilla (Band, 2007 ja 2012), voidaan arvioida todennäköisten 

törmäysten mahdollinen lukumäärä ehdotetussa tuulivoimapuistossa olettaen, että linnut eivät pyri välttämään 

törmäämistä tuuliturbiineihin. Jotta voidaan muodostaa realistisia riskiarvioita, törmäysriskin mallinnusta 

korjataan tässä vaiheessa siten, että siinä otetaan huomioon lintujen reagointi tuulivoimapuistoon käyttämällä 

välttämisasteita. Käytännössä nämä kuitenkin sisältävät myös käytettyihin tietoihin sekä itse malliin liittyviä 

virheitä ja vaihtelua (Cook ym., 2014) sen sijaan, että ne kuvaisivat pelkästään välttämiskäyttäytymistä.  

Empiirisesti määritettyjä välttelyasteita on joitakin (Perrow, 2017), mutta niiden soveltamisesta Band-malliin 

käydään parhaillaan vilkasta keskustelua. Mallinnettujen ennusteiden ja todettujen törmäysasteiden (de Lucas 

ym., 2008 sekä Ferrer ym., 2011) välisistä eroista käy selkeästi ilmi, että törmäysriskimallien tuloksia on syytä 

tulkita varovaisesti ja että tällaisiin malleihin on syötettävä biologisesti realistisia lintujen käyttäytymistä 

kuvaavia muuttujia. 

Tuulivoimaloiden tiedetään aiheuttavan estevaikutuksia (Hötker, 2017), jotka on otettava huomioon aina 

merkittäviä vaikutuksia arvioitaessa. Mitattavissa olevista vaikutuksista on kuitenkin vain vähän näyttöä, tosin 

joissakin kumulatiivisissa skenaarioissa nämä vaikutukset voivat aiheuttaa seurauksia koko populaatiolle 

(Masden ym., 2009). 

Taulukko 5-9: Lintukuolleisuuden arvioinnissa käytetyt menetelmät99 

Lähestymistapa 
Elinympäristöjen 
häviäminen ja 
heikkeneminen 

Törmäykset 
Häiriöt ja 
siirtyminen 

Estevaikutus 

Törmäysriskimallit  X   

Lajien 
jakautumista 
kuvaavat mallit 

 
X 

  

Yksilöihin 
perustuvat mallit 

 
X X X 

Populaatioon 
perustuvat mallit 

X X X X 

Indekseihin 
perustuvat 
mallit100 

X X X X 

 

Tapaustutkimus 5-5: Lähestymistapa merkittävyyden arvioimiseen lintujen ja tuulivoiman yhteydessä 
Belgian Flanderin alueen tapauksessa 

Vuotuinen kuolleisuus tarkoittaa arvioitua kuolleisuutta luonnollisista ja ihmisen toiminnasta johtuvista syistä (siinä ei oteta 

huomioon suunniteltuihin tuulivoimapuistoihin tai voimalinjoihin liittyvää kuolleisuuden lisääntymistä). Vuotuinen 

kuolleisuus lasketaan tavallisesti kirjallisuuteen perustuvien kuolleisuuslukujen (esimerkiksi BTO:n101 verkkosivustolla 

olevat tiedot linnuista) ja arvioitujen lajien alueellisten tai paikallisten populaatioiden kokoa koskevien tietojen perusteella. 

 

                                                      

98 Ks. arvioinnit mallityypeistä: Willmott ym., 2012, Grünkorn ym., 2016, Masden ja Cook, 2016 sekä Smales, 2017. 
99 Ks. yksityiskohtaiset esimerkit Laranjeiron ym. (2018) katsauksesta. 
100 Mahdollisesti hyödyllinen riskiperusteisen arvioinnin tueksi silloin, kun tietoa on niukasti saatavilla (Laranjeiro ym., 
2018). 
101 British Trust for Ornithology, ks. https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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Kuolleisuudesta lajin populaatiolle aiheutuvan mahdollisesti merkittävän vaikutuksen määrittelemiseksi sovelletaan 

vuotuista kuolleisuutta koskevaa yhden prosentin kriteeriä niihin lajeihin, joihin vaikutus voi kohdistua, jos 

 

 lajin paikallinen (osa-aluetason) populaatio on merkittävä Flanderin alueen mittakaavassa (eli yli kaksi prosenttia 

koko alueen populaatiosta) ja 

 lajin populaation koosta on saatavilla riittävästi kvantitatiivista tietoa.  

 

Sellaisten runsaslukuisten lajien osalta, joiden suojelun taso on suotuisa, raja-arvo voi olla enintään viisi prosenttia. 

 

Näitä raja-arvoja sovelletaan osa-alueen mittakaavassa, mikä tarkoittaa Flanderin tapauksessa seuraavaa: 

• Talvehtivien vesilintujen ja lokkien osalta kumulatiivisia vaikutuksia arvioidaan osa-alueen mittakaavassa ja tätäkin 

tarkemmin alapopulaatioiden tasolla, ellei ole saatavilla luotettavia tietoja alueellisessa mittakaavassa; nämä osa-

aluetason (paikallisen tason) alapopulaatiot on yksilöity ekologisesti toisiinsa yhteydessä olevien alueiden perusteella 

(ks. Error! Reference source not found.). 

• Myös pesivien lintujen osalta kumulatiivisia vaikutuksia arvioidaan osa-alueen mittakaavassa tai tarvittaessa 

paikallisessa (Natura 2000 -alueiden) mittakaavassa. 

• Muuttolintujen osalta kumulatiivisia vaikutuksia arvioidaan osa-alueen muuttoreittien mittakaavassa (kyseistä 

muuttoreittiä käyttävä arvioitu populaatio). 

 

Poikkeuksia ovat muun muassa tapaukset, joissa ei ole saatavilla riittävästi tietoa vaikutusten arvioimiseksi määrällisesti; 

tämä koskee joitakin lintulajeja ja lähes kaikkia lepakkolajeja. Tällaisissa tapauksissa tehdään pikemminkin laadullinen 

arviointi, joka perustuu mahdollisuuksien mukaan myös (saatavilla oleviin) määrällisiin tietoihin ja asiantuntija-arvioon. 

Muita poikkeuksia ovat tapaukset, joissa yksityiskohtaisella populaatiovaikutuksia koskevalla mallilla saadaan erilainen 

tulos, mutta tätä ei ole toistaiseksi sovellettu Flanderissa.   

 
Kuva 5-4: Talvehtivien vesilintujen ja lokkien yksilöidyt alapopulaatiot osa-alueen (paikallisessa) mittakaavassa 
Flanderissa  

Lähde: Everaert, J. (2017). 

 

Populaatioon perustuvien mallien käyttöä merkittävien vaikutusten arvioinnissa ovat tarkastelleet Green ym. 

(2016), O’Brien ym. (2017) ja Smales (2017). Populaation elinvoimaisuusanalyysin käyttö on lisääntymässä, 

koska kanssa- ja ilman-olettamusten ja hankeskenaarioiden avulla voidaan muodostaa arvioita, jotka ovat 

linjassa vaikutustenarviointeja koskevien kansainvälisten parhaiden käytäntöjen periaatteiden kanssa 

(Brownlie ja Treweek, 2018) ja joissa otetaan huomioon lintudirektiiviin sisältyvä, kannan ylläpitämistä ja 

ennalleen saattamista koskeva tavoite. Esimerkiksi Jenkins ym. (2018) on käyttänyt populaatiomallina Leslien 

matriisia, johon myös populaation elinvoimaisuusanalyysi perustuu, arvioidakseen törmäyskuolleisuuden 

populaatiovaikutuksia pesivään pelikaanipopulaatioon. Populaation elinvoimaisuusanalyysi edellyttää, että 
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populaatiota koskevat tiedot ja demografiset arvot ovat peräisin pitkän aikavälin aineistosta, jotta lajia voidaan 

tutkia. Ellei tällaisia tietoja ole saatavilla, kysymykseen voivat tulla muut mallit, kuten mahdollista biologista 

poistumaa koskeva malli (Potential Biological Removal) (Smales, 2017). Myös integroitua 

populaatiomallinnusta (integrated population modelling) voitaisiin käyttää muista tietolähteistä, kuten 

havainnointitutkimuksista, peräisin olevien demografisten parametrien arvioimiseen, ja näitä johdettuja 

parametreja voidaan käyttää populaation elinkelpoisuusanalyyseissa (Smales, 2017). Schaub ja Abadi (2011) 

ovat tarkastelleet integroitua populaatiomallinnusta yksityiskohtaisesti. 

Seuranta on olennaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että arvioinnin päätelmien taustalla oleva tieteellinen 

perusta on pätevä pitkällä aikavälillä. Seurannan tarvetta ja yleisiä lähestymistapoja käsitellään luvussa 6. 

Lintujen osalta seurannassa keskitytään yleensä törmäysriskiin ja sen selvittämiseen, toteutuvatko 

törmäysriskimallien ennusteet todellisuudessa. Tätä varten on ensin etsittävä tuuliturbiinitörmäyksiin 

kuolleiden lintujen raadot, tunnistettava lajit ja sen jälkeen arvioitava törmäysten kokonaismäärä. Huso ym. 

(2017) ovat tarkastelleet tilastollisen analyysin periaatteita, joita sovelletaan törmäyskuolleisuuden arviointiin 

raatojen etsintöjen perusteella. Kaikissa törmäyskuolleisuusarvioissa on otettava huomioon tilastollinen 

vääristymä, joka johtuu siitä, että etsintäalue poikkeaa laajemmasta alueesta, jolle kuollut lintu voi pudota, 

sekä etsijän tehokkuudesta ja haaskaeläinten aktiivisuudesta raatojen hävittämisessä.  Kansallisissa 

ohjeasiakirjoissa annetaan menetelmiä koskevia ohjeita raatojen etsintään (ks. esimerkiksi Atienza ym., 2014 

Espanjan osalta). Ohjelmistotyökaluja, joilla voidaan arvioida törmäyskuolleisuutta raatolöytöjen perusteella, 

on saatavilla useista lähteistä, esimerkiksi R-ohjelmistopaketti ”carcass” (Korner-Nievergelt ym., 2015) ja 

GenEst (Generalized Estimator) (Simonis ym., 2018). Yhteenveto GenEstistä esitetään Error! Reference 

source not found.. 

Tapaustutkimus 5-6: GenEst – tuulivoimaloiden aiheuttaman törmäyskuolleisuuden arviointityökalu 

Ongelma: 

Törmäysriskin määrittäminen raadonetsintämenetelmien avulla on vaikeaa sekä ajan että alueen suhteen, ja siksi 

tarvitaan jonkinasteista tilastollista mallintamista, jotta voidaan täysin ymmärtää tuulivoimalainfrastruktuurin lepakoille ja 

linnuille aiheuttamaa riskiä. Nämä lähestymistavat vaihtelevat kuitenkin usein sen suhteen, mitä tekijöitä niissä otetaan 

huomioon, ja siksi eri alueiden tiedot eivät ole järin vertailukelpoisia.  

 

Ratkaisu: 

GenEst on yleistetty kuolleisuusestimaattori, joka laskee lintu- ja lepakkokuolemien määrän tuulivoimaloiden alueella, 

joissa kaikkia raatoja ei löydetä. Ohjelmisto on saatavilla tilasto-ohjelmistona R-ohjelmointikielellä tai graafisena 

käyttöliittymänä, joten sitä on helppo käyttää myös silloin, jos käyttäjällä ei ole kokemusta tilastoista, monimutkaisesta 

matematiikasta tai ohjelmoinnista.  

Käytännön näkökohdat ja tekniset huomiot: 

Tuulivoimaloiden alueelta kerättyjen raatojen keruutiedot ovat epätäydellisiä, ja se, missä määrin nämä tiedot vastaavat 

todellisuutta, riippuu useista yksityiskohtaisista tekijöistä (kuten saalistuksesta, ilmastosta ja kuolleen eläimen massasta). 

Tämän menetelmän tehokas käyttö edellyttää jonkin verran koulutusta graafisen käyttöliittymän kautta tai ohjelman 

pohjana olevan R-ohjelmointikielen syntaksista. Oppimiskäyrä on kuitenkin huomattavasti loivempi manuaaliseen 

mallinnuslaskentaan verrattuna.  

 

Hyödyt: 

GenEst-ohjelmisto on saatavilla R-ohjelmointikielellä tai graafisena käyttöliittymänä, joten sitä on helppo käyttää myös 

silloin, jos käyttäjällä ei ole kokemusta tilastoista, monimutkaisesta matematiikasta tai ohjelmoinnista. Kuten kaikissa R-

ohjelmistopaketeissa, ohjeet on tallennettu ja ne ovat vapaasti saatavilla CRAN-verkkopalvelusta (Comprehensive R 

Archive Network) (Dalthorp ym., 2019). Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ja mallien suunnittelun (Dalthorp ym., 2018) 

ansiosta kaikkien sellaisten hankkeiden, joissa on käytetty samaa työkalua, tulokset ovat vertailukelpoisia ja niiden 

tietopohja on siten vahvempi. 

Lähde:  

Dalthorp (2019) ja Dalthorp (2018).  

 

 

Tapaustutkimus 5-7: Maakotkaan (Aquila chrysaetos) kohdistuvien siirtymisvaikutusten 
määrittäminen GPS-seurannan avulla Ranskassa 



 

Tuulivoimahankkeita ja EU:n luontolainsäädäntöä koskevat ohjeet  148  

Ranskan keskiylängöllä elää pieni maakotkapopulaatio, johon tuulivoimapuistot saattaisivat vaikuttaa. Eräässä 

tutkimuksessa arvioitiin vaikutustenarvioinneissa yleisesti sovellettujen menetelmien luotettavuutta ja pyrittiin 

kehittämään uusia menetelmiä tätä varten. Tutkimuksen tavoitteena oli myös lisätä tietämystä näistä vaikutuksista. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kahteen maakotkaan, jotka kuuluivat alueella elävään populaatioon, kiinnitettiin 

GPS-seurantalaite vuosina 2014–2015 (lähtötilanne) sekä vuosina 2016–2017 (tuulivoimapuistojen rakentamisen 

jälkeen). Tutkimuksen tulokset olivat ristiriidassa vaikutustenarviointien päätelmien kanssa: siinä havaittiin, että linnut 

lakkasivat käyttämästä suurta osaa kyseisestä elinympäristöstä sen jälkeen, kun kaksi tuulivoimapuistoa rakennettiin 

keskelle niiden saalistusaluetta (Error! Reference source not found.).  

  

 
Kuva 5-5: Ranskan keskiylängölle rakennettujen tuulivoimapuistojen maakotkiin kohdistuvat siirtymisvaikutukset 
(vasemmalla tilanne vuonna 2015, kun kahta tuulivoimapuistoa ei ollut vielä rakennettu keskelle kotkien elinaluetta, ja 
oikealla tilanne vuonna 2016 tuulivoimapuistojen rakentamisen jälkeen)   

 

Tutkimus vahvistaa myös maakotkan alttiuden tuuliturbiineihin liittyvälle törmäysriskille. Vaikka kyseessä on yksittäisen 

kotkaparin GPS-seurantaan perustuva tutkimus ja tulosten yleistämisen suhteen on näin ollen syytä olla varovainen, 

tämä tapaus kuitenkin osoittaa, että näillä kotkien elinalueelle rakennetulla kolmella tuulivoimapuistolla on merkittäviä 

vaikutuksia siihen, miten kotkat valitsevat lentoreittinsä ja saalistusalueensa. Tuulivoimapuistot pienentävät kotkien 

elinympäristöä (+/-450 hehtaaria pienempi elinympäristö) ja vaikuttavat niiden liikkumiseen alueelta toiselle. 

Lähde: Itty (2018). 

 

Error! Reference source not found. esitetään yhteenveto epävarmuustekijöistä ja haasteista, joita on 

ilmennyt arvioitaessa lintuihin todennäköisesti kohdistuvia merkittäviä vaikutuksia ja joiden yhteydessä voi olla 

tarpeen kerätä lisää lähtötilannetta koskevia tietoa tai soveltaa varovaisuusperiaatetta. 

Laatikko 5-13: Keskeiset haasteet lintuihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa 

Törmäykset 

• Törmäysriskiin liittyvistä tekijöistä, esimerkiksi ravinnonhankinta- ja reviirikäyttäytymisestä tai tuulen ja pinnanmuodon 

vaikutuksista, on yleensä vain sijaintikohtaista tietoa, joka koskee vain suhteellisen yleisiä lajeja (Watson ym., 2018). 
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• Runsaslukuisuus ja kausittaisuus esimerkiksi alueilla, joille herkkiä lajeja kokoontuu suurina määrinä (esimerkiksi 

kosteikot), joilla havaitaan muuttovaellusten pullonkauloja, joilla populaatiotiheys on suuri tai jotka ovat kyseisille lajeille 

erittäin hyvin soveltuvia elinympäristöjä (Heuck ym., 2019). 

 

Häiriöt ja siirtyminen 

• Mitattavissa olevat muutokset lajien kannoissa vaihtelevat usein eri kohteissa sijaitsevien hankkeiden mukaan.  

• Saatavilla on vain vähän empiirisiä tietoja, jotka tukevat indeksiin perustuvia malliennustuksia. Error! Reference 

source not found. on GPS-seurantamenetelmiin perustuvaa empiiristä näyttöä.  

 

Estevaikutus 

• Empiiriset tiedot ovat rajallisia, koska aiemmissa tutkimuksissa on sovellettu sopimattomia menetelmiä, estevaikutuksia 

ei ole eroteltu siirtymisvaikutuksista ja koska tutkamenetelmiin liittyy rajoituksia esimerkiksi lajien tunnistamisen osalta. 

• Pesivistä linnuista on saatavilla vain vähän empiirisiä tietoja, sillä aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty muuttolintuihin. 

• Saatavilla ei ole tutkimustietoa siitä, miten useiden esteiden välttäminen muuttoreitin varrella vaikuttaa kauas muuttaviin 

lintuihin. 

 

Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen 

• Saatavilla on vain vähän uhkien tunnistusta tai indeksiin perustuvia malliennustuksia tukevia empiirisiä tietoja. 

 

Epäsuorat vaikutukset 

• Saatavilla on vain vähän empiiristä tietoa saalislajien herkkyydestä ja haavoittuvuudesta ja näiden lajien merkityksestä 

niitä saalistavien lintulajien selviytymisen ja lisääntymismenestyksen kannalta. 

 

Error! Reference source not found. on koottu useita keskeisiä suosituksia, jotka koskevat todennäköisten 

merkittävien lintuihin kohdistuvien vaikutusten arviointia. 

Laatikko 5-14: Keskeiset suositukset lintuihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi 

• Määritellään selkeät merkittävyyden kriteerit, jotka ovat linjassa kyseisten lintujen suojelutavoitteiden kanssa, joissa 

huomioidaan erilaiset olosuhteet (eli ne ovat tapauskohtaisia) ja jotka on tieteellisesti perusteltu.  

• Varmistetaan tietojen saatavuus ja riittävä mittakaava erityisesti lintujen kuolleisuustietojen ja kuolleisuuden 

populaatiovaikutuksia koskevien tietojen osalta, jotta näitä tietoja voidaan käyttää suunnitteluvaiheen arviointien sekä 

yksityiskohtaisten hankekohtaisten tutkimusten ja arviointien tukena. 

• Investoidaan tutkimukseen laatikossa Error! Reference source not found. lueteltujen tietoaukkojen täyttämiseksi. 

• Hyödynnetään näyttöpohjan parantamiseksi seurantaraportteja, joita on paremmin saatavilla. 

 

5.4.3 Mahdolliset lieventävät toimenpiteet  

5.4.3.1 Johdanto 

Seuraavissa kappaleissa esitetään yleiskatsaus mahdollisiin lieventäviin toimenpiteisiin, joita on ehdotettu tai 

joita sovelletaan maatulivoimaloiden lintuihin kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi. Näihin toimenpiteisiin 

liittyy rajoituksia, jotka on syytä ottaa huomioon erityisesti silloin, kun tuuliturbiineja asennetaan linnustoltaan 

erittäin arvokkaille alueille tai kun jonkin luetellun toimenpiteen vaikuttavuuteen liittyy huomattavaa 

epävarmuutta. Tuulivoimaloiden ja niihin liittyvän infrastruktuurin asianmukainen sijoittaminen (makrotason 

paikan valinta) on ilmeisin lieventävä toimenpide, jolla voidaan välttää lintuihin ja luonnonvaraiseen eläimistöön 

yleensäkin kohdistuvia vaikutuksia. 

5.4.3.2 Mikrotason paikan valinta: turbiinien ryhmittely ja tarkka sijainti 

Turbiinien mikrotason paikan valinnalla pyritään välttämään tai vähentämään törmäysriskejä sekä siirtymis- ja 

estevaikutuksia. 

Mikrotason paikan valinnassa hyödynnetään kenttätutkimuksista saatuja lähtötilannetta koskevia tietoja tai 

toiminnallisen seurannan avulla saatuja tietoja. Mikrotason paikan valinnassa on kyse yksittäisten turbiinien 

sijoittamisesta alueille, joilla niiden toiminta aiheuttaa vähäisiä ekologisia riskejä. Paikkatietojärjestelmään 
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(Geographical Information System, GIS) perustuvilla menetelmillä102 tuotetaan usein tietoa mikrotason paikan 

valintaa koskevien päätösten tueksi. Tällöin niillä tuotetaan joko lintuja koskevaa karttatietoa esimerkiksi siitä, 

miten linnut käyttävät elinympäristöään, tai niiden liikkumisesta, tai niillä kartoitetaan ilmaston ja 

pinnanmuodon ominaisuuksia, kuten lämpövirtoja tai nousevia orografisia virtauksia, joiden tiedetään 

vaikuttavan törmäysriskiin. 

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että törmäysriski on jakautunut tuulivoimapuistoissa epätasaisesti siten, 

että muutamilla turbiineilla on suhteettoman suuri vaikutus (ks. myös Error! Reference source not found.). 

Sellaisilla turbiineilla, jotka ovat yhteydessä tiettyihin maantieteellisiin piirteisiin, kuten harjuihin, on 

todennäköisesti suurempi vaikutus. Turbiinien ryhmittelyn vaikutukset riippuvat kuitenkin todennäköisesti 

pitkälti sijainnista ja lajeista. Muuttolinnut todennäköisesti hyötyvät turbiinien sijoittamisesta etäälle toisistaan, 

jolloin muodostuu lentokäytäviä, tai niiden sijoittamisesta toisistaan erillisiin ryhmiin (May, 2017). 

Tämänhetkinen empiirinen näyttö ei tue mikrotason paikan valinnan vaikuttavuutta toisin kuin ennustava 

mallintaminen (Arnett ja May, 2016).  

5.4.3.3 Infrastruktuurin suunnittelu: turbiinien lukumäärä ja tekniset ominaisuudet (ml. 
valaistus) 

Infrastruktuurin suunnittelun avulla pyritään vähentämään törmäysriskiä, mutta sillä voidaan vaikuttaa myös 

siirtymis- ja estevaikutuksiin. 

Turbiinien lukumäärän ja suunnittelun vaikutuksia voidaan selvittää kenttätutkimuksista saatujen 

lähtötilannetta koskevien tietojen tai ennustavaa mallinnusta, kuten törmäysriskimalleja, hyödyntävän 

toiminnallisen seurannan avulla, jotta voidaan laatia lopullinen suunnitelma, jonka aiheuttama ekologinen riski 

on vähäinen. 

Yleisesti ottaen turbiinien vähäinen lukumäärä ja suurempi koko sekä niiden sijoittaminen etäämmälle 

toisistaan voi olla suositeltavampaa kuin useat taajaan sijoitetut pienet turbiinit (May, 2017). Turbiinien 

suunnittelun vaikuttavuudesta on jonkin verran empiiristä näyttöä (esimerkiksi Loss ym., 2013), mutta roottorin 

halkaisijan (törmäysriski-ikkuna) kasvattaminen ja nopeuden laskeminen pienentävät törmäysriskiä 

mahdollisesti vain yhdessä käytettynä. Vaikka tällaiset suunnitteluratkaisut (vähemmän ja suurempia 

turbiineja) voivat pienentää useimpien paikallisten lajien törmäysriskiä, ne voivat samalla kasvattaa 

korkeammalla lentävien lajien riskiä esimerkiksi kausittaisen muuttovaelluksen aikana. Tämän tueksi tarvitaan 

edelleen lisää näyttöä. 

Tuuliturbiinien valaistus ei näytä lisäävän lepakoiden tai muuttavien laululintujen törmäysriskiä.103  

Mitä tulee pesiviin lintuihin, korkeammat turbiinit aiheuttavat vähemmän häiriötä tällaisille linnuille edellyttäen, 

että muut muuttujat pysyvät ennallaan. Pitkälapaiset turbiinit aiheuttavat sen sijaan merkittävämmän kielteisen 

vaikutuksen (Miao ym., 2019). 

5.4.3.4 Ajoittaminen: Toimien välttäminen, vähentäminen tai vaiheistaminen ekologisesti 
herkkien kausien aikana 

Aikataulusuunnittelulla pyritään välttämään tai vähentämään linnuille aiheutuvaa häiriötä ja sitä, että ne 

joutuvat siirtymään, tiettyinä kriittisinä kausina. Aikataulusuunnittelusta on todennäköisesti eniten hyötyä 

rakennusvaiheessa sekä uusimisen ja käytöstäpoiston aikana, ei niinkään käytön aikana. Ajoittamisen 

seurauksena toiminta joko keskeytetään tai sitä vähennetään ekologisesti herkkien kausien ajaksi. Toiminta 

voidaan myös ajoittaa vaiheisiin siten, että toimia jatketaan, mutta ainoastaan vähemmän herkillä alueilla. 

Tämä onnistuu hyödyntämällä olemassa olevaa ekologista tietämystä lajeista, joita tuulivoimalakokonaisuuden 

alueella todennäköisesti esiintyy, sekä lähtötilannetta koskevia kenttätutkimustietoja ja toiminnallisesta 

seurannasta saatua tietoa. 

Yleisenä käytäntönä on suorittaa mahdollisesti häiritsevät toimet sellaisena aikana, jolloin alueella ei ole 

herkkiä ja haavoittuvia lajeja, esimerkiksi välttämällä vesilintujen kokoontumispaikkoja talvella, jolloin 

                                                      

102 Ks. esimerkiksi ”Innovative mitigation tools for avian conflicts with wind turbines” (INTACT) 
(https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT). 
103 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/ 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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häiriöiden aiheuttaman energiankulutuksen merkitys on suurin, tai välttämällä lisääntymiskautta, jolloin 

käytössä olevan pesän vahingoittumisen, tuhoutumisen tai häiritsemisen riski on korkea. 

5.4.3.5 Häiriöiden vähentäminen: Vaihtoehtoiset rakennusmenetelmät ja esteet 

Käyttämällä vaihtoehtoisia rakennusmenetelmiä ja esteitä pyritään välttämään häiriöitä ja sitä, että linnut 

joutuvat siirtymään, tai vähentämään näitä vaikutuksia. Periaatteessa tällaisten toimenpiteiden toteuttamisella 

saadaan todennäköisesti aikaan tuloksia, tosin tästä on vain vähän julkaistua näyttöä.  

Aina olisi harkittava kaikkia toimenpiteitä, joilla vältetään tai vähennetään melua tai visuaalisia ärsykkeitä, 

joiden tiedetään tai arvellaan aiheuttavan muutoksia lintulajien käyttäytymisessä. Tällaisia ovat muun muassa 

toimenpiteet, joilla voidaan vähentää mahdollisesti häiritsevän toiminnan aiheuttamaa melua, vähentää herkän 

kohteen havaitsemaa melua tai estää visuaalisia ärsykkeitä, kuten ihmisten näkymistä. 

Vaihtoehtoisten rakennusmenetelmien vaikuttavuutta on harkittava tapauskohtaisesti, ja sitä olisi tuettava 

ennakoivalla melumallinnuksella. Esimerkiksi lyöntipaalutus voi häiritä lintuja, mutta ei-metallisen iskutyynyn 

käyttö järkäleen ja iskusuojan välissä (British Standards Institute, 2013) voi vähentää kohteen havaitsemaa 

melutasoa riittävästi ja siten estää todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia tai vähentää niitä. Muilla menetelmillä 

voidaan välttää säikäyttävää iskumelua ajamalla paalu maahan tärinän avulla tai poraamalla (kairaamalla eli 

CFA-menetelmällä). 

Ääniesteiden toimivuus riippuu esteen materiaalista, sijainnista, mitoista ja muodosta. Esteen tarkoituksena 

on vähentää sen takana olevaa melutasoa, jolloin muodostuu ns. varjoalue. Esteen on oltava riittävän korkea 

ja pitkä varjoalueen maksimoimiseksi siten, että varjoalue kattaa koko alueen, jolla melua havaitsevat kohteet 

sijaitsevat. Mitä lähempänä melua este on, sitä pienempi sen tarvitsee olla. Sellaiset materiaalit kuin 

mineraalivilla, puukuitu, lasikuitu ja rei’itetty betoni sekä erilaisten materiaalien yhdistelmät voivat parantaa 

esteen melunvaimennuskykyä (Pigasse ja Kragh, 2011). Ääniesteiden vaikuttavuuden arvioinnissa on 

käytettävä myös ennakoivaa melumallinnusta. 

Ekologisesti herkkiä alueita on suojattu myös näköesteillä, jotka estävät lintuja näkemästä ihmisiä ja ääniä 

kulkeutumasta tällaisille alueille. Tätä on käytetty erityisesti vesilintujen suojelemiseksi, ja sitä pidetään 

toimivana keinona (Cutts ym., 2009). 

5.4.3.6 Rajoittaminen: turbiinien toiminnan ajoittaminen 

Vaikka tuuliturbiinien pysäyttäminen ei estä yöaikaan tapahtuvia törmäyksiä muuttovaelluksen aikana (tällaisia 

törmäyksiä tapahtuu lähinnä varpuslintujen muuton aikana), tilapäinen rajoittaminen voisi olla tehokas tapa 

ehkäistä tai pienentää törmäysriskiä erityisesti ekologisesti herkkinä kausina.  

Monissa ehdotetuissa toimenpiteissä on kyse tuulivoimaloiden toiminnan säätämisestä esimerkiksi 

sammuttamalla turbiinit tilapäisesti, kun lähellä on lintuja. Muutamissa tuulivoimapuistoissa on otettu käyttöön 

turbiinien tilapäinen sammuttaminen tarvittaessa (ks. Error! Reference source not found. ja Error! 

Reference source not found.). Tällöin teknikot ennakoivat mahdollisia törmäyksiä ihmistarkkailijoiden, 

lintututkan (Tome ym., 2011 ja 2017) ja toisinaan videokuvan (Collier ym., 2011) yhdistelmän avulla ja 

sammuttavat sitten turbiinit tilapäisesti. Joissakin tapauksissa käytetään videopohjaista DtBird® -

havainnointijärjestelmää104. DTBird® on automaattinen järjestelmä, jota käytetään lintujen seurantaan ja/tai 

kuolleisuuden vähentämiseen maa- ja merituulivoimaloiden alueella. Järjestelmä havaitsee linnut 

automaattisesti, ja se voi suorittaa kaksi erillistä toimenpidettä lintujen törmäysriskin lieventämiseksi: se aktivoi 

varoitusäänet ja/tai sammuttaa tuuliturbiinin.  

Turbiinin sammuttaminen tarpeen mukaan voi olla vaikuttava keino, ja sen myötä menetetään vain hyvin 

vähäinen osa energian kokonaistuotannosta. Sitä varten tarvitaan kuitenkin ammattitaitoisia ja huolellisia 

teknikoita, ja siksi sen ylläpitäminen voi olla vaikeaa ja pitkällä aikavälillä kallista. Tuuliturbiinien 

sammuttaminen tarpeen mukaan on tuloksellisinta (ja edullisinta) silloin, kun sitä tarvitaan vain rajoitetun ja 

ennakoitavissa olevan ajanjakson ajan, esimerkiksi tiettyinä aikoina lisääntymis- tai muuttokaudella (kuten 

muuttovaelluksen vilkkaimpina päivinä). On hyvä käytäntö sisällyttää tuulivoimahankkeen kustannusmalliin 

ennakoivasti jonkinasteisia rajoittamistoimenpiteitä, jotta sekä taloudelliset että biologiseen 

                                                      

104 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
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monimuotoisuuteen liittyvät riskit tunnistetaan ja samalla pidetään hanke taloudellisesti kannattavana. 

Tiedossa ei ole, kuinka vaikuttavaa sammuttaminen tarpeen mukaan olisi ympärivuotisena käytäntönä, mutta 

todennäköisesti sitä olisi vaikeampaa koordinoida eikä se olisi taloudellisesti kannattavaa. Voimaloissa, joissa 

turbiineja sammutetaan tarpeen mukaan, olisi noudatettava vankkoja seurantakäytäntöjä, jotta voidaan 

varmistaa, että sammuttaminen todella ehkäisee törmäyksiä. 

Tuuliturbiinien sammuttamista tarpeen mukaan sovelletaan yleensä sellaisten lajien tapauksessa, joiden on 

todettu olevan uhattuina tai joiden suojelun taso on huolestuttava. Sitä ei ole yleensä tarkoitettu estämään 

kaikkia lintujen törmäyksiä. On tärkeää määrittää nämä suojeltavat lajit yhdessä pätevien ja kokeneiden 

ekologien kanssa. 

Näiden edellytysten ja rajoitusten vuoksi tämän toimenpiteen vaikuttavuudesta ei olla vielä yleisesti yhtä mieltä. 

Saksassa tällaisia toimenpiteitä sovelletaan vain yksittäistapauksissa (testitarkoituksessa). Niitä ei vielä pidetä 

normaalina tai parhaiden käytäntöjen periaatteen mukaisena käytäntönä. Tehokkuuden, toteutettavuuden ja 

luotettavuuden parantamiseksi lintututkajärjestelmää ja videopohjaisia havaintojärjestelmiä on tutkittava ja 

kehitettävä lisää. Tällä hetkellä näiden järjestelmien käytännön toteuttamiskelpoisuus (esimerkiksi kohdelajien 

havaitseminen vähäisellä virhemäärällä) ei ole riittävällä tasolla.105 Viimeaikaisten tutkimusten (Everaert, 2018) 

mukaan saatavilla olevista tietolähteistä, joita käytetään lintujen muuttoliikkeen voimakkuuden ennustamiseen, 

on hyötyä pyrittäessä parantamaan sotilasilmaliikenteen turvallisuutta, mutta ne eivät ole riittävän luotettavia 

tuuliturbiinien sammuttamiseen tarpeen mukaan lintujen muuttovaelluksen aikana. Tilanne voi parantua 

tulevaisuudessa, kun kehitetään parempia ja paikallisempia ennustemalleja, joissa hyödynnetään 

meteorologisia ja paikallisia lintututkia. Kuten Error! Reference source not found. ja Error! Reference 

source not found. käy ilmi, tuuliturbiinien sammuttaminen tarpeen mukaan näyttää edelleen edellyttävän 

ylimääräisiä ihmistarkkailijoita.  

Error! Reference source not found. esitetään eräs toinen tapa soveltaa turbiinien sammuttamista tarpeen 

mukaan. Tässä tapaustutkimuksessa on kyse tietyistä viljelytoimista, jotka saattavat houkutella petolintuja 

tuulivoimapuistojen läheisyyteen.  

Tuuliturbiinien sammuttaminen tarpeen mukaan nähdään kenties viimeisenä vaihtoehtona, johon 

turvaudutaan kaikkien muiden toimenpiteiden jälkeen, sillä se voi vaikuttaa tuulivoimahankkeen taloudelliseen 

kannattavuuteen.   

Tapaustutkimus 5-8: Tuuliturbiinien sammuttaminen tarpeen mukaan käyttäen apuna 
ihmistarkkailijoita (Tarifa, Espanja) 

Hanhikorppikotkien (Gyps fulvus) törmäyskuolleisuutta dokumentoitiin seuraamalla vuosina 2008–2009 päivittäin 

kymmentä tuulivoimapuistoa, jotka käsittivät yhteensä 244 tuuliturbiinia. Kun tarkkailija havaitsi korppikotkan olevan 

vaarassa törmätä reitillään tuuliturbiinin lapoihin tai kun hän havaitsi tuulivoimapuistossa tai sen lähellä lentävän 

korppikotkaparven, hän otti yhteyttä tuulivoimapuiston valvomoon, jotta kyseiset tuuliturbiinit sammutettiin. Turbiinin 

sammuttamiseen kului enintään kolme minuuttia.  

 

Turbiineja sammutettiin yhteensä 4 408 kertaa, ja niiden sammuttaminen tarpeen mukaan vähensi hanhikorppikotkien 

törmäyskuolleisuutta 50 prosentilla mutta energiantuotantoa vain 0,7 prosentilla. Kukin turbiini oli sammutettuna yhteensä 

keskimäärin 6 tuntia 20 minuuttia vuodessa, ja pysäytyksen keskimääräinen kesto oli vain hieman yli 22 minuuttia. 

Lähde: De Lucas ym. (2012). 

 

Tapaustutkimus 5-9: Tutka-avusteinen sammuttaminen tarpeen mukaan, Barão de São Joãon 
tuulivoimapuisto, Portugali 

                                                      

105 Ks. myös https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-
fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/ 

https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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Lintujen muuttoreitillä sijaitsevassa E.ON:n106 50 MW:n Barão de São Joãon tuulivoimapuistossa sovellettiin RASOD-

menetelmää (radar-assisted shutdown on demand eli tutka-avusteinen sammuttaminen tarpeen mukaan), joka perustui 

etukäteen määritettyihin kriteereihin. 

 

Muuttolintujen liikkumisen seurantaan käytettiin havainnoijaryhmää, joka tarkkaili lintuja määritellyissä sijainneissa. 

Reaaliaikaisten tutkatietojen avulla havainnoijaryhmän koordinoija sai parempilaatuista tietoa, jonka perusteella 

tuuliturbiineja sammutettiin. Havainnoijaryhmän ajan mittaan lisääntynyt kokemus vaikutti myönteisesti RASOD-

menetelmän tehokkuuteen: keskimääräinen pysäytysaika käskyn antamisen jälkeen lyheni 91 prosenttia ja pysäytysten 

vastaava keskimääräinen vuotuinen kokonaiskesto lyheni 86 prosenttia vuosina 2010–2014. 

 

Turbiinin lavat saatiin pysäytettyä noin 15 sekunnin kuluessa pysäytyksen aloittamisesta käyttäen SCADA-järjestelmää 

(supervisory control and data acquisition eli valvonta- ja tiedonhankintajärjestelmä), joka mahdollisti yksittäisten 

tuuliturbiinien ja tuulivoimapuistojen reaaliaikaisen seurannan ja hallinnan. Lisäksi turbiinit voitiin käynnistää uudelleen 

ilman uutta yhteydenottoa operatiiviseen henkilöstöön.  

 

Sammutusmenetelmän soveltamisen aikana ei kirjattu lainkaan liitelevien muuttolintujen törmäyksiä. Viisivuotisen 

tutkimuksen viimeiseen vuoteen mennessä vastaavan pysäytysajan kokonaiskesto oli 0,2 prosenttia vuotuisesta 

vastaavasta käytettävissä olevasta ajasta, ja yli 40 prosenttia vastaavista pysäytyksistä johti alhaisen tuulennopeuden 

vuoksia mitättömiin energiantuotannon menetyksiin. 

Lähde: Tomé (2017). 

 

Tapaustutkimus 5-10: Tuuliturbiinien sammuttaminen sadonkorjuun aikana, Saksa 

Tuuliturbiinien toiminnan keskeyttäminen voi olla hyödyllinen toimenpide viljelijöiden korjatessa satoa tai auratessa 

peltoja turbiinien alapuolella. Tämä johtuu siitä, että – alueesta ja petolintulajeista riippuen – sadonkorjuun aikana ja sen 

jälkeen alueella liikkuu enemmän saalistavia petolintuja, sillä maan pinnalla on enemmän matoja ja muita (kuolleita) 

eläimiä, kuten hiiriä.  

 

Kokemus on kuitenkin osoittanut, että tämän toimenpiteen toteuttaminen on logistiselta kannalta melko monimutkaista. 

Sitä varten viljelijöiden on toimittava ennakoivasti ja ilmoitettava voimalan ylläpitäjälle viljelytoimistaan, mikä ei aina 

toteudu. 

 

 

                                                      

106 E.ON on Essenissä Saksassa sijaitseva eurooppalainen sähköyhtiö. 
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Lähde: Darmstadtissa Saksassa 14. joulukuuta 2018 järjestetty työpaja maatuulivoiman ja aurinkoenergian vaikutuksista 

lintu- ja luontodirektiivien nojalla suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin (lähde: Ubbo Mammen – https://www.natur-und-

erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/). 

 

5.4.3.7 Akustiset ja visuaaliset karkottimet 

Karkotinten käytöllä pyritään pienentämään törmäysriskiä. Tällaisten menetelmien vaikuttavuudesta on 

edelleen vain vähän näyttöä, ja onkin todennäköistä, että niiden vaikuttavuus riippuu pitkälti sijainnista ja 

lajista. 

Karkottimeksi asennetaan tavallisesti laite, joka lähettää ääntä tai visuaalista ärsykettä jatkuvasti, jaksottain 

tai kun lintujen havaitsemisjärjestelmä (esimerkiksi DtBird®, ks. kohta Error! Reference source not found.) 

havaitsee lintuja. Turbiinien torneissa ja lavoissa voidaan käyttää myös passiivisia karkottimia kuten 

maalauksia, tosin ne eivät ole sallittuja kaikkialla EU:ssa. Esimerkiksi Ranskassa tuuliturbiinien on oltava 

tasaisen valkoisia tai vaaleanharmaita.   

Visuaalisia ja äänisignaaleja on testattu yhtenä keinona varoittaa lintuja turbiineista tai ajaa ne pois. Tällaisia 

toimenpiteitä ovat muun muassa roottorin lapojen maalaaminen, jotta ne erottuvat paremmin, välkkyvien 

valojen käyttäminen yöaikaan lentävien muuttolintujen karkottamiseksi sekä äänikarkottimien, kuten 

hälytysäänten ja hätää ilmaisevien äänten, ja matalataajuuksisen infraäänen käyttäminen. Ranskassa tutkijat 

ovat hiljattain testanneet visuaalista kuviota, joka luo optisen illuusion uhkaavasti katsovista silmistä ja pitää 

näin petolinnut poissa lentokentän kiitoradalta. Tutkijoiden mukaan tämä tekniikka voisi toimia 

tuulivoimapuistoissa, mutta sitä ei ole vielä testattu (Hausberger ym., 2018). 

Tapaustutkimus 5-11: Turbiinien lapojen ja tornien näkyvyyden parantaminen maalaamalla, Smølan 
tuulivoimapuisto, Norja 

Norjassa vuonna 2014 toteutetussa tutkimushankkeessa yksi jokaisen Smølan tuulivoimapuistossa sijaitsevan neljän 

turbiinin lavoista maalattiin mustaksi. Näin pyrittiin selvittämään, voidaanko kuolleisuutta vähentää parantamalla lavan 

näkyvyyttä linnuille. Lisäksi kesien 2014 ja 2015 aikana kymmenen turbiinin perusta maalattiin mustaksi 10 metrin 

korkeuteen asti. Tutkimustuloksia ei ole vielä julkaistu, mutta alustavasti näyttää siltä, että nämä visuaaliset muutokset 

vähensivät riekon (Lagopus lagopus) kuolleisuutta – riekko on yksi niistä lajeista, joita puistossa löydetään eniten 

kuolleena turbiinien alapuolelta. Tutkimus on edelleen kesken. 

 

 

 

 

 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
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Lähde:  

• ”Raptor Interactions With Wind Energy: Case Studies From Around the World”, Watson (2018). 

• Kuva: Espen Lie Dahl. 

 

Tapaustutkimus 5-12: Automaattisen törmäyksenestojärjestelmän käyttö pelikaaneihin (Pelecanus 
crispus ja Pelecanus onocrotalus) kohdistuvien törmäysvaikutusten vähentämiseksi Prespan 
puistossa, Kreikassa 

Noin 29 MW:n tuulivoimapuisto sijaitsee Kreikassa Prespa-järven ja Ramsarin kosteikon vieressä. Prespa-järven alue 

sisältää kaksi Natura 2000 -aluetta.  

 

Vuonna 2013 tuulivoimapuistoon asennettiin automaattinen törmäyksenestojärjestelmä, koska 20 prosenttia koko 

maailman Pelecanus crispus- eli kiharapelikaani- ja Pelecanus onocrotalus- eli pelikaanikannasta elää kyseisellä alueella 

ja sen ympäristössä, ja erityisesti siksi, että pelikaanit lentävät usein tuulivoimapuiston läpi siirtyessään muille kosteikoille. 

Järjestelmä käyttää tarkkoja kameroita alueelle lentävien pelikaanien tunnistamiseen. Jos linnut lentävät 

törmäysriskialueelle, järjestelmä aktivoi varoitusäänet pelikaanien karkottamiseksi ja/tai sammuttaa tuuliturbiinit 

tilapäisesti.  

 

Seurantajaksolla ei havaittu lainkaan törmäyksiä, joten tämä automatisoitu välttämisjärjestelmä katsottiin tulokselliseksi 

toimenpiteeksi. 

Lähde: WindEurope (2017).  

 

5.4.3.8 Elinympäristöjen hallinta: Lintujen houkuttelu ja karkottaminen pois turbiinien 
läheisyydestä 

Elinympäristöjen hallintatoimenpiteillä pyritään pienentämään törmäysriskiä. Tyypillisesti niissä on pyritty 

vähentämään saaliin saatavuutta soveltamalla hoito-ohjelmaa (sijainti ja ajoittaminen) sekä luomaan uusia tai 

parantamaan entisiä elinympäristöjä lintujen houkuttelemiseksi pois turbiinien läheisyydestä. Myös 

ylimääräisen ravinnon tarjoamista pidetään tuloksellisena toimenpiteenä. 

Tällaisia toimenpiteitä, joita ovat arvioineet Gartman ym. (2016), on tarkasteltava sijainti- ja lajikohtaisesti. 

Saalismäärän muuttamiseen ja törmäysriskin pienentämiseen pyrkivän elinympäristöjen hoidon tiedetään 
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olevan vaikuttava toimenpide, vaikka tieto perustuukin suhteellisen pieneen määrään julkaistuja tapauksia (ks. 

esimerkiksi Error! Reference source not found.).  

Scottish Natural Heritage (2016) katsoo, että useimmissa tapauksissa ei pitäisi luottaa elinympäristöjen 

hoitotoimiin lintujen, kuten suopöllön tai sinisuohaukan, houkuttelemiseksi pois tuuliturbiinien läheisyydestä, 

koska näiden toimenpiteiden tuloksellisuudesta ei ole varmuutta. Vaihtoehtoisen ravinnon tarjoamisen 

vaikuttavuutta ja ekologisia seurauksia on pohdittava tapauskohtaisesti. 

Tapaustutkimus 5-13: Elinympäristön hallinta pikkutuulihaukan (Falco naumanni) törmäysriskin 
pienentämiseksi, Espanja 

Pikkutuulihaukan (Falco naumanni) törmäyskuolleisuuteen liittyvien muuttujien määrittämiseksi kolmen tuulivoimapuiston 

(Cerro del Palo, Cerro Calderón sekä La Muela) alueella, jolla oli yhteensä 99 tuuliturbiinia, suoritettiin toiminnallista 

seurantaa. Saatujen tietojen perusteella toteutettiin lieventävä toimenpide törmäysten välttämiseksi ja minimoimiseksi. 

Niiden turbiinien ympärillä, jotka aiheuttivat paljon törmäyskuolemia, turbiinin perustaa ympäröivää maaperä muokattiin 

hieman kasvillisuuden vähentämiseksi, jolloin vähennettiin myös mahdollisen saaliin, pääasiassa suorasiipisten, määrää. 

Elinympäristön hallinnan kaksivuotisen seurantajakson aikana ei havaittu lainkaan törmäyksiä alueilla, joilla maata oli 

muokattu. Kyseessä on helppo ja edullinen toimenpide, jolla pikkutuulihaukan törmäyskuolleisuutta vähennetään 

käytännössä merkittävästi. 

Lähde: Pescador (2019). 

 

5.5 Muut lajit 

5.5.1 Johdanto 

Maatuulivoimaloiden mahdollisia vaikutuksia muihin lajeihin kuin lintuihin ja lepakoihin on tutkittu suhteellisen 

vähän. Tiukasti suojeltuja lajeja koskevien komission ohjeiden liitteessä II esitetään kattava luettelo 

luontodirektiivin liitteissä II, IV ja V luetelluista EU:ssa suojelluista lajeista. On tärkeää muistaa, että 

luontodirektiivin liitteessä IV lueteltujen lajien lisääntymis- ja lepopaikkoja suojellaan häiriöiltä. Jos tällaisiin 

paikkoihin ennustetaan kohdistuvan häiriöitä, asianmukaista poikkeusta voidaan soveltaa, mikäli sen käytön 

edellytykset täyttyvät. Vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 

elinympäristöjen määrän ja laadun suoriin ja epäsuoriin muutoksiin. 

Tuulivoimaloiden vaikutuksiin liittyy huomattavasti enemmän epävarmuutta silloin, kun on kyse muihin lajeihin 

kuin lintuihin ja lepakoihin kohdistuvista vaikutuksista. Kun kyseessä on jokin muu EU:ssa suojeltu laji kuin 

linnut tai lepakot, on äärimmäisen tärkeää, että todennäköisten merkittävien vaikutusten määrittäminen 

perustuu kyseistä lajia tai lajiryhmää koskevan parhaan mahdollisen saatavilla olevan tieteellisen tiedon 

kattavaan tarkasteluun.  

Ennalta varautumisen periaatteen noudattamiseksi ja kun tapaukseen liittyy epävarmuutta, arvioinnin siitä, 

mitä alueelle tapahtuu, jos suunnitelma tai hanke toteutetaan, on oltava yhdenmukainen asianomaisen 

luontotyypin tai lajin ”suotuisan suojelun tason säilyttämiseksi tai sen ennalleen saattamiseksi ”.107  

Tässä kohdassa esitetään tiivistetysti tämänhetkinen käsitys tuulivoimaloiden mahdollisista vaikutuksista 

muihin lajeihin kuin lintuihin ja lepakoihin. 

5.5.2 Vaikutustyypit 

5.5.2.1 Nisäkkäät 

Ruotsin ympäristönsuojeluviraston (Helldin ym., 2012) suorittamassa tarkastelussa, jossa arvioitiin 

nisäkkäiden ja tuulivoimaloiden yhteyksiä, ei löydetty juurikaan näyttöä merkittävistä vaikutuksista. 

Suurpetojen sekä sorkka- ja kavioeläinten havaittiin kuitenkin hyvin usein välttävän tuulivoimaloita 

väliaikaisesti (Helldin ym., 2017). Merkittävät vaikutukset kohdistuvat todennäköisimmin lajeihin, jotka 

                                                      

107 Unionin tuomioistuimen tuomio 11.4.2013, Sweetman ym., C-258/11, ECLI:EU:C:2012:743, 50 kohta. 
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tarvitsevat laajoja häiriöttömiä elinympäristöjä, mutta myös häiriöitä sietäviin lajeihin voi kohdistua vaikutuksia, 

jos olosuhteet alueen häiriöttömissä elinympäristöissä muuttuvat (Helldin ym., 2017).  

Eräs toinen tutkimus osoitti, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuuliturbiinien aiheuttama melu nosti 

mäyrän (Meles meles) stressitasoa (Agnew, 2016). Karvojen sisältämän kortisolin tason perusteella pääteltiin, 

olivatko mäyrät fysiologisesti stressaantuneita. Alle kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta elävien mäyrien 

karvojen sisältämän kortisolin taso oli 264 prosenttia korkeampi kuin yli 10 kilometrin etäisyydellä elävien 

mäyrien. Vuosina 2009 ja 2012 toimintansa aloittaneiden tuulivoimapuistojen läheisyydessä elävien mäyrien 

karvojen kortisolipitoisuudet eivät poikenneet toisistaan, mikä osoittaa, että eläimet eivät totu turbiinien 

aiheuttamaan häiriöön. Kohonnut kortisolitaso voi vaikuttaa näiden mäyrien immuunijärjestelmään, mikä voi 

lisätä mäyräpopulaation infektio- ja sairastumisriskiä. 

Łopuckin (2018) tutkimuksessa ei havaittu haitallisia vaikutuksia hamsterin (Cricetus cricetus) alueelliseen 

jakautumiseen Puolassa sijaitsevissa tuulivoimapuistoissa. Erään toisen tutkimuksen (Lopucki, R. ja Mróz, I., 

2016) mukaan tuulivoimalat eivät vaikuttaneet pienten nisäkäslajien monimuotoisuuteen ja runsauteen. 

Suurempien nisäkkäiden osalta Costa ym. (2017) ovat havainneet suden (Canis lupus) pesäluolien sijaintien 

siirtyneen jopa 2,5 kilometriä tuulivoimapuistoissa Portugalissa. Tutkijat havaitsivat myös pienempiä 

jälkeläismääriä rakentamisen ja ensimmäisten toimintavuosien aikana.  

Łopucki ym. (2017) ovat havainneet sekä metsäkauriin että rusakon (Lepus europaeus) välttävän 

tuulivoimapuiston keskiosia. Lisäksi he havaitsivat näiden lajien käyttävän elinympäristöään harvemmin; tämä 

vaikutus oli mitattavissa 700 metrin etäisyydellä. Nämä lajit turvautuvat kuuloaistiinsa havaitakseen saalistajat, 

ja niiden tapauksessa siirtyminen voi johtua niiden heikentyneestä kyvystä havaita saalistajia, erityisesti silloin 

kun saalistajia on paljon. Kettujen (Vulpes vulpes) on todettu liikkuvan tuulivoimapuistojen keskiosassa 

harvemmin; tämä voi johtua sekä saaliin (rusakon) vähenemisestä että heikentyneestä kuulokyvystä 

metsästyksen aikana. Ketut todennäköisesti hyödyntävät kulkuteitä ja syövät käynnissä oleviin turbiineihin 

törmänneiden lintujen haaskoja. 

Error! Reference source not found. on esitetty joitakin näkökohtia, jotka koskevat nisäkkäisiin kohdistuvia 

vaikutuksia. 

Laatikko 5-15: Nisäkkäisiin kohdistuvia vaikutuksia koskevia näkökohtia (muokattu teoksen Helldin 
ym., 2012 pohjalta) 

• Rakentamisen aikaiset häiriöt voivat olla tilapäisiä. 

• Vaikutusten merkittävyys riippuu todennäköisesti siitä, millaisia elinympäristöjä ja kuinka paljon häiriöitä ympäröivällä 

alueella on. 

• Eläimet voivat toisinaan välttää laajoja alueita tuulivoimaloihin liittyvän infrastruktuurin, kuten voimansiirtojohtojen, 

ympärillä. 

• Suurpedot voivat vaihtaa pesäluolien sijaintia. 

• Uudet kulkutiet voivat helpottaa yksilöiden liikkumista (mutta samalla eläimet joutuvat kosketuksiin tieliikenteen 

kanssa). 

• Merkittävät vaikutukset voivat olla todennäköisiä syrjäisemmillä, aiemmin läpipääsemättömillä ylänköalueilla, joilla 

uudet virkistys-, metsästys- ja vapaa-ajan käyttömahdollisuudet todennäköisesti lisäävät ihmisten ja liikenteen määrää. 

• Lajien tottumisesta ei voida tehdä oletuksia, sillä se riippuu lajien, sukupuolten, iän, yksilöiden, vuodenajan ja häiriön 

tyypin vaihteluista sekä siitä, kuinka usein häiriöitä esiintyy ja kuinka ennustettavissa ne ovat. 

• Vaikutusten merkittävyys on todennäköisesti suoraan suhteessa tuulivoimalakokonaisuuden laajuuteen. 

• Useiden vähäpätöisempien vaikutusten kertyminen voi olla merkittävää populaatiotasolla. 

 

5.5.2.2 Sammakkoeläimet ja matelijat 

Tuulivoimaloiden vaikutuksista matelijoihin ja sammakkoeläimiin on vain vähän julkaistua näyttöä (Lovich ym., 

2018). Tuulivoimaloihin liittyvien toimien on havaittu aiheuttavan satunnaisia matelijakuolemia, ja pitkällä 

aikavälillä matelijoiden (aavikkogofferikilpikonna eli Gopherus agassizii) on havaittu siirtyvän pois suurimpien 

turbiinikeskittymien ympäristöstä.  

Tuulivoimapuistojen rakentaminen Kaakkois-Euroopassa saattaa johtaa IUCN:n uhanalaisten lajien 

luettelossa vaarantuneeksi luokitellun espanjankilpikonnan (Testudo graeca) elinympäristön häviämiseen ja 
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pirstoutumiseen kulkuteiden lähellä, erityisesti kun tuulivoimapuistoja rakennetaan kivikkoiseen ympäristöön 

tai aroille. Ks. myös Error! Reference source not found..   

Portugalissa tehdyssä tutkimuksessa, jossa käytettiin empiirisiin tietoihin perustuvia malleja ja simulaatioita, 

havaittiin, että selkärankaisten (mukaan lukien matelijat ja sammakkoeläimet) lajirikkaus väheni lähes 20 

prosenttia pelkästään kahden suurikokoisen monopile- eli junttapaaluperustukselle rakennetun turbiinin 

asentamisen jälkeen. Myös epäsuoria vaikutuksia voi ilmetä silloin, kun matelijoita ja sammakkoeläimiä 

saalistavien lajien määrä vähenee tuulivoimaloiden seurauksena. Tähän viittaavat matelijatiheyden 

lisääntyminen ja muutokset matelijoiden käyttäytymisessä, fysiologiassa ja ulkomuodossa erään Intiassa 

toteutetun tuulivoimalakokonaisuuden yhteydessä (Thaker ym., 2018). 

5.5.2.3 Selkärangattomat, kasvit ja vesieliöt 

Tuulivoimaloilla voi olla merkittäviä vaikutuksia näihin ryhmiin erityisesti elinympäristöjen häviämisen, 

heikkenemisen ja pirstoutumisen kautta. Maalla sijaitseviin elinympäristöihin liittyvät tiedot, joita käsitellään 

edellä (kohdassa Error! Reference source not found.), pätevät myös tässä yhteydessä. 

O’Connor (2017) on tarkastellut aihetta ja todennut, että vaikka tuulivoimaloilla voi olla vaikutuksia vesieliöihin, 

näitä vaikutuksia voidaan tosiasiallisesti lieventää. Merkittäviä vaikutuksia aiheuttaa todennäköisimmin 

tuulivoimalan rakennusvaihe, erityisesti silloin, kun turbiinit sijaitsevat 50 metrin säteellä vedenalaisista 

elinympäristöistä. Siksi todennäköisten merkittävien vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon vähintään 

ympäröivän elinympäristön muutokset, hydrologiset muutokset sekä sedimentin ja sen kertymisen muutokset, 

melu ja tärinä sekä haitallisten vieraslajien esiintyminen tai mahdollinen leviäminen.  

Todennäköisimmin selkärangattomiin kohdistuvat merkittävimmät vaikutukset johtuvat elinympäristöjen ja 

näiden eliöiden kasvualustojen häviämisestä, heikkenemisestä ja pirstoutumisesta. Hyönteisiin ja muihin 

selkärangattomiin kohdistuvista vaikutuksista on saatavilla vain vähän empiirisiä tietoja. Long ym. (2011) ovat 

havainneet, että hyönteisten määrät vaihtelevat turbiinin värin mukaan, kun taas Foo ym. (2017) on todennut 

hyönteisyhdyskuntien pysyvän suhteellisen samanlaisina eri seurantavuosina. Tuuliturbiinit voivat olla 

ongelmallisia ravintoa etsivien lepakoiden kannalta, sillä ne houkuttelevat hyönteisiä, kuten erilaisia perhosia, 

ja lisäävät siten lepakoiden törmäysriskiä, mutta tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että tuulivoimalat olisivat 

uhka hyönteispopulaatioille. 

Merkittävin kasveihin kohdistuva vaikutus on niiden kasvualustan häviäminen, heikkeneminen ja 

pirstoutuminen. Liitteissä II ja IV lueteltuja suojeltuja kasveja, jotka eivät ole osa liitteessä 1 mainittuja suojeltuja 

luontotyyppejä, suojellaan kohdassa 2.2.4 kuvatun lajien suojeluohjelman nojalla. 

Vaikka muutamissa tutkimuksissa on löydetty näyttöä mikroilmaston muuttumisesta tuulivoimaloiden vuoksi, 

tämän ei ole havaittu vaikuttavan kasvien lisääntymismenestykseen, fysiologiaan tai rakenteeseen. 

5.5.3 Mahdolliset lieventävät toimenpiteet  

Kuten luontotyyppien osalta todetaan, tuulivoimaloiden sijainnin asianmukainen valitseminen strategisen 

suunnittelun avulla on toimivin tapa välttää haitallisia vaikutuksia lajeihin. Toisena toimenpiteenä on tärkeää 

noudattaa huolellisuutta tuuliturbiineihin liittyvän infrastruktuurin sijoittamisessa vaikutusten laajuuden 

rajoittamiseksi. 

Kulkuteiden käytön rajoittaminen näyttää olevan hyödyllinen keino ehkäistä tai vähentää tieliikenteen 

aiheuttamia pienten nisäkkäiden, matelijoiden ja sammakkoeläinten kuolemia. Kulkuteitä voidaan myös 

kaventaa, koska huoltotoimia varten ei tarvita tavanomaista tieleveyttä.  

Suojeltujen nisäkäs-, matelija-, sammakko- ja kasvilajien populaatioiden tapauksessa myös elinympäristöjen 

hallinta voi olla hyödyllinen toimenpide.   

5.6 Käytöstäpoisto ja uusiminen  

5.6.1 Käytöstäpoisto 

Käytöstäpoisto eli purkaminen tarkoittaa prosessia, jossa kaikki tuulivoimainfrastruktuuri tai osa siitä 

poistetaan ja maa-ala palautetaan toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittämään tilaan. Myös 
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yksittäisiä turbiineja tai osa turbiineista voidaan poistaa käytöstä niiden aiheuttamien vaikutusten 

vähentämiseksi. Tämä toimenpide voi olla osa joustavaa hallintasuunnitelmaa (ks. luku 7), tai siitä voidaan 

päättää toimivaltaisen viranomaisen suorittaman tarkastelun tuloksena. 

Jos turbiinit eivät ole tuottaneet sähköä kaupallisessa mittakaavassa 12 peräkkäisenä kuukautena, hyvään 

käytäntöön kuuluu poistaa ne käytöstä ja palauttaa alue rakentamista edeltävään tilaan.  

Lintu- ja lepakkolajien osalta käytöstäpoisto voi olla tehokas toimenpide törmäysriskin pienentämiseksi 

(Gartman ym., 2016). Jos seurannassa havaitaan, että yksi tai useampi turbiini aiheuttaa ennakoimattomia ja 

merkittäviä vaikutuksia, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen suorittamassa uudelleentarkastelussa olisi 

esitettävä vaihtoehtona näiden turbiinien poistamista käytöstä tai niiden siirtämistä. 

5.6.2 Uusimisvaihe 

Uusimisessa vanhat turbiinit poistetaan ja niiden tilalle rakennetaan uudet, usein suuremmat ja 

kapasiteetiltaan paremmat turbiinit. Tämän seurauksena uusituissa voimaloissa käytetään yleensä vähemmän 

turbiineja kuin alkuperäisissä tuulivoimaloissa, ja niissä voidaan käyttää joko olemassa olevia tai uusia 

perustuksia. Turbiinien määrän vähentäminen voi pienentää siirtymisvaikutusta. Kun halutaan varmistaa, että 

voimalan aiheuttama ekologinen riski on vähäinen, mahdollisina keinoina voidaan tarkastella sekä mikrotason 

paikan valintaa että infrastruktuurin suunnittelun vaikutusta(ks. tapaustutkimus Error! Reference source not 

found.). 

Uusitut laitokset pystyvät usein tuottamaan enemmän energiaa alhaisemmilla tuulennopeuksilla. Tämä 

vähentää lintukuolemia niissä tuulivoimapuistoissa, joihin on aiemmin törmännyt paljon lintuja, mutta samalla 

turbiinin lapojen suurempi pyyhkäisyalue voi lisätä lepakoiden törmäysriskiä (Gartman ym., 2016). Tämä voi 

myös vaikuttaa rajoittamisstrategioiden taloudellisuuteen. Tästä syystä uusimista olisi tarkasteltava sijainti- ja 

lajikohtaisesti.   

Nykyisten turbiinien konehuoneen korkeudella kerättyjä lepakkoja koskevia tietoja voidaan käyttää 

todennäköisen kuolleisuusriskin selvittämiseen ja tarvittaessa rajoittamisohjelmien laatimiseen. Koska 

korvaavat turbiinit rakennetaan yleensä uusille perustuksille, uusien paikkojen valinnassa olisi otettava 

huomioon toiminnan aikana kerätyt seurantatiedot.  

Myös lentoliikennettä varten käytettävän valaistuksen vaikutuksia on hyvä pohtia. Koska uusitut turbiinit ovat 

usein edeltäjiään korkeampia, yhä useammat turbiinit saattavat vaatia valaistusta. Vaikka turbiinien 

valaistuksella näyttää olevan vain vähäisiä vaikutuksia lintuihin, valon väri saattaa houkutella lepakoita ja lisätä 

siten muuttolepakoiden riskiä törmätä turbiineihin. Tapaustutkimuksessa Error! Reference source not found. 

kuvaillaan, miten seurantatietoja on käytetty erilaisten uusimisskenaarioiden mallintamiseen ja merikotkaan 

kohdistuvien riskien pienentämiseen Norjassa. Tapaustutkimuksessa Error! Reference source not found. 

kuvaillaan tuulipuiston uusimista Zeebruggessa Belgiassa. 

Tapaustutkimus 5-14: Merikotkan (Haliaeetus albicilla) törmäysriskin pienentäminen 
tuulivoimapuiston uusimistoimenpiteiden avulla, Smølan tuulivoimapuisto, Norja 

Merikotka (Haliaeetus albicilla) on todettu Smølan tuulivoimapuiston toiminnassa oleville turbiineille kaikkein alttiimmaksi 

lajiksi, mikä johtuu lisääntyneestä häiriöstä sekä turbiinien aiheuttamista törmäyskuolemista. 

Lajin lisääntymismenestyksen, pesien ja nukkumispaikkojen sijaintien sekä lentokäyttäytymisen selvittämiseksi kotkia 

seurattiin toiminnassa olevassa tuulivoimapuistossa (68 turbiinia, joiden kapasiteetti on 2–2,3 MW) muun muassa Merlin-

lintututkan avulla. Seurantatietoja hyödynnettiin uusimishankkeen suunnittelussa ja vaikutustenarvioinnissa. 

 

Merikotkaa varten laadittiin haavoittuvuuskartta, johon määritettiin seurantatietojen avulla alueet, joilla merikotkan 

haavoittuvuus oli suurimmillaan ja joilla se oli vähäisintä. Törmäysriskimallinnuksessa havaittiin, että kahdesta 

ehdotetusta uusimishankkeesta 30 tuuliturbiinin (à 5 MW) skenaariossa (ks. kuva Error! Reference source not found.) 

törmäysriski on todennäköisesti 32 prosenttia nykyisen toiminnassa olevan tuulivoimapuiston törmäysriskistä, kun taas 

50 tuuliturbiinin (à 3 MW) skenaarion törmäysriskin odotetaan olevan noin 71 prosenttia nykyisen toiminnassa olevan 

tuulivoimapuiston törmäysriskistä. 

 

Kahden uusimishankeskenaarion sekä näiden skenaarioiden ja nykyisen tuulivoimapuiston törmäysriskien erojen 

katsottiin johtuvan turbiinien pienemmästä lukumäärästä sekä paremman sijainnin valinnasta yksittäisille turbiineille.  

 



 

Tuulivoimahankkeita ja EU:n luontolainsäädäntöä koskevat ohjeet  160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 5-6: Merikotkan suhteellista herkkyyttä kuvaava kartta Smølan tuulivoimapuistosta (5 MW:n skenaario). Kartta on 
laadittu seuraavien tietojen perusteella: pesän sijainti, poikastuotanto, lentokäyttäytyminen ja törmäysriski. Punaisen 
värin voimakkuus osoittaa herkkyyttä (tummanpunainen väri tarkoittaa suurta herkkyyttä). 

 

Vaikka raporttien sisältämien arviointien taustalla olevat tiedot ovat erittäin luotettavia, arviointeihin liittyy silti jonkin verran 

epävarmuutta, minkä vuoksi tutkijat ovat todenneet, että tuulivoimalan uusimisen vaikutuksia ei voida ennustaa 

täydellisellä tarkkuudella. Siksi he suosittelevat joustavan hallintasuunnitelman käyttöä (ks. myös luku 7). Joustavaan 

hallintaan sisältyy muun muassa sellaisen valmiuden luominen, jolla uusitun tuulivoimalan toimintaa voidaan mukauttaa 

paikasta ja ajasta riippuvan törmäystason mukaan eli sen mukaan, missä, milloin ja missä määrin lintuja törmää uusittuun 

voimalaan. Tämän ansiosta hankkeen toteuttajat voivat toteuttaa lieventäviä toimenpiteitä riskipitoisten turbiinien osalta 

ja/tai tiettyinä vuodenaikoina (esimerkiksi roottorin lapojen maalaaminen erottuvilla väreillä, turbiinien toiminnan 

säätäminen ja videokuvaan perustuvien varoitusjärjestelmien käyttö). 

Lähde: Dahl, E.L. ym. (2015).  

 

Tapaustutkimus 5-15: Tiiralajien törmäysriskin pienentäminen Belgiassa sijaitsevan Zeebruggen 
tuulivoimapuiston uusimistoimenpiteiden avulla 

Zeebruggen satamassa sijaitseva, 24 turbiinista koostuva viivamuodostelmaan ryhmitelty tuulivoimapuisto (kymmenen 

200 kW:n turbiinia, joiden akselikorkeus oli 23 m ja roottorin halkaisija 22,5 m; kaksitoista 400 kW:n turbiinia, joiden 

akselikorkeus oli 34 m ja roottorin halkaisija 34 m, sekä kaksi 600 kW:n turbiinia, joiden akselikorkeus oli 55 m ja roottorin 
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halkaisija 48 m) vuodelta 1986 aiheutti merkittävän törmäysriskin lähellä pesiville kalatiiroille (Sterna hirundo), 

riuttatiiroille (Sterna sanvicensis) sekä pikkutiiroille (Sterna albifrons) Natura 2000 -alueella (Everaert &ja Stienen, 2007 

sekä Everaert, 2008).  

 

 
 

Vanhan tuulivoimapuiston seuranta osoitti, että tiirojen ravinnonhakumatkat olivat pituudeltaan 0–50 metriä, useimmiten 

0–15 metriä. Seurannassa analysoitiin perusteellisesti lentojen korkeusjakaumaa.  

 

Tuulivoimapuiston suunnittelussa toteutetussa arvioinnissa todettiin, että uusittu tuulivoimapuisto ei saisi aikaan 

merkittävää vaikutusta olettaen, että linnut lentäisivät ravinnonetsintämatkoillaan samoilla korkeuksilla. Mikäli 

tuuliturbiinien korkeutta lisättäisiin ja niiden lukumäärää vähennettäisiin uusittavan tuulivoimapuiston suunnitelmassa, 

lintujen törmäysriski pienenisi. 

 

Tämän Zeebruggen satamassa sijaitsevan tuulivoimapuiston uusimisen myötä turbiinien lukumäärä pieneni mutta niiden 

koko kasvoi. Vuonna 2009 asennettiin kymmenen uutta tuuliturbiinia (850 kW), joiden väliin jätettiin enemmän tilaa. 

Uusien turbiinien akselin korkeus on 65 metriä ja roottorin halkaisija 52 metriä. Turbiinien lapojen korkeus alhaalta päin 

kasvoi vanhan tuulivoimapuiston 11–20,5 metristä uusitun puiston 39 metriin. Tähän mennessä seuranta on osoittanut, 

että tämä on vähentänyt törmäysvaikutusta verrattuna alkuperäiseen tilanteeseen ennen tuulipuiston uusimista. 

Lähde: 

Everaert, J. (2007). Adviesnota INBO.A.2007.164. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

Everaert, J. (2007). Adviesnota INBO.A.2007.84. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert, J. ja Stienen, E. (2007).   

Everaert, J. (2008).   
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6. MERITUULIVOIMA: MAHDOLLISET VAIKUTUKSET 

6.1 Johdanto 

Tässä luvussa tarkastellaan tärkeimpiä vaikutuksia, joita merituulivoimahankkeilla voi olla 

luontotyyppidirektiivillä ja lintudirektiivillä suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin. Näiden kahden direktiivin 

soveltamisalaa selvennetään kohdassa 2.2.1, kun taas merkityksen arvioinnin käsite selitetään kohdassa 3.1.  

Tämän luvun tarkoituksena on tarjota kehittäjille, kansalaisjärjestöille, konsulteille ja toimivaltaisille kansallisille 

viranomaisille yleiskuva mahdollisista vaikutuksista EU:n suojelemien luontotyyppien ja lajien eri ryhmiin. 

Nämä mahdolliset vaikutukset olisi otettava huomioon kehitettäessä tai arvioitaessa merituulivoimaa koskevia 

suunnitelmia tai hankkeita. Koska todennäköisten merkittävien vaikutusten tunnistaminen on kuitenkin aina 

tapauskohtaista, tuulivoimalan todellinen vaikutus suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin vaihtelee suuresti.  

Merituulivoimahankkeiden vaikutuksia voi ilmetä yhdessä tai useammassa tuulivoimahankkeen viidestä 

päävaiheesta:  

• rakentamista edeltävä vaihe (esim. meteorologiset tutkimukset, sedimenttien stabiiliutta koskevat 

kartoitustutkimukset ja merenpohjan valmistelu) 

• rakentaminen (esim. materiaalien kuljetus aluksilla ja junttapaaluperustusten eli ns. monopile-

perustusten108 rakentaminen, turbiinien rakentaminen, verkkoliitäntäkaapelien asentaminen, 

kiinteiden/kelluvien turbiinien rakentaminen jne.)  

• toiminta (sisältää ylläpidon)  

• uusiminen (olemassa olevan tuulipuiston turbiinien määrän, tyypin ja/tai kokoonpanon muuttaminen)  

• käytöstäpoisto (tuulipuiston tai yksittäisten turbiinien poistaminen).  

 

Vaikutusten merkitystä arvioitaessa on tärkeää muistaa, että vaikutuksia voi aiheutua voimalahankkeen koko 

jalanjäljestä (mukaan lukien hankkeeseen liittyvä infrastruktuuri, kuten verkkokaapelit) ja jopa 

merituulivoimahankkeiden maalla toteutettavista osista (esim. järjestelyt mereltä maalle tehtävää sähkönsiirtoa 

ja maalla toteutettavaa sähkönsiirtoa varten). 

Vaikutukset luontotyyppeihin ja lajeihin voivat olla tilapäisiä tai pysyviä. Ne voivat johtua Natura 2000 -alueella 

tai sen ulkopuolella harjoitettavasta toiminnasta. Liikkuvien lajien osalta vaikutuksia voi kohdistua yksilöihin, 

jotka ovat kaukana voimalaan liittyvistä Natura 2000 -alueista, kuten merinisäkkäisiin tai merilintuihin, jotka 

saalistavat kaukana pesimäyhdyskunnasta. Pelkästään suunnitelmasta tai hankkeesta voi aiheutua 

merkittäviä vaikutuksia, jotka voivat ilmetä hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Toisiinsa liittyvistä 

suunnitelmista ja hankkeista voi aiheutua kumulatiivisia vaikutuksia. Nämä vaikutukset ovat yhä 

merkittävämpiä, sillä merituulivoiman ennustetaan lisääntyvän niin, että uusiutuvaa energiaa koskevat 

tavoitteet voidaan saavuttaa.  

Seuraavissa alaluvuissa kuvataan tärkeimpiin kohderyhmiin109 kohdistuvien vaikutusten merkittävimmät tyypit. 

Niistä esitetään yleiskatsaus Taulukko 6-1. Joissakin tapauksissa vaikutus voi olla myönteinen (esim. uuden 

elinympäristön muodostuminen tai riuttavaikutus, ks. Laatikko 6-1).  

Laatikko 6-1: Merituulipuistojen perustusten riuttavaikutus 

Riuttavaikutus on yksi merituulipuistojen perustusten mahdollisista vaikutuksista merten biologisen monimuotoisuuden. 

Vaikutus on erityisen merkittävä muilla kuin kalliopohjaisilla merialueilla, kuten suuressa osassa Pohjanmerta. 

Vedenalaiset rakenteet voivat toimia keinotekoisina riuttoina, ja lukuisat eliöt voivat levittäytyä perustuksiin. Vaikka on 

näyttöä siitä, että tuulipuiston rakenteet ovat yhteydessä pohjaeliöiden monimuotoisuuden lisääntymiseen (Lindeboom 

ym., 2011) ja kaupallisesti merkittävien kalojen tiheyden kasvamiseen (Reubens ym., 2013), tämä voi myös muuttaa 

                                                      

108 On olemassa erilaisia tuuliturbiinien perustustyyppejä. Useimmiten käytetään junttapaaluperustuksia eli ns. monopile-
perustuksia. Kyseessä on melko yksinkertainen rakenne, joka koostuu suoraan merenpohjaan ankkuroitavasta paksusta 
terässylinteristä. Muita perustustyyppejä ovat jacket-perustukset (putkiristikkokehyksestä koostuvat perustukset, jotka 
ankkuroidaan merenpohjaan kolmesta tai neljästä kohdasta) sekä kasuuniperustukset. 
109 Keskeiset kohderyhmät, kuten merilinnut, merinisäkkäät ja merelliset luontotyypit, joihin 
merituulivoimalakokonaisuudet voivat vaikuttaa. 
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paikallisen lajiston koostumusta ja biologista rakennetta (Petersen & Malm, 2006). Tällainen mahdollinen myönteinen 

vaikutus merten biologiseen monimuotoisuuteen olisi otettava huomioon, kun pohditaan käytöstäpoistoa koskevia 

vaihtoehtoja. Fowler ym. (2018) korostavat mahdollisia haittavaikutuksia, joita rakenteiden poistamisesta kokonaan 

meriympäristöstä voi aiheutua esimerkiksi merinisäkkäisiin (rakenteiden poistamista kokonaisuudessaan edellytetään 

tällä hetkellä OSPAR-päätöksessä 98/3; Jørgensen, 2012). Rakenteiden osittaisen poistamisen mahdollisena etuna voi 

olla riuttaelinympäristön säilyminen. Tuulipuistojen rakenteisiin mahdollisesti syntyviä biologisia yhteisöjä olisi arvioitava 

huolellisesti suhteessa alueen suojelutavoitteisiin sekä niistä suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin aiheutuviin 

vaikutuksiin. Tällaisia vaikutuksia voi syntyä erityisesti haitallisista vieraslajeista, jotka voivat levittäytyä uusiin 

rakenteisiin. 

 
Taulukko 6-1 Yleiskatsaus merituulivoiman vaikutusten tärkeimpiin kohderyhmiin  

Kohde Merituulivoimaloiden mahdolliset vaikutukset 

Elinympäristöt Merellisten elinympäristöjen häviäminen 
Merellisten elinympäristöjen häiriintyminen ja heikkeneminen  
Suspendoituneesta sedimentistä irtoavan sedimentin aiheuttama tukahtuminen  
Uusien merellisten elinympäristöjen muodostuminen  
Uusista rakenteista aiheutuvat muutokset fyysisissä prosesseissa  
Epäpuhtauksien irtoaminen tai aiempien epäpuhtauksien siirtyminen  

Kalat Sähkömagneettiset kentät  
Vedenalainen meluhäiriö 
Riuttavaikutukset 

Linnut Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen  
Häiriö ja siirtyminen  
Törmäys  
Estevaikutus  
Välilliset vaikutukset  
Houkutus (esim. levähdysmahdollisuudet) 

Merinisäkkäät Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen  
Meluhäiriö ja siirtyminen (paalutuksesta syntyvä melu ja 
laivaliikenteen/helikopterien melu) 
Meluvauriot (vedenalaisen melun aiheuttamat vammat) 
Viestinnän peittäminen  
Törmäykset aluksiin 
Estevaikutus 
Kalastuspaineen väheneminen (kalastuskieltoalueet) 
Veden laadun muutokset (epäpuhtaudet ja merijäte) 
Sähkömagneettisten kenttien vaikutus suunnistamiseen 
Välilliset vaikutukset  
Riuttavaikutus 

Lepakot Häiriö ja siirtyminen  
Törmäys  
Estevaikutus  
Painevauriot  
Lentoreittien ja levähdyspaikkojen menetys/siirtyminen  
Välilliset vaikutukset  

Muut lajit Meluhäiriö ja siirtyminen  
Sähkömagneettiset kentät  
Lämpövaikutukset 
Uusien elinympäristöjen syntyminen  
Veden laadun muutokset (epäpuhtaudet ja merijäte)  
Välilliset vaikutukset 

 

Merituulivoimahankkeet eroavat maatuulivoimasta selvästi joidenkin toimien osalta. Näitä eroja ovat muun 

muassa alusten käyttö kohteisiin pääsemiseksi sekä tietyt, yksinomaan vesiympäristöön liittyvät 

vaikutusmekanismit, kuten vedenalainen melu. Maatuulivoiman vaikutuksia lieventävien toimenpiteiden 

taustalla olevat periaatteet pätevät kuitenkin myös merituulivoimaan. Nämä periaatteet on esitetty jäljempänä 

olevissa luetelmakohdissa. 
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• Vaikutusten lieventämisessä sovelletaan lievennyshierarkiaa, mikä tarkoittaa sitä, että haitallisten 

vaikutusten välttämiseen tähtäävät toimenpiteet olisi otettava huomioon ja toteutettava ennen haitallisten 

vaikutusten vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Hyvänä käytäntönä on myös, että näitä toimenpiteitä 

sovelletaan vaikutusten alkulähteellä ennen kuin niitä sovelletaan vaikutuksen kohteeseen. 

• Paras tapa pitää EU:n suojelemiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvat haittavaikutukset 

mahdollisimman vähäisinä on sijoittaa voimalat kauas haavoittuvista luontotyypeistä ja lajeista 

(käytännöstä puhutaan makrotason paikan valintana). Tämä voidaan saavuttaa parhaiten hallinnollisen, 

alueellisen, kansallisen tai jopa kansainvälisen tason strategisella suunnittelulla ja erityisesti merten 

aluesuunnittelua koskevan direktiivin110 mukaisesti laadituilla merten aluesuunnitelmilla.  

• Rajat ylittävillä vaikutuksilla on merituulivoiman osalta erittäin suuri merkitys paitsi siksi, että vaikutukset 

ovat kumulatiivisia (esim. vaikutukset lintujen muuttoon), myös siksi, että monet tuulipuistot sijaitsevat 

lähellä muiden jäsenvaltioiden talousvyöhykkeiden rajoja (hankkeet voivat tulevaisuudessa olla myös rajat 

ylittäviä). Espoon yleissopimuksen ja strategista ympäristöarviointia koskevan pöytäkirjan (SEA-pöytäkirja, 

Kiova (Jendroska ym., 2003111)) mukaan yleissopimuksen sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen rajat 

ylittävistä vaikutuksista ja otettava nämä rajat ylittävät vaikutukset huomioon suunnittelussaan. Myös 

merten aluesuunnitelmien laatimisessa edellytetään jäsenvaltioiden välistä ja EU:n ulkopuolisten maiden 

kanssa tehtävää yhteistyötä. 

• Seuranta ei itsessään ole lieventävä toimenpide, mutta se on tarpeen sen määrittämiseksi, ovatko 

merkittävien vaikutusten välttämiseen tai vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttavia. 

• Lieventäviä toimenpiteitä ei pidä sekoittaa korvaaviin toimenpiteisiin, joilla pyritään korvaamaan 

suunnitelmasta tai hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Korvaavia toimenpiteitä voidaan harkita 

ainoastaan, jos luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 4 kohdassa asetetut perusteet täyttyvät. 

 

6.2 Luontotyypit 

6.2.1 Johdanto 

Kymmentä luontotyyppidirektiivin liitteessä I lueteltua luontotyyppiä (tai luontotyyppikokonaisuutta) käsitellään 

raportoinnissa merellisinä luontotyyppeinä, ja kahta niistä pidetään ensisijaisia luontotyyppeinä (merkitty 

merkillä *): 

• vedenalaiset hiekkasärkät [1110] 

• Posidonia-kasvustot (Posidonion oceanicae) * [1120] 

• jokisuistot [1130] 

• muta- ja hiekkamatalikot, joita merivesi ei peitä laskuveden aikana [1140] 

• rannikon laguunit * [1150] 

• laajat matalat lahdet [1160] 

• riutat [1170] 

• kaasuvuotojen synnyttämät rakenteet matalissa vesissä [1180] 

• Itämeren boreaaliset kapeat murtovesilahdet [1650] 

• kokonaan tai osittain vedenalaiset meriluolat [8330]. 

 

Edellä lueteltuihin luontotyyppeihin kuuluu rannikon luontotyyppejä, matalien merialueiden luontotyyppejä 

sekä syvempien avomerialueiden luontotyyppejä (Euroopan komissio, 2013). Koska merituulivoimaloista on 

oltava yhteys maalle (rantautumispaikat), myös ranta-alueiden luontotyypit on otettava huomioon 

merituulivoimahankkeita arvioitaessa (katso kohta Error! Reference source not found.). Asianmukaista 

arviointia tukevat lähtötilanteen tiedot olisi kerättävä parhailla käytettävissä olevilla menetelmillä. Laatikko 6-2 

esitetään yhteenveto lähtötilanneselvityksen esimerkkimenetelmistä. 

Laatikko 6-2 Merenpohjan elinympäristöjä koskeva lähtötilanneselvitys 

                                                      

110 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/89/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, merten 
aluesuunnittelun puitteista (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 135–145). 
111 Jendroska, Jerzy & Stec, Stephen. (2003). Kiovan pöytäkirja strategisesta ympäristöarvioinnista. 33. 105–110. 
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Tutkimuksia tarvitaan todennäköisesti liitteen I luontotyyppialueiden määrittämiseksi merituulivoimala-alueelta ja 

määritetyiltä puskurivyöhykkeiltä. Tutkimusmenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia ohjeita saattaa olla saatavilla 

kansallisella tasolla112. Liitteen I luontotyyppien kartoitustutkimus voi olla osa laajempaa ympäristövaikutusten arviointia 

(YVA) varten. Erilaisista tietolähteistä (esim. EMODnet113) voi saada hyödyllistä tietoa siitä, mitä tietoja merenpohjan 

luontotyyppien laajamittaisesta kartoituksesta on saatavilla. 

 

Jos viimeaikaista (alle 1–2 vuoden takaista) merenpohjan ominaisuuksien korkean resoluution kartoitusta ei ole 

saatavilla, on yleensä tarpeen toteuttaa yksityiskohtaiset paikkakohtaiset tutkimukset ennen hankkeen toteuttamista.  

 

Luontotyyppien luokittelujärjestelmät ovat arvokkaita työkaluja vuorovesialueiden tai sublitoraalin luontotyyppejä 

koskevissa lähtötilanneselvityksissä. Euroopan laajuinen EUNIS-järjestelmä114 sisältää luettelon biotoopeista, jotka on 

määritelty niille ominaisten lajien ja niihin liittyvien fyysisten ominaispiirteiden perusteella. Tällaisia ominaispiirteitä ovat 

esimerkiksi i) aluskasvillisuus, jolla laji esiintyy, ii) lajin esiintymissyvyys ja iii) niiden aalto- ja vuorovesienergiaan liittyvien 

olosuhteiden tyyppi, joissa laji esiintyy. Hyödyllisiä biotooppien määrittämistä koskevia ohjeita on saatavilla Parryn 

(2015115) ohjeistuksesta. 

 

Tutkimustekniikat on esitetty jäljempänä olevissa luetelmakohdissa. 

 

• Vuorovesialueiden luontotyypit 

• Linja-arviointi, pistetutkimus tai kohteen yleistutkimus kävellen tai ajoneuvon (esim. ilmatyynyalus) avulla. 

• Satelliittikaukokartoitus, ilmasta tehtävä monispektrinen kaukokartoitus, ilmasta otettujen valokuvien tulkinta. 

 

• Sublitoraalin luontotyypit 

• Havainnointi drop-videoinnilla, hinattavalla videokameralla tai kauko-ohjatulla ajoneuvolla. Myös sukeltajan 

toteuttama suora havainnointi on mahdollista. Näkyvyysolosuhteet on tärkeää ottaa huomioon, vaikka 

kamerajärjestelmillä, jotka on varustettu makeaan veteen tarkoitetuilla suojakoteloilla, voi olla mahdollista ottaa 

kuvia myös sameissa vesissä. 

• Näytteenotto paikallisnäytteenotto-, kairaus-, ruoppaus- ja/tai troolausmenetelmillä. Vahinkoa aiheuttavilla 

tekniikoilla, erityisesti troolauksella, toteutettavat tutkimukset on suunniteltava huolellisesti mahdollisesti herkillä 

alueilla. 

• Tutkimuksen suunnittelu voidaan optimoida käyttämällä maapohjan tutkimuksessa akustisia erottelujärjestelmiä, 

kuten viistokaikuluotausta ja monisäteistä kaikuluotausta. Näitä järjestelmiä olisi hyödynnettävä ennen suoraa 

havainnointia ja näytteenottotekniikoiden käyttämistä. 

 

6.2.2 Vaikutustyypit 

6.2.2.1 Mitkä ovat pääasialliset vaikutustyypit? 

pääasialliset merituulivoimaloista merellisiin elinympäristöihin aiheutuvien vaikutusten tyypit on esitetty 

Taulukko 6-2. Useimmissa luettelossa esitetyissä vaikutuksissa on kyse mahdollisesti monimutkaisista 

vaikutuskokonaisuuksista. Esimerkkinä voidaan mainita elinympäristöihin aiheutuva vahinko ja häiriö, joka voi 

olla seurausta mistä tahansa toimista, joissa merenpohjaan kajotaan. Vaikutuksia voi syntyä muun muassa 

seuraavista: i) tutkimuslaitteet, kuten kauhat ja kairat, ii) potkurien aiheuttama aaltoilu tai iii) merenpohjan 

valmistelu ennen perustusten ja kaapelien asennusta. Nämä vaikutukset voivat johtaa seurauksiin, jotka 

kohdistuvat erilaajuisiin alueisiin ja joita voi ilmetä milloin tahansa hankkeen elinkaaren aikana ja sen jälkeen. 

Merkittävimpiä haitallisten vaikutusten kannalta ovat kuitenkin taulukossa 6-2 esitetyt hankkeen vaiheet. 

Taulukko 6-2 Merituulivoimahankkeiden elinkaaren aikana luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten tyypit 

Vaikutusten päätyypit Hankkeen vaihe 

                                                      

112 Ks. esimerkiksi ”Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 
4)”: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 ja ”Marine Monitoring Handbook”: 
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download. 
113 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu 
114 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification 
115 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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Luontotyyppien häviäminen 
(olemassa olevien 
elinympäristöjen häviäminen 
ja korvautuminen muulla 
elinympäristöllä esim. kun 
lisätään betoni-, teräs- tai 
kivirakenteita) 

 X  X X 

Luontotyyppien 
häiriintyminen ja 
heikkeneminen (esim. i) 
sedimenttien puhkaisu, 
abraasio ja puristuminen ja ii) 
kaapelien rakentaminen) 

X X X X X 

Suspendoituneesta 
sedimentistä irtoavan 
sedimentin aiheuttama 
tukahtuminen 

 X  X X 

Uuden merellisen 
elinympäristön 
muodostuminen 

 X    

Uusista rakenteista 
aiheutuvat muutokset 
fyysisissä prosesseissa 

 X X  X 

Epäpuhtauksien irtoaminen 
tai aiempien epäpuhtauksien 
siirtyminen 

 X X X X 

Välilliset vaikutukset X X X X X 

  

Liitteen I luontotyyppejä, jotka voivat olla alttiita merituulivoimahankkeiden vaikutuksille, ovat muun muassa 

vedenalaiset hiekkasärkät [1110], riutat [1170] ja Posidonia-kasvustot [1120]. Posidonia-kasvustoja uhkaa 

välitön fyysinen tuhoutuminen, ja lisäksi ne ovat alttiita hydrografisissa järjestelmissä tapahtuville sedimentin 

muutoksille (ks. Bray ym., 2016). Tuulipuiston ja siihen liittyvän sähkönsiirtoinfrastruktuurin sijainnista riippuen 

vaikutukset voivat kohdistua myös muihin luontotyyppeihin tai luontotyyppikokonaisuuksiin. Tällaisia 

luontotyyppejä ja luontotyyppikokonaisuuksia ovat muun muassa jokisuistot [1130], muta- ja hiekkamatalikot, 

joita merivesi ei peitä laskuveden aikana [1140], ja laajat matalat lahdet [1160]. Merituulivoimalat eivät 

todennäköisesti vaikuta joihinkin merellisiin luontotyyppeihin, kuten kokonaan tai osittain vedenalaisiin 

meriluoliin [8330]. 

Suunnitelmissa ja hankkeissa on otettava huomioon, mihin luontotyyppeihin ehdotetuista toimista aiheutuvat, 

edellä Taulukko 6-2 esitetyt vaikutustyypit voivat kohdistua. Vaikka geofysikaalisten ja geoteknisten 

tutkimusten kaltaiset työt eivät todennäköisesti vaikuta merkittävällä tavalla luontotyyppeihin, on syytä ottaa 

huomioon, että geotekniset kairaukset tai muut toimet voivat johtaa suoraan suojeltujen elinympäristöjen 

häviämiseen tai häiriintymiseen. Uusimistoimet on myös otettava huomioon, sillä niillä voi olla samankaltaisia 

vaikutuksia kuin muilla vaiheilla. Uusimistoimien vuoksi kulloisetkin vaikutukset saattavat kestää alun perin 

arvioitua pitempään. 

Tuulivoimalat voivat vaikuttaa vuorovesialueiden tai sublitoraalin luontotyyppeihin seuraavasti: i) 

elinympäristöjen häviäminen turbiinien ja niihin liittyvän infrastruktuurin alle jäävällä alueella, ii) erilaisten 

toimien aiheuttamasta sedimentin leviämisestä tai kerrostumisesta johtuva häiriö, joka voi johtaa merenpohjan 

tukahtumiseen ja muuttaa elinympäristöjen fyysistä rakennetta tai aiheuttaa epäpuhtauksien siirtymistä, ja iii) 
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väliaikainen häiriintyminen, joka merenpohjaan kajoamisesta toimien yhteydessä (esim. jack-up-lauttojen 

ankkuripylväät116, alusten ankkurit jne.). Pitkän aikavälin vaikutuksia elinympäristöihin aiheuttaa muun muassa 

sellaisten uusien keinotekoisten kasvualustojen lisääminen, jotka voivat houkutella pohjaeliöitä ja muita 

organismeja (Wilhelmsson, 2010; Hiscock ym., 2002). Liitteen I luontotyyppeihin voi vaikuttaa myös alueella 

aiemmin harjoitetun toiminnan, kuten kalastuksen, lopettaminen. Merenpohjan elinympäristöt, jotka ovat 

heikentyneet merkittävästi pohjatroolikalastuksen vuoksi, voivat tämän seurauksena elpyä. 

Useimmat merituulipuistot ja niihin liittyvät kaapelit sijaitsevat tällä hetkellä alueilla, joissa sedimentti on 

suhteellisen pehmeää (esim. hiekkainen merenpohja, joissa hienon sedimentin ja karkean soran, sileiden 

kivien ym. määrät vaihtelevat). Useimmissa asianmukaisissa arvioinneissa onkin tarkasteltu erityisesti 

hiekkasärkkiä [1110] ja riuttoja [1170], sillä ne ovat alttiita elinympäristöjen häviämiselle. Suurimpana 

huolenaiheena on ollut näiden elinympäristöjen välitön häviäminen tuuliturbiinien perustusten ja niihin liittyvän 

infrastruktuurin alle jäävällä alueella. 

Kovien pintojen tuominen alueelle, jolla on pääasiassa hiekkaisia sedimenttejä, on monissa tapauksissa 

johtanut merkittäviin muutoksiin pohjaeläinyhdyskunnissa (Meissner & Sordyl, 2006). Vaikka näitä muutoksia 

voidaan pitää myös myönteisinä, olosuhteiden huomattavasta muuttumisesta voi aiheutua merkittäviä 

vaikutuksia, jos olemassa olevia elinympäristöjä suojellaan Natura 2000 -alueella. Tekniset rakenteet tai muut 

ihmisen rakentamat kovat kasvualustat aiheuttavat i) pysyviä muutoksia sedimenttirakenteeseen, ii) 

merenpohjan sedimenttien kuorettumista ja iii) tämän seurauksena pehmeän pohjan elinympäristöjen 

häviämistä. Se, että ihminen lisää kovia kasvualustoja, ei siis välttämättä ole merellisille elinympäristöille 

ekologinen parannus. Arvioinneissa olisi otettava huomioon Natura 2000 -alueiden kuntoa ja suojelua 

koskevat tavoitteet, ja varovaisuus on tarpeen, kun lähtötilanteen todellisista olosuhteista on saatavilla vain 

vähän tietoa.  

Lisäksi on otettava huomioon kiinteiden ja kelluvien tuuliturbiiniteknologioiden välinen ero, myös merenpohjan 

luonteen osalta paikoissa, johon jompaakumpaa teknologiaa aiotaan sijoittaa. Jotkin kiinteät tuuliturbiinien 

perustustyypit, kuten paineilmakasuunit (suction bucket), eivät edellytä paalutusta tai porausta. Tämä 

vähentää merkittävien vaikutusten todennäköisyyttä verrattuna monopile-perustuksiin ja muihin 

paaluperustustyyppeihin. Kelluvat tuulivoimalat tuhoavat elinympäristöjä paljon vähemmän.  

6.2.2.2 Miten merkitystä arvioidaan? 

Merkitys on suurelta osin määritetty vertaamalla todennäköisesti häviävää, heikkenevää tai häiriintyvää 

luontotyyppialuetta luontotyypin koko pinta-alaan. Tämä edellyttää hyvää ymmärrystä elinympäristöjen 

muodostamista alueista sekä niiden rakenteesta ja toiminnoista. 

Vaikutusten merkitykseen voivat vaikuttaa useat eri tekijät: biologiset tekijät, ympäristö, suunnitelman rakenne 

ja hankkeen rakenne. Laatikko 6-3 esitetään tärkeimmät merkityksen arvioinnissa huomioitavat tekijät. 

Laatikko 6-3 Merkityksen arvioinnissa huomioitavat tekijät 

Biologiset tekijät (Tillin ym., 2010): 

• kestävyys (voiko vaikutuksen kohde sietää häiriön tai stressitekijän ilman, että sen ominaisuudet muuttuvat) 

• selviytymiskyky (elpymismahdollisuudet)  

• herkkyys (muutoksen todennäköisyys, kun ominaisuuteen (vaikutuksen kohde) kohdistuu painetta (riippuu 

kestävyydestä ja selviytymiskyvystä). 

 

Ympäristö 

• Maaperän tai sedimentin tyyppi ja morfologia 

• Veden laatu ja määrä 

• Olemassa oleva toiminta, kuten luonnonsuojelutoiminta, joka voi häiriintyä, mikä voi johtaa ympäristöolosuhteiden 

muuttumiseen 

 

Suunnitelman tai hankkeen rakenne: 

• Tuuliturbiinien lukumäärä  

                                                      

116 Liikuteltava lautta, joka on ankkuroitu merenpohjaan lasketuilla ankkuripylväillä. 
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• perustustyyppi ja erityisesti sen alle jäävä alue 

• mahdollinen eroosiosuojaus ja asennusmenetelmät erityisesti, jos valmistelutöihin sisältyy luontotyyppien raivaus 

laajemmalla alueella (esim. hiekka-aaltojen tasoitus) 

• kaapelien lukumäärä, pituus ja hautausmenetelmä (-menetelmät) (sekä kaapelien suojaus) 

• muut asiaan liittyvät toimet (esim. tarve ankkuroida alukset tai ottaa käyttöön nostojalat, poraus- tai ruoppausjätteen 

läjitysalueet jne.) 

• rakennustoimien kesto ja niiden vaatima alue 

• käytöstäpoistosuunnitelmat – riippumatta siitä, jätetäänkö infrastruktuuri (mukaan luettuina perustukset ja suojat) 

paikoilleen vai poistetaanko se. 

 

MarESA (Marine Evidence-based Sensitivity Assessment (Tyler-Walters ym., 2017)) on näyttöön perustuvan 

asiantuntija-arvioinnin lähestymistapa, jonka avulla saatavia tietoja käytetään merkityksen arvioinnissa. 

Taulukko 6-3 esitetään yhteenveto MarESA-lähestymistavasta niiden biotooppien arvioinnissa, joita voi 

esiintyä liitteen I luontotyypeissä tai jotka ovat niille tyypillisiä. Yhteenvedossa keskitytään tarkemmin 

abraasioon. Fyysisen häiriön tai abraasion vaikutukset kasvualustan pinnalla sedimenttisissä tai 

kallioperäisissä luontotyypeissä kohdistuvat kasvualustan pinnalla elävään pintakasvistoon ja -eläimistöön. 

Abraasiota voi aiheutua sedimenttinäytteiden ottamisesta, alusten ankkuroinnista tai lauttojen jalkojen 

aiheuttamasta sedimenttien puristumisesta. Vertailuarvot (määrälliset tai laadulliset) ovat merkittävä osa 

MarESA-arviointimenettelyä. Niillä kuvataan painetta vaikutuksen suuruusluokan, laajuuden, keston ja 

tiheyden osalta.  

Taulukko 6-3 Merellisen luontotyypin hankautumiseen liittyvä herkkyys, kestävyys ja selviytymiskyky 

Luontotyyppi (esimerkki 
biotoopista) 

Kestävyys Selviytymiskyky Herkkyys 

Vedenalaiset hiekkasärkät [1110] 
(suolapitoisuudeltaan vaihteleva 
sublitoraalin hiekka)  

Matala Korkea Matala/keskitaso117 

Posidonia-kasvustot (Posidonion 
oceanicae) [1120] 

Keskitaso Matala Keskitaso 

Jokisuistot [1130] (Hediste diversicolor, 
Limecola balthica ja Scrobicularia plana 
hiekkaisilla ja mutaisilla rannoilla) 

Keskitaso Korkea Matala 

Muta- ja hiekkamatalikot, joita merivesi ei 
peitä laskuveden aikana [1140] (Zostera 
sp. -kasvustot matalissa rantavesissä tai 
infralitoraalin puhtaassa tai mutaisessa 
hiekassa) 

Matala Keskitaso Keskitaso 

Rannikon laguunit * [1150] (sublitoraalin 
liejupohja alhaisissa tai vähäisemmissä 
suolapitoisuuksissa (laguunit)) 

Keskitaso Korkea Matala 

Laajat matalat lahdet [1160] (Arenicola 
marina infralitoraalin liejupohjassa) 

Korkea Korkea Ei herkkä 

Riutat – biogeeniset tai geogeeniset [1170] 
(Sabellaria spinulosa vakaassa 

circalitoraalin sekasedimentissä) 
Ei ole Matala/keskitaso Keskitaso/korkea 

* ensisijainen luontotyyppi 

Epävarmoissa tapauksissa (tuulipuiston mahdollisista vaikutuksista tai suunnitteluparametreista on 

epävarmuutta) oletuksena on oltava pahin mahdollinen tilanne. Esimerkiksi vedenalaisten kaapelien suojaus 

(esim. kivisuojaus) voi laajentaa kaapelin asennukseen liittyvän luontotyypin häviämisaluetta merkittävästi. 

Tarvittavan kivisuojauksen määrää ei kuitenkaan voida arvioida ennen kuin on tiedossa, miten kaapelin 

hautaaminen on onnistunut. Tällaisten arvioiden on oltava mahdollisimman tarkkoja, ja niiden on perustuttava 

asianmukaisiin tietoihin, kuten maaperän olosuhteita koskeviin geoteknisiin tutkimuksiin. 

                                                      

117 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en
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Laatikko 6-4 esitetään yhteenveto epävarmuustekijöistä ja haasteista, joita on ilmennyt arvioitaessa merellisiin 

luontotyyppeihin todennäköisesti kohdistuvia merkittäviä vaikutuksia (ja jotka voivat edellyttää täydentävien 

lähtötilannetta koskevien tietojen keräämistä tai ennalta varautumisen periaatteen soveltamista). 

Laatikko 6-4 Keskeiset haasteet merellisiin luontotyyppeihin todennäköisesti kohdistuvien 
merkittävien vaikutusten arvioinnissa 

Kaikki vaikutukset 

• Sellaisten, erityisesti laajamittaista luontotyyppien levinneisyyttä koskevien tietojen saatavuus, joita käytetään i) 

suunnitelmatason arvioinneissa tai ii) yksityiskohtaisissa hankekohtaisissa tutkimuksissa ja arvioinneissa. 

• Epävarmuus voimalakokonaisuuden suunnitteluparametreista, erityisesti kaapelien suojaukseen tarvittavien 

materiaalien määrästä ja kaapelin sijainnista. Joskus epävarmuutta on myös kaapelien suojauksen ja 

hautausmenetelmien toimivuudesta esimerkiksi alueilla, joilla merenpohja on dynaamista ja joilla voidaan tarvita 

hiekka-aaltojen raivausta ennen kaapelin hautaamista. Jos korjaavat työt ovat tarpeen, tästä voi aiheutua uusi riski 

liitteen I luontotyypeille, sillä suunnitelman keskeisiin parametreihin on tehtävä lisäyksiä. 

• Joissakin tapauksissa tiedot liitteen I luontotyyppeihin vaikuttavan olemassa olevan infrastruktuurin laajuudesta ovat 

puutteellisia. Jos esimerkiksi Natura 2000 -alueella sijaitseva kivisuojauksella peitetty merenpohjan alue ei ole tiedossa, 

on vaikeaa tehdä tietoon perustuvaa kumulatiivista arviointia. 

• Luontotyyppien alueellinen ja ajallinen vaihtelu. Meriympäristö on dynaamista. Esimerkiksi tietyt luontotyypit, kuten 

hiekkasärkät [1110] voivat olla liikkuvia, ja biologiset yhteisöt (esim. biogeeniset riutat [osa luontotyyppiä 1170] 

vaihtelevat luonnostaan vuodenaikojen aikana ja niiden välillä. 

• Sen ymmärtäminen, miten herkkiä luontotyypit ja niihin liittyvät lajit ovat tuulivoiman kehittämiseen liittyville toimille, ja 

erityisesti niiden kestävyyden (sietokyky) ja selviytymiskyvyn (elpymiskyky) ymmärtäminen. Tietopohjan 

parantamiseksi hankkeiden jälkeisen seurannan perusteella on tehty suhteellisen vähän työtä. 

 

6.2.3 Lieventävät toimenpiteet  

Mahdollisia ristiriitoja Natura 2000 -alueiden ja EU:n suojelemien alueiden ja luontotyyppien kanssa voidaan 

parhaiten välttää sijoittamalla merituulivoimalat tarkoituksenmukaisesti.  

Merellisiin elinympäristöihin kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää myös valitsemalla vähiten häiritseviä 

menetelmiä esimerkiksi kaapelien asennusta ja merenpohjan valmistelua varten. Kun esimerkiksi 

ruoppausmassa vapautetaan merenpohjan lähellä pudotusputken avulla, massa voidaan sijoittaa tarkemmin 

läjitysalueelle ja suspendoitunutta kiintoainesta on vähemmän kuin jos massa vapautettaisiin lähellä pintaa. 

Sedimenttien läjitysalueiden valinnassa voidaan myös i) ottaa huomioon, sijaitseeko lähistöllä merenpohjan 

luontotyypin herkkiä alueita, ja ii) varmistaa, että massa palautetaan sedimentin kulkeutumisväylien 

tukemiseksi sopivassa mittakaavassa (esim. hiekkasärkkien osalta). 

Vesien saastumisen ehkäisemistä ja haitallisten vieraslajien hallitsemista koskevia hyviä käytäntöjä on 

saatavilla laajalti jäsenvaltioissa ja kansainvälisellä tasolla (esim. alusten aiheuttaman meren pilaantumisen 

ehkäisemisestä tehty kansainvälinen yleissopimus (MARPOL 73/78)). Tämän vuoksi aihetta ei käsitellä 

tarkemmin.  

Tapaustutkimus 6-1 kuvataan toimenpiteet, jotka on toteutettu heikentyneen luontotyypin kunnostamiseksi 

merituulipuiston rakentamisen yhteydessä Tanskassa. Vaikka kyseinen tuulipuisto ei sijaitse Natura 

2000 -alueella, lähestymistapa voi olla merkityksellinen sellaisten Natura 2000 -alueiden osalta, joilla 

suojellaan liitteen I riuttaluontotyyppejä. 

Tapaustutkimus 6-1 Heikentyneen luontotyypin kunnostaminen Anholtin merituulipuiston 
rakentamisen yhteydessä Tanskassa 

Anholtin tuulipuiston rakentamiseksi Tanskaan oli siirrettävä noin 5 000 suurta, jopa 30 tonnin painoista kiveä. Kiviriutoista 

on tullut Tanskassa harvinainen luonnonvara, sillä niitä on raivattu laajalti käytettäväksi satamalaitureissa, 

rannikonsuojeluun tarkoitetuissa rakenteissa ja muissa keinotekoisissa rakenteissa. Tanskan luonnonsuojeluviraston 

suostumuksella Anholtin merituulipuiston rakennuttaja DONG Energy (nykyisin Ørsted) ei pelkästään siirtänyt lohkareita 

riuttaan, johon tuulipuisto oli tarkoitus sijoittaa. Sen sijaan DONG loi kivistä tuulipuiston yhteyteen noin 28 keinotekoista 

riuttaa, joissa oli erikokoisia luolia, minkä ansiosta alueen biologinen monimuotoisuus lisääntyi. Tuulipuistolla edistettiin 



 

Tuulivoimahankkeita ja EU:n luontolainsäädäntöä koskevat ohjeet  170  

näin optimaalisten kasvu- ja elinolosuhteiden syntymistä erityisesti koviin kasvualustoihin kiinnittyville eläimille ja 

kasveille118. 

 

Tällaiset toimenpiteet voivat olla erityisen hyödyllisiä, jos riutan luontotyypin luontaiset ominaisuudet ovat heikentyneet. 

Näin on ollut Tanskassa, jossa monet kiviriutta-alueet erityisesti matalissa (alle 10 metrin syvyisissä) vesissä ja 

rannikkoalueilla on tuhottu, koska kiviä ja lohkareita on poistettu laiturien, aallonmurtajien ja muiden rakenteiden 

rakentamista varten (Dahl ym., 2015). 

 

On tärkeää ottaa huomioon, että Anholtin tuulipuisto ei ollut Natura 2000 -alueella eikä se vaikuttanut liitteen I 

riuttaluontotyyppeihin. Tämä lähestymistapa on kuitenkin mahdollinen keino palauttaa liitteen I riuttaluontotyyppejä ja 

edistää suotuisan suojelun tason saavuttamista luontotyyppidirektiivin mukaisesti.  

 

6.3 Kalat 

6.3.1 Vaikutusten tyypit 

Useimmat luontotyyppidirektiivin liitteessä II luetelluista kalalajeista elävät ainoastaan makeassa vedessä. 

Jotkin lajeista, kuten kantasillit (Alosa spp.) ja nahkiainen, ovat kuitenkin vaeltavia, ja ne viettävät osan 

elämästään meressä ja osan makeassa vedessä. Merilohi (Salmo salar) esitetään luettelossa vain siltä osin, 

kuin sitä esiintyy makeassa vedessä. Liitteessä IV luetellaan vain muutama kalalaji, jotka viettävät osan 

elinkaarestaan meressä. Näitä ovat erityisesti välimerensampi (Acipenser naccarrii) ja sampi (A. sturio). 

Pohjanmeren eräiden alueiden Coregonus oxyrhynchus -lajin anadromisia populaatioita on lueteltu liitteissä II 

ja IV, mutta laji on saattanut hävitä meriympäristöstä (Freyhof & Kottelat, 2008). 

Koska liitteen II kalalajeille osoitetut Natura 2000 -alueet sijaitsevat yleensä sisämaassa tai jokisuistossa, ne 

eivät todennäköisesti osu päällekkäin merituulipuistojen kanssa. Tärkeimpiä kyseisiin liitteen II kalalajeihin 

kohdistuvia vaikutuksia ovat sellaiset, jotka vaikuttavat laajalle alueelle, kuten vedenalaisen melun ja veden 

laadun muutosten aiheuttama häiriö (esimerkiksi suspendoituneen sedimentin vuoksi). Yksi mahdollinen 

vaikutus on myös siirtokaapelien aiheuttamat sähkömagneettiset kentät (siirtokaapeleilla siirretään sähköä 

tuulipuistosta rannikolle). Tätä käsitellään tarkemmin ohjeasiakirjassa Energiansiirtoinfrastruktuuri ja EU:n 

luonnonsuojelusäädökset (Euroopan komissio, 2018a). On todettu, että sampi pystyy havaitsemaan 

sähkömagneettiset kentät, vaikka vaikutusten todennäköisyyttä ja merkitystä ei tunneta hyvin (Boehlert & Gill, 

2010). Muuttolohikalat saattavat myös pystyä havaitsemaan sähkömagneettisia kenttiä, ja tämän mahdollinen 

vaikutus nuorten kalojen muuttoon tai palaaviin aikuisiin kaloihin on otettava huomioon (Gill ym., 2005). On 

kuitenkin huomattavaa epävarmuutta siitä, onko magneettikentillä tai sähkökentillä haitallisia vaikutuksia ja 

voivatko nämä vaikutukset olla ympäristön kannalta merkittäviä. 

Vedenalainen melu voi olla tarpeen ottaa huomioon, jos merituulivoimalakokonaisuus on riittävän lähellä 

rannikko- tai jokisuistovesillä sijaitsevaa suojelualuetta. Tämä johtuu siitä, että tuulipuiston rakentamiseen 

liittyvästä äänekkäimmästä toiminnasta voi aiheutua vaikutuksia (esim. perustusten paalutus ja/tai 

räjähtämättömien taisteluvälineiden räjäyttäminen). Popper ym. (2014) ehdottavat lajien luokittelua sen 

mukaan, miten herkkiä ne ovat vedenalaiselle melulle, sen perusteella, onko niillä uimarakkoa vai ei. 

Uimarakollisten kalojen, kuten merilohen ja kantasillilajien, tiedetään olevan herkkiä äänenpaineelle. 

Kantasilleillä uimarakko sijaitsee lähellä korvaa, ja ne ovat suhteellisen herkkiä melulle. Kalat, joilla ei ole 

uimarakkoa, kuten nahkiaiset, ovat herkkiä ainoastaan hiukkasten liikkeelle, eivät äänenpaineelle. 

Popperin ym. (2014) mukaan herkimpiin lajeihin, kuten kantasilleihin, kohdistuvat melun aiheuttamat 

häiriövaikutukset voivat ulottua ”tuhansien metrien” (eli kilometrien) päähän. Muiden lajien, kuten lohen, osalta 

vaikutukset voivat ulottua satojen metrien päähän ja nahkiaisen kaltaisten lajien osalta kymmenien metrien 

päähän. On syytä korostaa, että nämä arviot ovat epävarmoja. Lisäksi on olemassa näyttöä siitä, että 

ainoastaan meressä elävä ja kantasillin kanssa samaan heimoon kuuluva silli voi kyetä havaitsemaan 

paalutuksesta syntyvää melua ja että melusta voi aiheutua sille häiriötä jopa 80 kilometrin etäisyydellä 

melulähteestä (Thomsen ym., 2006). Yleisesti häiriövaikutuksia odotetaan ilmenevän huomattavasti 

pienemmillä etäisyyksillä, joidenkin kymmenien kilometrien päässä melulähteestä. Esimerkiksi Boylen ja 

New’n (2018) mukaan paalutusäänet voivat häiritä kaloja enintään 15,4 kilometrin säteellä paalutuspaikasta. 

                                                      

118 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf
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Nämä etäisyydet viittaavat siihen, että melun vaikutukset on perusteltua ottaa huomioon, kun perustuksia 

paalutetaan tai toteutetaan muita melua tuottavia toimia, kuten räjäytetään räjähtämättömiä taisteluvälineitä, 

kymmenien kilometrien säteellä kantasillille osoitetusta Natura 2000 -alueesta. 

Lintu- ja luontotyyppidirektiiveillä suojellut merinisäkkäät ja kalaa syövät merilinnut ovat riippuvaisia terveistä 

kalakannoista. Merituulivoimahankkeiden arvioinnissa on näin ollen otettava huomioon mahdolliset 

vaikutukset useampiin kuin luontotyyppidirektiivin liitteissä lueteltuihin lajeihin. 

6.3.2 Mahdolliset lieventävät toimenpiteet 

Nimenomaan liitteen II kalalajeihin kohdistuvien vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi toteutetuista 

toimenpiteistä on vain vähän kokemusta. Joissakin tapauksissa on harkittu paalutuksen kausittaisia rajoituksia, 

jotta voitaisiin välttää lohikaloihin niiden muuton aikana kohdistuvia vaikutuksia. Tämä toimenpide on toteutettu 

varotoimenpiteenä, sillä häiriövaikutuksen todennäköisestä vaikutusalueesta on epävarmuutta. On myös 

olemassa muita esimerkkejä paalutuksen kausittaisista rajoituksista muiden kuin liitteessä II lueteltujen 

kalalajien suojelemiseksi niiden lisääntymiskauden aikana. Tällaiset rajoitukset ovat koskeneet pääasiassa 

kaupallisesti merkittäviä lajeja, kuten silliä, joilla on myös trofiatason merkitystä muiden EU:n suojelemien lajien 

kannalta muun muassa siksi, että merinisäkkäät saalistavat niitä. 

Lieventävät toimenpiteet, joilla pyritään vähentämään merinisäkkäisiin kohdistuvaa vedenalaista melua, 

odotetaan olevan tuloksellisia myös kalojen kannalta. 

Sähkömagneettisten kenttien vaikutuksiin liittyvät huolenaiheet pyritään yleensä ratkaisemaan hautaamalla 

kaapelit vähintään yhden metrin syvyyteen. Sähkömagneettisista kentistä suurin osa voidaan vähentää 

hautaamalla kaapeli tai peittämällä se suojamateriaalilla, kuten kivillä, sillä voimakkaimmat kentät esiintyvät 

kaapelin pinnassa. Vaikka hautaaminen heikentää sähkömagneettisen kentän voimakkuutta kaapelin 

yläpuolella, jotkut lajit saattavat yhä havaita syntyvät magneettiset kentät tai sähkökentät myös silloin, kun 

kaapeli on haudattu syvemmälle (Gill ym., 2009). 

6.4 Linnut 

6.4.1 Johdanto 

Lintujen ja merituulivoimaloiden keskinäistä vaikutusta on tutkittu laajalti EU:ssa ja sen ulkopuolella. Näin ollen 

saatavilla on useita lintuja ja tuulivoimaloita koskevia kansallisia ohjeasiakirjoja, joissa esitetään 

yksityiskohtaisesti soveltuvat menetelmät lähtötilannetta koskevien tietojen keräämistä varten. Liitteessä E on 

kattava luettelo kansallisista ohjeasiakirjoista. 

Vaikutusten merkityksen arviointia tukevat lähtötilannetta koskevat tiedot on kerättävä parhailla saatavilla 

olevilla tieteellisillä menetelmillä (esim. Camphuysen ym., 2004; Maclean ym., 2009; Thaxter ja Burton, 2009). 

Smallwood (2017) julkaisi kattavan katsauksen tutkimusmenetelmiin. Laatikko 6-5 esitetään yhteenveto 

lähtötilanneselvitysten esimerkeistä. Lintujen moninaisen luonteen vuoksi alueelliset, kansalliset tai jopa 

kansainväliset strategiset tutkimukset ovat erityisen tärkeitä. Niistä saadaan tietoa populaatioiden tasosta 

lähtötilanteessa, ja niitä voidaan hyödyntää suunnitelmien ja hankkeiden biologisesti merkityksellisessä 

arvioinnissa. Tällaiset tutkimukset ovat erityisen tärkeitä, kun arvioidaan kumulatiivisia vaikutuksia. Tämä ei 

kuitenkaan vähennä tarvetta toteuttaa huolellisesti kohdennettuja tutkimuksia paikallisella (tuulipuiston) 

tasolla, jotta saadaan tietoa hankekohtaisia arviointeja varten. 

Laatikko 6-5 Esimerkki merilintuja koskevista lähtötilanneselvityksistä 

• Merilintuyhdyskuntien laskennat: toteutetaan, mikäli kyseessä olevasta Natura 2000 -alueesta ei ole olemassa 

seurantatietoja. 

• Jos merilintuyhdyskuntien laskentatietoja ei ole saatavilla tai jos ne eivät ole luotettavia vaikutusten arvioinnin kannalta, 

merilintuyhdyskuntien laskennat on toteutettava niitä koskevan lähtötilanteen määrittämiseksi. Laskennassa olisi 

mahdollisuuksien mukaan noudatettava kansallisen laskentajärjestelmän menetelmiä, jotta tietoja voidaan vertailla. 

Ornitologien, joilla on asiaankuuluvaa kokemusta merilintuyhdyskuntien laskennasta, olisi vastattava laskentojen 

toteuttamisesti erityisesti silloin, kun laskennat tehdään aluksilta käsin. Laskentaan voi kulua useita päiviä yhdyskunnan 

koosta ja käytettävissä olevan henkilöstön määrästä riippuen. Laskennat olisi toteutettava sellaisina 

vuorokaudenaikoina (esim. klo 7.00–17.00) ja vuodenaikoina (esim. toukokuusta kesäkuuhun), jotka kuvaavat 
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tarkimmin merilintujen joukkoon kuuluvia lajeja ja niiden määriä. Lajikohtaiset tutkimukset voivat olla tarpeen sellaisten 

yölintulajien osalta, jotka pesivät maan alla tai kivien välissä. Ks. menetelmäkatsaus teoksesta Bibby ym., 2000.  

• Maalta tehtävät pistelaskennat, jos turbiinit sijaitsevat hyvin lähellä rantaa. 

• Alukselta tehtävät laskennat (voidaan tehdä, jos matka alueelle ei ole liian pitkä) tai digitaaliset ilmasta käsin 

(digitaalisesti tai videolla) tehtävät linjalaskennat, jotta voidaan määrittää lajien määrä ja jakautuminen merellä sekä 

lajin lentokorkeusjakauma. Kaikkiin näihin menetelmiin voi liittyä ongelmia, jotka koskevat muun muassa 

lentokorkeuden ja houkutuskäyttäytymisen (arviointi toteutetaan alukselta) ymmärtämistä sekä lajien tunnistusta. 

• Lintujen rengastaminen käsityksen saamiseksi saalistuskäyttäytymisestä lisääntymisen aikana ja lintujen liikkeistä 

lisääntymiskauden ulkopuolella. 

• Tutka: tutkajärjestelmien käyttö lintuvirtojen, lintutiheyksien, lentosuuntien ja lentokorkeuden arvioimiseen erityisesti 

silloin, kun muuttolintuja esiintyy todennäköisesti suurina määrinä. Tutkien käytön yhteydessä lajit on tunnistettava 

silmämääräisten havaintojen perusteella. Vaikka tutkia voidaan käyttää tällaisten tietojen automaattiseen kirjaamiseen 

hyvin laajoilla alueilla, tiedot ovat arvokkaita vain lajikohtaisten vaikutusten arvioinnissa, kun niihin yhdistetään suora 

silmämääräinen havainnointi. Tästä syystä tutkaa ei käytetä yleisesti merituulivoimaloiden vaikutustenarvioinneissa. 

Tutka voi kuitenkin olla hyödyllinen joissakin tilanteissa, joissa tietoja ei voida saada suoran silmämääräisen 

havainnoinnin tai GPS-seurannan avulla. 

 

6.4.2 Vaikutusten tyypit 

6.4.2.1 Mitkä ovat tärkeimmät vaikutustyypit? 

Merituulivoimaloista lintuihin kohdistuvien vaikutusten tyypit ovat pitkälti samankaltaisia kuin 

maatuulivoimaloilla, mutta merituulivoimalan kumulatiiviset vaikutukset voivat olla merkittävämpiä. Tällaisia 

vaikutuksia on arvioitu laajasti (esim. Perrow, 2019), ja niistä esitetään yhteenveto Laatikko 6-6. Vaikutusten 

tyyppien ja voimalan elinkaaren välistä suhdetta kuvataan Taulukko 6-4. Kukin vaikutustyyppi voi vaikuttaa 

yksilön selviytymiseen ja lisääntymismenestykseen. Tämän tuloksena populaation demografiset ominaisuudet 

voivat muuttua, mikä voi puolestaan muuttaa populaation kokoa merkittävästi. 

Laatikko 6-6 Lintuihin kohdistuvien vaikutusten tyypit  

• Törmäys: kuolemaan johtava vuorovaikutus lentävien lintujen ja tuuliturbiinirakenteiden välillä. 

• Häiriö ja siirtyminen: lintujen välttämiskäyttäytyminen voi käytännössä johtaa elinympäristön häviämiseen. On kuitenkin 

vain vähän tutkimuksia siitä, voiko tällä olla vaikutuksia myös populaatioon (Searle ym., 2014; Warwick-Evans ym., 

2017; Garthe ym., 2015). 

• Estevaikutus: tuulipuisto on läpäisemätön este lentäville linnuille, mikä pidentää lentomatkoja ja energiankulutusta. 

• Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen: sellaisen tukiluontotyypin häviäminen tai pirstoutuminen, jota linnut 

muutoin hyödyntäisivät. 

• Välilliset vaikutukset: muutokset saaliiden määrissä ja saatavuudessa voivat aiheutua suoraan tai johtua välillisesti 

elinympäristöjen muutoksista. Nämä muutokset voivat olla myönteisiä (Lindeboom ym., 2011) tai haitallisia (Harwood 

ym., 2017), mutta niiden vaikutuksista lintupopulaatioihin on vain vähän näyttöä. 

 

Taulukko 6-4 Merituulivoimahankkeiden elinkaaren aikana lintuihin kohdistuvien vaikutusten tyypit 

Vaikutusten tyypit Hankkeen vaihe 
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Elinympäristöjen häviäminen 
ja heikkeneminen 

 X X X X 

Häiriö ja siirtyminen X X X X X 

Törmäys   X X  

Estevaikutus  X X X  

Välilliset vaikutukset X X X X X 
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Houkutus (esim. 
levähdysmahdollisuudet) 

  X X  

 

6.4.2.2 Miten merkitystä arvioidaan? 

Todennäköisiä tuulivoimaloiden merkittäviä vaikutuksia lintuihin arvioidaan yleensä kaksivaiheisella 

menettelyllä. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään vaikutusten laajuus lintukuolleisuuden osalta. Tämän 

jälkeen toteutetaan toinen vaihe, jossa arvioidaan lintupopulaatioiden muutosta suhteessa kyseessä olevan 

alueen suojelutavoitteisiin. 

Useat tekijät voivat vaikuttaa vaikutusten merkittävyyteen: biologiset tekijät, ympäristö, suunnitelma ja 

voimalan rakenne. Laatikko 6-7 esitetään yhteenveto tekijöistä, jotka otetaan yleensä huomioon sekä 

lähtötilannetta koskevien tietojen keruumenetelmien suunnittelussa että vaikutusten merkittävyyden 

arvioinnissa. 

Laatikko 6-7 Merituulivoimaan ja lintuihin liittyvien lähtötilannetta koskevien tietojen 
keruumenetelmien määrittämisessä ja vaikutusten merkityksen arvioinnissa huomioitavat tekijät 

Kaikki vaikutukset 

• Pitkäikäiset, hitaasti lisääntyvät (k-strategian) lajit, kuten merilinnut, ovat haavoittuvampia kuin pienet, lyhytikäiset 

(r-strategian) lajit, kuten varpuslinnut. 

• Pienet ja uhanalaiset populaatiot (esim. liitteen I lajit) ovat alttiimpia ylimääräisille kuolleisuutta aiheuttaville tekijöille 

kuin suuremmat vakaat tai kasvavat populaatiot. 

• Kumulatiiviset vaikutukset. 

 

Törmäys 

• Lintujen liikkeiden vuodenaikaisvaihtelu.  

• Törmäysriskiä pienentävä välttämiskäyttäytyminen.  

• Törmäysriskiä suurentava houkutuskäyttäytyminen. 

• Lento-ominaisuuksien, kuten nopeuden, korkeuden ja suunnan, päivittäinen vaihtelu. 

• Lentonopeus. 

• Lentokorkeus. 

• Lentäminen yöllä (saattaa lisätä törmäysriskiä). 

• Turbiinien sijoittelu ja tuulipuiston kokoonpano (lentoreittien osalta). 

 

Häiriö ja siirtyminen 

• Paikalliset lintumäärät (eri lajiryhmät, kuten kuikkalinnut (gaviiformes) ja merisorsat (Garthe ym., 2015)).  

• Kausittainen vaikutus – lintujen on havaittu välttävän tuulipuistoja lisääntymiskauden ulkopuolella enemmän 

maatuulivoimaloihin verrattuna. 

 

Estevaikutukset 

• Kausittainen vaikutus – energiankulutuksen lisääntyminen, joka aiheutuu siitä, että pesivät linnut joutuvat 

kiertämään tuulivoimalan toistuvasti liikkuessaan pesänsä ja saalistusalueiden välillä, voi olla sellaista 

merkittävämpää kuin energiankulutuksen lisääntyminen, joka estevaikutuksesta aiheutuu muuttolinnuille, jotka 

joutuvat muuttamaan reittiään tuulivoimalakokonaisuuden ympäri. Tämä riippuu pitkälti tuulipuiston sijainnista ja 

lentoreiteistä. 

 

Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen 

• Lajin kyky käyttää elinympäristöjä joustavasti ja se, missä määrin laji pystyy reagoimaan elinympäristön 

olosuhteiden muutoksiin. 

 

Välilliset vaikutukset 

• Elinympäristöjen ja saalislajien herkkyys ja haavoittuvuus tuulivoimahankkeisiin liittyville toimille sekä 

elinympäristöjen saalislajiston muutoksista lintuihin kohdistuva vaikutus. 

Lähteet: 

Villegas-Patraca ym., 2012; Hötker, 2017; Peterson ja Fox, 2007. 
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Laranjeiro ym. (2018) arvioivat lintukuolleisuuden arvioinnissa ja vaikutuksen merkityksen määrittämisessä 

yleisesti käytettyjä lähestymistapoja, ja niistä esitetään yhteenveto Error! Reference source not found.. 

Arviointia varten voidaan hankkia tietoa useammalla kuin kahdella tavalla. Esimerkiksi lintukuolleisuuden 

arvioinnissa voidaan käyttää törmäysriskimallia, ja tälle arvioinnille voidaan tämän jälkeen tehdä populaation 

elinkelpoisuutta koskeva analyysi, jotta voidaan arvioida lisäkuolleisuuden mahdollista vaikutusta 

populaatioon. Skotlannissa sovelletaan usein populaatiomalleja (populaation elinkelpoisuutta koskevia 

analyysejä), joissa käytetään vaihtoehtoisia indikaattoreita.  

Seuranta on olennaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että arvioinnin päätelmien taustalla oleva tieteellinen 

perusta on pätevä pitkällä aikavälillä. Tarvetta seurannan yleisille lähestymistavoille käsitellään luvussa 7. 

Lintujen osalta seurannassa keskitytään yleensä törmäysriskiin sekä käsityksen saamiseen siitä, toteutuvatko 

törmäysriskimallien ennusteet todellisuudessa.  

Laatikko 6-8 esitetään yhteenveto epävarmuustekijöistä ja haasteista, joita on tullut esiin arvioitaessa lintuihin 

kohdistuvien vaikutusten merkittävyyttä. Nämä epävarmuustekijät ja haasteet voivat edellyttää täydentävien 

lähtötilannetta koskevien tietojen keräämistä tai ennalta varautumisen periaatteen soveltamista. 

Laatikko 6-8 Keskeiset haasteet lintuihin todennäköisesti kohdistuvien merkittävien vaikutusten 
arvioinnissa 

Kaikki vaikutukset 

• Yleiset saalistusalueiden ja lisääntymisalueiden väliset etäisyydet perustuvat pieniin otoksiin119. 

• Puutteellinen tietämys pesimäyhdyskunnista peräisin olevien lintujen osuudesta erityissuojelualueilla 

lisääntymiskauden ulkopuolella120. 

• Suunnitelmien ja hankkeiden kumulatiivisten vaikutusten ymmärtäminen erityisesti silloin, kun niitä ilmenee useissa 

maissa ja kun ne vaikuttavat muuttolintulajeihin. 

 

Törmäys 

• Yleiset lentokorkeusjakaumat perustuvat pieniin otoksiin (katso Tapaustutkimus 6-2). 

• Välttämisasteet perustuvat pieniin otoksiin. 

• Lentokorkeudet perustuvat pieniin otoksiin. 

• Lentämisestä yöllä on saatavilla vain vähän empiiristä tietoa. 

 

Häiriö ja siirtyminen 

• Saatavilla on vain vähän lajikohtaista empiiristä tietoa siirtymisen määrästä ja niiden alueiden laajuudesta, joilla 

siirtymisvaikutuksia ilmenee merellä. 

• Saatavilla on vain vähän empiirisiä tietoja indeksiperusteisten malliennusteiden tueksi. 

 

Estevaikutukset 

• Saatavilla on vain vähän empiiristä tietoa, sillä i) aiemmissa tutkimuksissa on käytetty epäsoveltuvia menetelmiä, 

ii) aiemmissa tutkimuksissa estevaikutuksia ei ole eroteltu siirtymisvaikutuksista ja iii) tutkatekniikkaan liittyy 

rajoituksia (esim. lajien tunnistamisen osalta). 

• Pesivistä linnuista on saatavilla vain vähän empiirisiä tietoja, sillä aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty 

muuttolintuihin. 

• Kauas muuttaviin lintuihin kohdistuvaa kumulatiivista vaikutusta, joka aiheutuu useiden kohteiden välttämisestä 

muuttoreitillä, ei ole vielä tutkittu. 

 

Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen 

• Saatavilla on vain vähän empiirisiä tietoja uhkien tunnistuksen tai indeksiperusteisten malliennusteiden tueksi. 

• Sellaisen erityiseen suojelualueeseen toiminnallisesti liittyvän ja alueen rajojen ulkopuolelle ulottuvan maa- tai 

merialueen laajuus, joka on tarpeen lajin suotuisan suojelun tason säilyttämiseksi tai ennalleen saattamiseksi. 

 

Välilliset vaikutukset 

                                                      

119 Ks. esimerkiksi ”Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird areas 
across the UK” (https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 
120 Ks. esimerkiksi ”Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically Defined 
Minimum Population Scales” (http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408). 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408
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• Saatavilla on vain vähän empiiristä tietoa saalislajien herkkyydestä ja haavoittuvuudesta ja niiden merkityksestä 

kyseessä olevien lintulajien selviytymisen ja lisääntymismenestyksen kannalta. 

 

Tapaustutkimus 6-2 Merilintujen lentokorkeuden arviointi LiDAR-tutkan avulla 

Ongelma 

Törmäysriskiarviot lasketaan törmäysriskimallinnuksella, yleisesti Bandin mallin avulla (Band, 2012). Bandin mallissa 

keskeinen syöttöparametri on lintujen lentokorkeus. Lintujen lentokorkeuksien mittaamiseen tai arviointiin on olemassa 

useita menetelmiä, mutta lentokorkeuksien vahvistaminen näyttäisi olevan rajallista tai puutteellista (Thaxter ym., 2016). 

Tämä on aiheuttanut huomattavaa epävarmuutta törmäysasteiden arvioinnissa, mikä voi johtaa turhan varovaisten 

arviointimenetelmien soveltamiseen. 

 

Ratkaisu 

Valoon perustuvassa havainnoinnissa ja etäisyyden mittauksessa (LiDAR-tutka eli valotutka) ja digitaalisessa 

ilmakuvauksessa viime aikoina saavutettujen edistysaskeleiden myötä on mahdollista kerätä aiempaa tarkempia arvioita 

lintujen lentokorkeudesta. 

 

Käytäntöön liittyvät / tekniset näkökohdat 

Tietojen kerääminen merilintujen lentokorkeudesta edellyttää ilma-alusta, joka on varustettu asianmukaisella, 

digitaalikameran kanssa synkronoitua LiDAR-skanneria. Perinteisten digitaalisten ilmasta ja aluksista käsin tehtävien 

tutkimusten tapaan keskeinen rajoittava tekijä, joka liittyy LiDAR-tutkien käyttöön lintujen lentokorkeuden arviointiin yöllä, 

on se, että linnun esiintyminen on vahvistettava ja kyseessä oleva laji on tunnistettava digitaalisen kuvan perusteella. 

 

Edut 

Toisin kuin muut lähestymistavat, LiDAR-tekniikalla pystytään mittaamaan merilintujen lentokorkeuksia erittäin tarkasti, 

tavallisesti metrin tarkkuudella (Cook ym., 2018). Merilintujen lentokorkeuden mittaamiseen LiDAR-tutkilla liittyvä 

epävarmuus on huomattavasti vähäisempää muilla tekniikoilla suoritettuihin mittauksiin liittyvään epävarmuuteen 

nähden. Lisäksi lentokorkeudet arvioidaan suhteessa merenpintaan, mikä auttaa ratkaisemaan vaikeuksia, joita liittyy 

siihen, että ilmasta käsin tehtyjä digitaalisia tutkimuksia, merkintää GPS-lähettimillä tai laseretäisyysmittareita käyttämällä 

on voitu kirjata negatiivisia lentokorkeuksia (Cook ym., 2018). 

 

Haitat 

Ilmassa liikkuvan, digitaalikameran kanssa synkronoidun LiDAR-skannerin käyttöönotto on tällä hetkellä paljon perinteisiä 

ilmasta käsin tehtäviä digitaalisia tutkimuksia kalliimpaa.  

Keskeinen merilintujen lentokorkeuden arviointia rajoittava tekijä on se, että aallot voivat häiritä lentävien lintujen 

havaitsemista, mikä voi johtaa suureen määrään virheellisiä havaintoja. Cook ym. (2018) käyttivät alempaa kynnysarvoa: 

1–2 metriä merenpinnan yläpuolella. Tämän seurauksena tällä tekniikalla saaduissa lennonkorkeusjakaumissa alle 1–2 

metrin korkeudella merenpinnan yläpuolella lentävät linnut jäävät huomiotta. Tällainen korkealla lentävien lintujen 

osuuden yliarviointi johtaa todennäköisesti törmäysriskin varovaiseen arviointiin, vaikka näyttää epätodennäköiseltä, että 

arviointi olisi liian varovaista. 

Lähde: Band, 2012; Cook, 2018; Thaxter, 2016. 

 

6.4.3 Mahdolliset vaikutuksia lieventävät toimenpiteet  

6.4.3.1 Johdanto 

Tässä kohdassa esitetään yhteenveto mahdollisista lieventämistoimenpiteistä, joita on ehdotettu 

merituulivoimaloita varten tai joita on sovellettu niissä. Tällaisten toimenpiteiden rajoitteet olisi otettava 

huomioon erityisesti, kun tuuliturbiineja asennetaan alueille, joilla on paljon lintuja. On myös hyvin epävarmaa, 

ovatko kaikki luetelluista toimenpiteistä toimivia. Tuulivoimaloiden ja niihin liittyvän infrastruktuurin 

asianmukainen sijoittaminen (makrotason paikan valinta) on ilmeisin lieventävä toimenpide, jolla voidaan 

välttää lintuihin ja luonnonvaraiseen eläimistöön yleensä kohdistuvia vaikutuksia. 

Seuraavassa kohdassa kuvataan lieventäviä toimenpiteitä ja niiden toimivuutta lintuihin kohdistuvien 

merkittävien vaikutusten välttämisessä ja vähentämisessä tilanteessa, jossa tuulivoimalan makrotason paikka 

on valittu asianmukaisesti. 
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6.4.3.2 Infrastruktuurin suunnittelu: Turbiinien lukumäärä ja tekniset eritelmät (mukaan 
lukien valaistus) 

Tämä toimenpide (jotka on kuvattu maatuulivoimaa käsittelevässä kohdassa Error! Reference source not 

found.) pätee myös merituulivoimahankkeisiin. Infrastruktuurin suunnittelun avulla voidaan vähentää 

törmäysriskiä ja muokata siirtymis- ja estevaikutuksia. 

Lähtötilannetta koskevien kenttätutkimustietojen tai toiminnan seurannasta saatujen tietojen sekä 

ennustemallintamisen (esim. törmäysriskimallit) avulla voidaan tutkia turbiinin rakenteen ja turbiinien 

lukumäärän vaikutusta. Tämä voi olla avuksi suunniteltaessa optimaalista rakennetta, johon liittyvä ekologinen 

riski on pieni.  

Johnstonin ym. (2014) mallinnus osoitti tilastollisesti, että navan sijoittaminen korkeammalle ja harvempien 

mutta suurempien turbiinien käyttäminen ovat tuloksellisia toimenpiteitä törmäysriskin vähentämiseksi. 

Burton ym. (2011) totesivat, että vaikka lintujen törmäysten vähentämiseksi on ehdotettu useita erilaisia 

teknologioita ja tekniikoita useilla teollisuudenaloilla, vain harvoja niistä on testattu laajasti joko maa- tai 

merituulipuistoissa. Tarkastelluista toimenpiteistä valittiin ne, jotka todennäköisimmin vähentävät lintujen 

törmäysriskiä. Yksi niistä oli harhautustornien käyttö121. Harhautustornien käyttöönotolla havaittiin kuitenkin 

olevan vaikutusta ainoastaan alueilla, joilla esiintyy suuria ruokki- ja kuikkalintukeskittymiä. 

Valojen lintuja houkuttelevasta vaikutuksesta saatavilla olevan kirjallisuusnäytön (Burton ym., 2011) mukaan 

tuloksellisimpia lieventäviä toimenpiteitä ovat muun muassa seuraavat: i) tasaisesti palavien punaisten valojen 

(jotka on suunniteltu ilma-alusten ja alusten varoittamiseen) vaihtaminen vilkkuviin valoihin ja ii) tasaisesti 

palavien sinisten/vihreiden varoitusvalojen käyttö. On kuitenkin tarkistettava kansallisista ja alueellisista 

säädöksistä, voidaanko näitä toimenpiteitä soveltaa.  

6.4.3.3 Aikataulutus: toimenpiteiden välttäminen, vähentäminen tai vaiheistaminen 
ekologisesti herkkien kausien aikana 

Aikataulutuksella pyritään välttämään sitä, että linnut häiriintyvät tai joutuvat siirtymään tiettyinä kriittisinä 

kausina. Aikataulutuksesta voi olla eniten hyötyä rakentamisen, uusimisen ja käytöstäpoiston yhteydessä, ei 

niinkään varsinaisen toiminnan aikana. Aikataulutus tarkoittaa, että toiminta joko keskeytetään tai sitä 

vähennetään ekologisesti herkkien kausien aikana. Toinen aikatauluihin liittyvä vaihtoehto on jaksottaa toimet 

niin, että niitä jatketaan ainoastaan vähemmän herkillä alueilla. Tässä yhteydessä voidaan hyödyntää i) 

olemassa olevaa ekologista tietämystä lajeista, joita todennäköisesti esiintyy tuulivoimalan toteutusalueella, ii) 

lähtötilannetta koskevia kenttätutkimustietoja tai iii) toiminnan seurannasta saatuja tietoja. 

Tätä toimenpidettä sovelletaan todennäköisesti yleisemmin maatuulipuistoihin kuin merituulipuistoihin. 

Tiedossa ei ole yhtään merituulipuistoa, jossa tätä toimenpidettä olisi sovellettu. Merituulivoiman osalta 

mahdollisuudet aikatauluttaa toimia vaikutusten välttämiseksi ovat hyvin rajalliset, mikä johtuu suurelta osin 

rakennustöiden laajuudesta ja todennäköisestä rakennusaikataulusta. Lisäksi rakennusalusten aiempaa 

parempien valmiuksien myötä sää on paljolti ainoa merellä rakentamista rajoittava tekijä. 

6.4.3.4 Rajoitukset: turbiinin toiminnan ajoittaminen 

Maatuulipuistojen tapaan merituulipuistoissa lintujen törmäysriskiä voidaan välttää tai vähentää rajoitusten 

avulla. 

Turbiinien pysäyttäminen väliaikaisesti on yksi toimenpiteistä, joilla lintujen törmäysriskiä voidaan vähentää 

(Burton ym., 2011). Saksan ympäristöministeriö suosittelee i) turbiinien sammuttamista väliaikaisesti lintujen 

massamuuton aikana törmäysriskin vähentämiseksi (erityisesti huonoissa sää- ja näkyvyysolosuhteissa) ja ii) 

roottorin tason kääntämistä poispäin muuttosuunnasta122. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää i) 

                                                      

121 Nämä ovat tuulipuiston ulkopuolelle sijoitettavia torneja, joilla pyritään estämään lintujen lentäminen alueelle, kuten 
Larsen & Guillemette ovat esittäneet (2007). 
122 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-
power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
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hyviä lintujen muuton ennustemalleja ja ii) tutkimuksia muuttoliikkeen voimakkuudesta tuulipuistojen 

välittömässä läheisyydessä. 

Erilaisten realististen pysäytysstrategioiden vaikutuksia merilintuihin on kuitenkin tarpeen mallintaa. 

6.4.3.5 Akustiset ja visuaaliset karkottimet 

Karkottimien käytöllä pyritään vähentämään törmäysriskiä.  

Karkottimeksi asennetaan tavallisesti laite, joka lähettää ääntä tai visuaalista ärsykettä jatkuvasti, ajoittain tai 

kun lintujen havaitsemisjärjestelmä havaitsee lintuja. Passiivisia karkottimia, kuten maalausta, voidaan myös 

käyttää turbiinien torneissa ja lavoissa.  

Tällaisten tekniikoiden toimivuudesta on edelleen vain vähän näyttöä, ja on todennäköistä, että niiden 

vaikuttavuus on varsin alue- ja lajikohtaista.  

6.5 Merinisäkkäät 

6.5.1 Johdanto 

Tässä kohdassa esitetyt tiedot koskevat luontotyyppidirektiivin liitteessä II ja liitteessä IV lueteltuja 

merinisäkäslajeja (ks. Taulukko 6-5). Liitteen II lajit ovat sellaisia lajeja, joita varten on osoitettava Natura 

2000 -alueet. Tästä syystä tässä ohjeasiakirjassa keskitytään kyseisten lajien asianmukaiseen arviointiin. 

Tämän kohdan tiedot koskevat kuitenkin myös liitteen II lajeja, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua 

luontotyyppidirektiivin mukaisesti. Liitteessä E on luettelo merinisäkkäitä koskevista kansallisista 

ohjeasiakirjoista. 

Taulukko 6-5 Luontotyyppidirektiivin liitteisiin II ja IV sisältyvät merinisäkäslajit (hylje- ja valaslajit). (K = kyllä; E = ei) 

Laji Yleisnimi 
Liite II  
(Natura 2000) 

Liite IV  
(tiukasti suojellut lajit) 

CETACEA    

Phocoena phocoena Pyöriäinen K K 

Tursiops truncatus Pullokuonodelfiini K K 

Cetacea (kaikki muut lajit) Valaat, delfiinit ja pyöriäiset E K 

PHOCIDAE    

Halichoerus grypus Harmaahylje K E 

Monachus monachus* Välimeren munkkihylje K K 

Pusa hispida botnica Itämerennorppa K E 

Pusa hispida saimensis*^ Saimaannorppa K K 

Phoca vitulina Kirjohylje K E 

* Ensisijaiset lajit, joiden suojelusta EU on erityisvastuussa, kun otetaan huomioon niiden luontaisen levinneisyysalueen 

sen osuuden merkitys, joka kuuluu sellaisten jäsenvaltioiden Euroopassa olevaan alueeseen, joihin sovelletaan 

Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta.  

^ Saimaannorpat elävät Suomessa Saimaan järvessä, minkä vuoksi niiden ei katsota olevan merkityksellisiä 

tuulivoimahankkeiden kannalta, elleivät hankkeet vaikuta niiden elinympäristöön. 

Merinisäkkäiden moninaisen luonteen vuoksi alueelliset, kansalliset tai jopa kansainväliset strategiset 

tutkimukset ovat tärkeitä, jotta voidaan i) saada tietoa populaatioiden tasosta lähtötilanteessa ja ii) tukea 

suunnitelmien ja hankkeiden ja erityisesti niiden kumulatiivisten vaikutusten biologisesti merkityksellistä 

arviointia. Tällaisia tutkimuksia koordinoidaan todennäköisesti kansallisella tai alueellisella tasolla, mutta niitä 
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voi olla tarpeen täydentää suunnitelma- tai hankekohtaisella tutkimustyöllä tarkemman paikallisen tiedon 

hankkimiseksi.  

Yksi esimerkki merkityksellisestä laajamittaisesta (kansainvälisestä) merinisäkkäitä koskevasta pitkän 

aikavälin tutkimuksesta on SCANS-ohjelma123 (Small Cetaceans in European Atlantic waters and the North 

Sea). Tätä ohjelmaa tukevat EU sekä Alankomaiden, Espanjan, Norjan, Portugalin, Ranskan, Ruotsin, 

Saksan, Tanskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset. Ohjelmassa tutkimusalustana on käyetty sekä 

pinta-aluksia että ilma-aluksia. 

Asianmukaista arviointia tukevat lähtötilannetta koskevat tiedot on hankittava parhailla käytettävissä olevilla 

menetelmillä. Lähtötilanneselvityksiä tai seurantaa varten (riippumatta siitä, onko kyse hanketason työstä vai 

laajamittaisesta strategisesta työstä) ei ole mahdollista luoda yksinkertaista mallia, sillä huomioon on otettava 

useita muuttujia. Esimerkiksi merinisäkkäitä koskevien tutkimusten liittäminen merilintuja koskeviin 

tutkimuksiin ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista riippumatta siitä, toteutetaanko ne ilmasta käsin vai 

aluksilta. Macleod ym. (2010) huomauttivat, että vaikuttaa siltä, että nykyisissä lähestymistapoissa 

merinisäkkäitä koskevat tutkimukset liitetään merilintuja varten optimoituihin tutkimuksiin. Tutkijoiden mukaan 

tämä lähestymistapa ongelmaan on virheellinen, jos merilintuja koskeviin tutkimuksiin liittyvä vaihtelu on 

vähäisempää kuin merinisäkkäitä koskevissa tutkimuksissa, mikä on lähes varmaa. Laatikko 6-9 annetaan 

tutkimusmenetelmiä koskevat perusohjeet. 

Laatikko 6-9 Tietoja merinisäkkäiden levinneisyydestä ja tutkimusmenetelmiä koskevia ohjeita 

Laajamittaiset kansainvälistä tai alueellista levinneisyyttä koskevat tutkimukset 

• SCANS-tutkimukset toteutettiin vuosina 1994 (SCANS I), 2005/2007 (SCANS II) ja 2016 (SCANS III)124. 

• OSPAR-komission laatima tiivistelmä125. 

• Skotlannin itärannikon merinisäkkäitä koskeva tutkimus (East Coast Marine Mammal Acoustic Study, 

ECOMMAS)126. 

• Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission (HELCOM, tunnetaan myös nimellä ”Helsingin komissio”) 

toteuttama Itämeren merinisäkkäiden seuranta127. 

• SAMBAH128 – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise: Life-ohjelmasta rahoitettu Itämeressä 

elävien pyöriäisten akustista seurantaa koskeva SAMBAH-hanke saatiin päätökseen vuonna 2016. Kyseessä oli 

kansainvälinen hanke, johon osallistuivat kaikki Itämeren alueen EU-maat. 

• ACCOBAMS, erityisesti kesällä 2018 toteutettu laajamittainen tutkimus129. 

 

Tutkimus-/seurantamenetelmät 

• Macleod ym. (2010)130 tarjoavat hyödyllistä tietoa vaihtoehtoisiin tutkimusmenetelmiin liittyvistä eduista ja haitoista. 

• Merinisäkkäitä ja merituulivoimahankkeita koskevista soveltuvista tutkimus- ja seurantamenetelmistä on saatavilla 

vain vähän ohjeita. Kansalliset seurantaohjelmat (ja korkeammalla tasolla toteutettava seuranta) tarjoavat 

merkityksellistä tietoa monille teollisuudenaloille ja lajinsuojeluohjelmille. Näiden seurantaohjelmien koordinoinnista 

ja suorittamisesta vastaavat useat järjestöt yksityiskohtaisen suunnittelun perusteella. Hanketasolla toteutettavissa 

merinisäkkäiden tutkimuksissa ja seurannassa voitaisiin käyttää visuaalisia tutkimustekniikoita ja/tai akustisia 

havaitsemistekniikoita aluksilta tai ilmasta käsin. Tekniikoiden on oltava soveltuvia kyseessä olevan lajin ja 

ympäristön kannalta131. 

 

                                                      

123 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 
124 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 
125 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-
8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf 
126 http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas 
127 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals 
128 www.sambah.org 
129 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/ 
130 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf 
131 Ks. esimerkiksi ”Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 
43)”: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-
impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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6.5.2 Vaikutusten tyypit 

6.5.2.1 Mitkä ovat tärkeimmät vaikutustyypit? 

Merituulipuistot voivat vaikuttaa merinisäkkäisiin (hylkeisiin ja valaisiin) monin tavoin. 

Merituulivoimahankkeissa on tähän mennessä keskitytty ensisijaisesti vedenalaisen melun vaikutuksiin. Melua 

aiheutuu erityisesti seuraavanlaisten tuuliturbiinien perustusten paalutuksesta: i) monopile-perustukset ja ii) 

jacket-perustukset. Molemmat paalutustyypit voivat aiheuttaa voimakasta impulssimelua. Lisäksi huomioon 

olisi otettava useita mahdollisia vaikutuksia tapauskohtaisesti. Ne voivat osoittautua tärkeiksi, kun ymmärrys 

niiden merkityksestä merinisäkkäiden kannalta paranee ajan myötä. 

Taulukko 6-6 esitetään yhteenveto asianmukaisissa arvioinneissa huomioitavien vaikutusten tyypeistä. 

Asianmukaisissa arvioinneissa on erityisesti tarkasteltava, voivatko nämä vaikutukset (tai muut vaikutukset) 

vaikuttaa yksittäisten merinisäkkäiden eloonjääntiin tai lisääntymismenestykseen. Tämä on tärkeää ottaa 

huomioon, sillä yksittäisten eläinten lisääntymismenetys voi muuttaa populaation demografisia ominaisuuksia, 

mikä voi puolestaan johtaa merkittäviin populaation koon muutoksiin. 

Taulukko 6-6 Merituulivoimahankkeiden elinkaaren aikana merinisäkkäisiin kohdistuvien vaikutusten tyypit (perinteisten 
kiinteiden tuuliturbiinien osalta)132 

Vaikutusten tyypit  Hankkeen vaihe 
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Elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen   X X X X 

Meluhäiriö ja siirtyminen   X X X X X 

Meluvauriot (vedenalaisen melun aiheuttamat vammat)  X X  X X 

Viestinnän peittäminen  X X X X X 

Törmäykset aluksiin  X X X X X 

Estevaikutukset   X X X  

Kalastuspaineen väheneminen   X X X  

Veden laadun muutokset (epäpuhtaudet)   X X X X 

Sähkömagneettisten kenttien vaikutus suunnistamiseen    X X  

Välilliset vaikutukset  X X X X X 

Riuttavaikutukset    X X  

 

Elinympäristöjen häviäminen  

Yksinkertaistetusti voidaan katsoa, että merituulipuiston rakentaminen Natura 2000 -alueelle aiheuttaa 

elinympäristöjen häviämistä alueella, joka vastaa vähintään uuden infrastruktuurin (mukaan luettuina 

tuuliturbiinin tai ala-aseman perustukset, eroosiosuojaus ja kaapelien suojaus) alle jäävää aluetta. 

Teoriassa elinympäristöjen häviämistä voi tapahtua myös, jos tuulipuistoalueista tulee tärkeitä merinisäkkäille 

(esim. jos niistä tulee saalistusalueita riuttavaikutusten ja/tai kalastus- tai ja / tai kalastuspaineen tai 

alusliikenteen vähenemisen vuoksi) ja tämä hyöty menetetään, kun tuulipuisto poistetaan käytöstä. Ei ole 

kuitenkaan olemassa kiistatonta tieteellistä näyttöä siitä, että tuulipuistoalueet houkuttelisivat todella 

merinisäkkäitä.  

Meluhäiriö ja siirtyminen  

                                                      

132 Vaikka asiasta on toistaiseksi vain vähän kokemusta, kelluvien tuuliturbiinien odotetaan olevan huomattavasti 
vähemmän vahingollisia seuraavien vaikutusten kannalta: i) elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen, ii) 
meluhäiriö, iii) meluvauriot ja iv) viestinnän peittäminen. Toisaalta kelluvilla tuuliturbiineilla on vähemmän riuttavaikutusta. 
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Vedenalaisen melun aiheuttama häiriö otetaan tavallisesti huomioon esimerkiksi paalutuksen ja 

räjähtämättömien taisteluvälineiden räjäyttämisen yhteydessä. Nämä toimet voivat aiheuttaa niin paljon melua, 

että eläimet siirtyvät väliaikaisesti. Paalutuksen aiheuttamat korkeat melutasot voivat vaikuttaa eläimiin laajalla 

alueella (esim. Thomsen ym., 2006; Nedwell ym., 2007; Diederichs ym., 2008; Carstensen ym., 2006; 

Bergström ym., 2014; Dähne ym., 2013). Brandt ym. (2011) tutkivat pyöriäisten käyttäytymisen muutoksia, 

joita ilmeni merenpohjaan paalutettujen monopile-perustusten rakentamismelun seurauksena Horns Rev II 

‑ merituulipuiston rakentamisen yhteydessä Pohjanmerellä Tanskan alueella. Tutkijat havaitsivat, että 

paalutuksella oli selviä haitallisia vaikutuksia pyöriäisten akustiseen toimintaan, joka väheni 100 prosenttia 

paalutuksen jälkeisen ensimmäisen tunnin aikana ja pysyi tavallista alemmalla tasolla 24–72 tunnin ajan 2,6 

kilometrin säteellä rakennuspaikasta. Ajanjakso, jona akustinen toiminta oli alhaisempaa, lyheni asteittain, kun 

etäisyys paalutuspaikasta kasvoi, eikä haitallisia vaikutuksia havaittu keskimäärin 17,8 kilometrin etäisyyttä 

kauempana. Tutkijat päättelivät, että pyöriäisten toiminta oli vähäisempää ja mahdollisesti myös niiden määrä 

oli alhaisempi hankkeen koko viiden kuukauden mittaisen rakennusvaiheen ajan. 

Pohjanmerellä Saksan alueella sijaitsevissa tuulipuistoissa tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että 

pyöriäishavainnot vähenivät paalutuspaikan lähellä (havainnot vähenivät yli 90 prosenttia, kun melutasot olivat 

yli 170 desibeliä) mutta vaikutuksen väheni kauempana paalutuspaikasta (havainnot vähenivät 25 prosenttia, 

kun melutasot olivat 145–150 desibeliä) (Brandt ym., 2016). 

Tietoa saadaan myös Skotlannissa sijaitsevan Beatricen merituulipuiston syvällisestä seurantaohjelmasta. 

Pyöriäisen käyttäytymistä paalutuksen aikana koskevasta seurannasta on käynyt ilmi, että pyöriäiset siirtyvät 

paalutuspaikan välittömästä läheisyydestä siten, että niitä esiintyy 50 prosentin todennäköisyydellä noin 

seitsemän kilometrin etäisyydellä paalutuspaikasta (Graham ym., 2017). Seuranta osoitti myös, että tämä 

vaikutus väheni rakennusvaiheen aikana ja pyöriäisen toiminta elpyi paalutustoimien välillä. 

Ruotsin ympäristövirasto tarkastelee erityisesti Itämeren haavoittuvaisia pyöriäispopulaatioita. Virasto katsoo, 

että käyttäytymiseen kohdistuvat vaikutukset, joiden voi katsoa olevan fyysisiä vaikutuksia lievempiä, voivat 

olla merkittäviä. Tämä johtuu siitä, että fyysisten vaikutusten tavoin käyttäytymiseen kohdistuvilla vaikutuksilla 

voi olla tuhoisat seuraukset sekä yksittäisten eläinten että populaation tasolla. Pyöriäisten pelottamisesta pois 

niiden ensisijaisista elinympäristöistä voi aiheutua vahinkoa, joka aiheutuu osittain energiansaannin 

vähenemisestä ja kohonneista stressitasoista. Pyöriäisillä on rajallinen kyky varastoida energiaa, ja ne pyrkivät 

saamaan kiinni kalasaaliita jopa 500 kertaa tunnissa (Wisniewska ym., 2016). Tämä tarkoittaa, että pyöriäiset 

ovat herkkiä häiriöille ja niiden siirtyminen muihin, toissijaisiin elinympäristöihin useiden viikkojen tai 

kuukausien ajaksi aiheuttaa todennäköisesti vakavia terveysvaikutuksia (Forney ym., 2017). Lajin häätäminen 

pois sen ensisijaisista elinympäristöistä voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, kun lajin säilyminen pyritään 

varmistamaan ja eläimiä yritetään saada pysymään suunnitellun merituulipuiston alueella häiriötekijöistä 

huolimatta.  

Pyöriäisiin todennäköisten kohdistuvien merkittävien vaikutusten osalta on tärkeää todeta, että suurin osa 

tähän mennessä tehdyistä tutkimuksista on toteutettu Pohjanmeren kaltaisilla alueilla, joilla olosuhteet 

pyöriäisillä ovat paljon paremmat kuin Itämeressä. Tutkituilla Pohjanmeren alueilla pyöriäispopulaatiot ovat 

tavallisesti olleet vahvoja ja suuria, eli olosuhteet ovat olleet Itämereen nähden päinvastaiset. Tämä tarkoittaa 

myös, että tutkimusten päätelmien perusteella ei aina voida tehdä pitäviä johtopäätöksiä muiden merialueiden 

osalta. Paikalliset olot ovat erittäin tärkeät. Itämeren pyöriäispopulaatio on pieni, ja sen suojelun taso on 

heikko. Populaatioon vaikuttaa voimakkaasti myös sivusaaliiksi joutuminen, ympäristömyrkyt sekä muista 

toimista kuin tuulivoimasta aiheutuva vedenalainen melu. Ympäristömyrkkyjen osalta Itämeri on myös 

huomattavan paljon saastuneempi kuin esimerkiksi Pohjanmeri. Itämeren korkeiden saastetasojen vuoksi 

pyöriäisnaaraiden lisääntymiskyky on heikentynyt (Kesselring ym., 2017). Lisäksi Itämeressä on Pohjanmerta 

vähemmän laadukkaita pyöriäiselle soveltuvia elinympäristöjä. Tämä tarkoittaa, että pyöriäisten siirtymisellä 

pois ensisijaisesta elinympäristöstä Itämerellä voi olla vakavampia seurauksia kuin niiden siirtymisellä pois 

ensisijaisesta elinympäristöstä Pohjanmerellä.  

Paalutusmelun ohella myös rakentamista edeltävästä vaiheesta ja toiminnasta aiheutuva melu voi vaikuttaa 

meren eläimistöön. Merituulipuiston rakentamista varten tehtävien tutkimusten yhteydessä tehdään usein 

myös geofysikaalisia ja geoteknisiä tutkimuksia. Näihin tutkimuksiin liittyy voimakasta melua, joka voi aiheuttaa 

i) pysyviä ja väliaikaisia kuulovaurioita, ii) pakenemis-/välttämisvaikutuksia ja iii) muita käyttäytymisvaikutuksia. 

Joissakin kaikuluotaimissa käytetään pyöriäisten kuuloalueella olevia taajuuksia, ja ne voivat häiritä lajia, jonka 

selviytyminen riippuu voimakkaasti akustisesta kommunikaatiosta. Säännöllisessä kunnossapidossa 

käytettävistä aluksista aiheutuva jatkuva melu voi myös aiheuttaa häiriötä. 
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Paalutusmelu voi aiheuttaa vakavia fyysisiä haittoja joillekin eläimille, mutta paalutus on väliaikainen toimi, 

joka kestää joitakin kuukausia tuulipuiston rakentamisen aikana ja tämän jälkeen loppuu. Toisaalta tuulipuiston 

toiminnasta aiheutuva melu on paljon vähäisempää, mutta se jatkuu alueella useiden vuosien ajan. Tämä voi 

vaikuttaa joidenkin lajien käyttäytymiseen ja mahdollisesti järkyttää alueen ekosysteemien tasapainoa. 

Merituulivoimahankkeen alkuvaiheen tai pitkän aikavälin melun vaikutuksia meren eläimistöön ei vielä tunneta 

tarkkaan. On kuitenkin selvää, että haitallisia vaikutuksia aiheutuu, vaikka niiden rajoista (kohdat, joissa 

vaikutusten haitallisuus lisääntyy tai vähenee) ei ole selvää käsitystä (Castell J. ym., 2009). 

Meluvauriot 

Altistuminen voimakkaalle vedenalaiselle melulle voi aiheuttaa vammoja merinisäkkäille. Vammoihin voi 

kuulua kuulokynnyksen muuttuminen yhdellä tai useammalla taajuudella. Äärimmäisissä tapauksissa vammat 

voivat johtaa kuolemaan. Muut kuin tappavat vammat voivat vaikuttaa eläinyksilön elinkelpoisuuteen 

(eloonjäämis- ja lisääntymisasteeseen), joten seuraukset voivat olla vakavat. Näissä ohjeissa kuulokynnyksen 

tilapäistä muutosta (temporary threshold shift, TTS) pidetään käyttäytymiseen vaikuttavan häiriön 

äärimmäisenä muotona ja kuulokynnyksen pysyvää muutosta (permanent threshold shift, PTS) pidetään 

vamman alarajana. PTS:n syntymisen kynnysarvoja ei eettisistä syistä tutkita empiirisesti. Ne arvioidaan 

ekstrapoloimalla TTS:n syntymisen kynnysarvot merkityksellisimpien merinisäkkäiden toiminnallisen kuulon 

lajiryhmien osalta. Impulssimaisen melun, kuten paalutusmelun, osalta NOAA (NMFS, 2018)133 on asettanut 

TTS:n syntymisen kynnysarvoksi alimman tason, joka ylittää luonnollisesti havaitun kuuloherkkyyden vaihtelun 

(6 desibeliä), ja arvioinut, että PTS syntyy sellaisista altistumisista, jotka ovat aiheuttaneet vähintään 40 

desibelin TTS:n mitattuna noin neljän minuutin kuluttua altistumisesta. PTS:n syntymisen kynnysarvojen 

käyttäminen ei tarkoita sitä, että kaikille eläimille aiheutuu PTS:ää. Sen sijaan PTS:n kynnysarvoja käytetään 

sellaisten alueen osoittamiseen, jonka alapuolella on varmaa, ettei PTS:ää ilmene. PTS:n kynnysarvo on näin 

ollen varovainen osoitus siitä, kuinka suureen määrään eläimiä PTS:n riski kohdistuu, ei ennustus siitä, kuinka 

monelle eläimelle PTS:n odotetaan todella syntyvän. Paalutuksesta ja/tai räjähtämättömien taisteluvälineiden 

räjäyttämisestä voi aiheutua niin paljon energiaa, että riski meluvaurion syntymiselle on olemassa. On tärkeää, 

että arvioinneissa otetaan asianmukaisesti huomioon kaikki tällaiset toimet ja että kumulatiivisia vaikutuksia 

(esimerkiksi räjähtämättömien taisteluvälineiden räjäytysten ja yksittäisiin ja erillisiin hankkeisiin liittyvän 

paalutuksen välillä) ei jätetä huomiotta. 

Jäljempänä esitetään muut mahdolliset vaikutukset, jotka olisi otettava huomioon tapauskohtaisesti. 

Viestinnän peittäminen 

David (2006) havaitsi, että paalutusmelu voi peittää pullokuonodelfiinin tuottamat voimakkaat äänet 10–15 

kilometrin etäisyydellä ja heikot äänet jopa 40 kilometrin etäisyydellä paalutuspaikasta. Rakennusvaiheessa 

delfiinien siirtymiseen johtavat vaikutukset (delfiinit siirtyvät pois paalutusalueelta) saattavat olla äänten 

peittämistä aiheuttavia vaikutuksia voimakkaampia. Alhaisemmalla melutasolla esimerkiksi tuulipuiston 

toiminnan aikana saattaa merkittäviä vaikutuksia pitemmällä aikavälillä, jos delfiinien tavanomainen 

käyttäytyminen vaarantuu. 

Törmäykset aluksiin 

CEFAS (2009) ja Bailey ym. (2014) ovat esittäneet, että merituulivoimahankkeisiin liittyvä alusliikenteen 

lisääntyminen lisää merinisäkkäiden riskiä törmätä aluksiin, mikä voi johtaa eläinten vammautumiseen tai 

kuolemaan.  

Suurin osa analyyseistä, joissa tarkastellaan merinisäkkäiden ja alusten törmäyksiä, eivät liity 

tuulivoimahankkeisiin. Sen sijaan ne koskevat pääasiassa meriliikennettä avomeren laivaväylillä ja suurempia 

lajeja, kuten kaskelotteja ja hetulavalaita. Useimpiin kuolemaan johtaviin törmäyksiin näyttäisi liittyvän 

vähintään 80 metrin pituinen alus, joka liikkuu vähintään 14 solmun nopeudella (Laist ym., 2001).  

Yhdessä vaiheessa oli huolta siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä ja muilla Euroopan vesillä tehtiin 

useita havaintoja kuolleista pyöriäisistä ja nuorista harmaahylkeistä, joilla oli spiraalimaisia vammoja. Nämä 

vammat saattavat liittyä ihmisen toimintaan: ne voivat johtua törmäyksistä useissa tuulipuistojen 

                                                      

133 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance 
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huoltoaluksissa käytettävien suulakepotkureihin (Bexton ym., 2012). Tällä hetkellä on kuitenkin näyttöä siitä, 

että nämä vammat ovat todennäköisesti aiheutuneet harmaahylkeiden saalistamisesta (Brownlow ym., 2015). 

Merituulivoimaan liittyvästä toiminnasta johtuvan alusliikenteen lisääntyminen on merkittävä kumulatiivinen 

vaikutus. Se on erityisen merkittävä merillä, joilla alusliikennettä on jo runsaasti, kuten Välimerellä, 

Pohjanmerellä tai Itämerellä.  

Estevaikutukset 

Estevaikutus perustuu olettamaan siitä, että tuuliturbiinit ja tuulipuistoon liittyvät toimet voivat estää tiettyjen 

merinisäkäslajien liikkumista. Tästä aiheutuu pitkäaikaisempi vaikutus kuin i) rakennus-/käyttöönottovaiheen 

aiheuttamasta tilapäisestä häiriöstä tai ii) toiminnan aikana tehtävistä pienemmistä toimista, kuten huoltotöistä. 

Merituulivoimapuistojen lähellä tavallisesti esiintyvien lajien (esim. pyöriäiset, kirjohylkeet ja harmaahylkeet) 

osalta estevaikutuksen syntymisestä ei ole näyttöä. Arvioinneissa on myös otettu huomioon mahdollisuus, että 

useita paalutuksia toteutetaan samanaikaisesti, mikä voi estää liikkumisen alueelta toiselle (esim. Smart 

Winde, 2015). Muiden sellaisten lajien osalta, joita saattaa esiintyä uusilla hankealueilla, kuten Välimeren 

alueella (esim. sillivalas (Balaenoptera physalus), kaskelotti (Physeter macrocephalus) ja hanhennokkavalas 

(Ziphius cavirostris)), ei kuitenkaan ole tietoa mahdollisesta estevaikutuksesta.  

Veden laatu (epäpuhtaudet) 

Merinisäkkäät ovat alttiita myrkyllisille epäpuhtauksille, jotka voivat kertyä eliöihin ja edelleen siirtyä imettäviltä 

emoilta poikasille (Bustamante ym., 2007). Suurin osa näistä eliöihin kertyvistä epäpuhtauksista on poistettu 

vaiheittain käytöstä, ja vaikutukset johtuvat suurelta osin aiemmista päästöistä. Rasvaliukoiset orgaaniset 

kloriiniyhdisteet, kuten teolliset polyklooratut bifenyylit (PCB-yhdisteet), voi päätyä eläimiin ruoan välityksellä, 

mikä voi johtaa lisääntymiskyvyn ja immuunijärjestelmän heikkenemiseen. 

Merituulivoimahankkeet edellyttävät useiden eri kemikaalien, kuten dieselvoiteluaineiden, öljyvoiteluaineiden, 

hydraulisten nesteiden ja kiinnittymisenestoyhdisteiden (aineet, jotka estävät levien muodostumisen meri-

infrastruktuuriin) käyttöä.  

Veden laatu voi muuttua myös suspendoituneiden sedimenttien liikkeen vuoksi. Koska merinisäkkäät eivät ole 

järin herkkiä suspendoituneille sedimenteille ja koska mahdolliset vaikutukset ovat sekä alueellisesti että 

ajallisesti rajallisia, vaikutukset ovat yleensä vähäisiä (esim. Bergström ym., 2014). 

Sähkömagneettiset kentät 

Toiminnan aikana alalla yleisesti sähkönsiirtoon käytettävistä AC- ja HVDC-kaapeleista syntyy 

sähkömagneettisia kenttiä, jotka puolestaan voivat aiheuttaa sähkökenttiä meriympäristöön. Gill ym. (2005) 

arvelivat, että tämä ilmiö voi vaikuttaa valaiden magneettiherkkyyteen, joka todennäköisesti liittyy niiden 

suunnistuskykyyn. Käytännössä tällaisesta vaikutuksesta ei tiedetä olevan näyttöä, eikä vaikutuksella katsota 

olevan todennäköistä merkitystä valaiden kannalta. 

Riuttavaikutukset 

Riuttavaikutus voi syntyä, kun merivesiin sijoitetaan uusia rakenteita. Levien ym. leviäminen (lajien 

asettuminen rakenteisiin) keinotekoisiin riuttoihin (riuttavaikutus) voi muuttaa ympäröiviä luonnollisia 

elinympäristöjä sekä saaliseläimiä ja niiden käyttäytymistä. Muutoksia voivat olla i) kalastuksen 

vähentymisestä aiheutuvat suotuisat vaikutukset ja ii) kalaparvien (saaliiden) lisääntyminen (ks. myös laatikko 

6-1).  

Käytössä olevilla tuulipuistoilla voi olla merinisäkkäisiin ja kaloihin joitakin myönteisiä vaikutuksia, jotka 

johtuvat i) elinympäristön syntymisestä uuden, kovan kasvualustan (perustukset tai eroosiosuojaus) 

lisäämisen seurauksena ja/tai ii) kalastustoiminnan vähentymisestä tai lopettamisesta (esim. Bergström ym., 

2014; Raoux ym., 2017; Scheidat ym., 2011). Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, syntyykö tällaista 

vaikutusta ja onko vaikutus merkityksellinen. Erityisesti vuosina 2001–2012 toteutetussa pitkäaikaisessa 

tutkimuksessa (Teilmann ja Carstensen, 2012), joka koski yhtä varhaisista merituulipuistoista (Nysted, joka 

sijaitsee Tanskan vesillä läntisellä Itämerellä), todettiin, että pyöriäisten kaikupaikannus (jonka perusteella 

pyöriäisten esiintymistä seurataan) väheni tuulipuistoalueella lähtötilanteeseen verrattuna merkittävästi eikä 
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se ollut elpynyt ennalleen vuoteen 2012 mennessä. Kaikupaikannus lisääntyi tuulipuiston alueella, mikä voisi 

viitata riuttavaikutuksen syntymiseen, joskaan ei vaikutus ei näytä olevan merkittävä. Sitä vastoin Scheidat 

ym. (2011) havaitsivat, että pyöriäisten akustinen toiminta lisääntyi selvästi ja voimakkaasti Alankomaiden 

Egmond aan Zee -tuulivoimahankkeessa. Tutkijat totesivat, että tulos oli ristiriidassa Nystedissä tehtyjen 

havaintojen kanssa. Tutkijat arvelivat, että Egmond aan Zee -tuulivoimahankkeen nettovaikutus 

merinisäkkäisiin on todennäköisesti myönteinen (koska esimerkiksi ruoan ja/tai suojan saatavuuden 

parantuminen on turbiinien ja huoltoaluksista aiheutuvaa vedenalaista melua merkittävämpää). He korostivat 

kuitenkin, että tulosten yleistämisessä olisi noudatettava varovaisuutta eikä niitä tulisi soveltaa kritiikittä muissa 

luontotyypeissä sijaitseviin muihin tuulienergiahankkeisiin. Tämä johtuu siitä, että myönteisten ja haitallisten 

tekijöiden välinen tasapaino voi olla erilainen eri olosuhteissa. Merinisäkkäiden mahdollista hyötymistä 

merituulipuistosta voidaan tutkia vain pitkän aikavälin tutkimuksissa, joissa on parhaimmillaan tehty myös 

lähtötilanneselvitykset. Tällaisen päätelmän tekeminen on kuitenkin todennäköisesti tärkeää, kun 

suunnitellaan voimaloiden uusimista tai käytöstäpoistoa niiden elinkaaren lopussa. 

Käytöstäpoiston yhteydessä on otettava tasapainoisesti huomioon, millaisia hyötyjä tai haittoja voi 

merinisäkkäille voi aiheutua tiettyjen infrastruktuurien, kuten tuuliturbiinien perustusten ja kivisuojien, 

jättämisestä paikoilleen. Tätä olisi verrattava kyseisten rakenteiden poistamista koskeviin vaatimuksiin, jotka 

voivat liittyä i) muihin suojelunäkökohtiin (esim. jos olemassa olevat elinympäristöt ovat luonteeltaan erilaisia) 

ja ii) merialuetta käyttäviin tahoihin (esim. kalastukseen ja merenkulun turvallisuuteen liittyvät näkökohdat). 

Esimerkiksi Saksa on päättänyt, että käytöstäpoisto edellyttää kaiken infrastruktuurin poistamista, ja tämä ehto 

sisältyy infrastruktuurin rakentamista koskevaan alkuperäiseen lupaan. 

6.5.2.2 Miten merkitystä arvioidaan? 

Merkityksen määrittämisessä keskitytään tuulivoimaloihin liittyvien toimien seurauksiin (erityisesti vammat tai 

häiriöt), joita aiheutuu yksilöihin tai kokonaisiin populaatioihin. 

Useat eri tekijät voivat vaikuttaa vaikutusten merkittävyyteen. Näitä ovat muun muassa biologiset tekijät, 

ympäristö, suunnittelurakenne ja voimalan rakenne. Laatikko 6-10 esitetään yhteenveto tekijöistä, jotka 

otetaan tavallisesti huomioon i) lähtötilannetta koskevien tietojen keruumenetelmien suunnittelussa ja ii) kunkin 

tekijän merkityksen arvioinnissa.  

Laatikko 6-10 Lähtötilannetta koskevien tietojen keruumenetelmien määrittämisessä sekä 
merituulivoimahankkeiden merkitystä merinisäkkäiden kannalta koskevissa arvioinneissa 
huomioitavat tekijät 

Biologiset tekijät 

• Merinisäkkäiden toiminnallisen kuulon ryhmä (Taulukko 6-7). 

• Lisääntymisalueiden läheisyys – herkkyyden oletetaan olevan suurempaa eläinten kriittisten elämäntapahtumien, 

kuten poikimisen, aikana. Tämä on otettu huomioon esimerkiksi tietyissä jäsenvaltioissa sovellettavilla tiukemmilla 

varotoimilla. 

 

Ympäristö 

• Vedenalainen ympäristö vaikuttaa äänen etenemiseen. Tavallisesti vedenalaisen melun etenemistä mallinnetaan. 

Optimaalisesti mallinnettaessa käytetään syöttötietoja, jotka koskevat syvyystietoja, merenpohjan sedimentin 

ominaisuuksia ja vesipatsaiden ominaisuuksia, jotka vaikuttavat äänen nopeuteen (syvyyden lisäksi tähän vaikuttaa 

myös veden lämpötila ja suolapitoisuus). Mallinnusta olisi täydennettävä kenttätutkimuksilla, joilla ennusteet 

vahvistetaan (Farcas ym., 2016). 

• Maantieteelliset ominaisuudet, jotka voivat pahentaa käyttäytymiseen kohdistuvia vaikutuksia. Esimerkiksi melua 

tuottava toiminta lahden suun ympärillä, kapeilla alueilla tai muilla alueilla, joissa tilaa on rajallisesti, voi johtaa 

siihen, että eläimet eivät pysty siirtymään kauemmas voimakkaasta melusta, mikä lisää niiden vammautumisriskiä. 

 

Suunnitelman tai hankkeen rakenne 

• Tuuliturbiinin perustusten rakenne. 

• Vedenalainen melu on yleensä voimakkaampaa, kun paalutettujen perustusten läpimitta on suurempi ja niihin 

käytetään suurempaa iskuenergiaa. 

• Monopile-perustusten asentaminen aiheuttaa todennäköisesti voimakkaampaa vedenalaista melua kuin jacket-

perustukset, mutta niiden asentamiseen kuluva kokonaisaika on kuitenkin lyhyempi, kun käytössä on kolme tai neljä 

paalua perustusta kohden.  
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• Muut kuin paalutetut perustukset, kuten kasuuniperustukset, paineilmakasuuniperustukset tai kelluvat turbiinit, 

aiheuttavat huomattavasti vähemmän melua. Ne eivät todennäköisesti aiheuta merkittäviä vedenalaiseen meluun 

liittyviä vaikutuksia. 

• Maaperän tyyppi – tämä voi vaikuttaa siihen, miten paljon energiaa paalutukseen tarvitaan, ja paalutuksen kestoon. 

• Alusten toiminta – hankkeen eri vaiheissa tarvittavien alusten määrä ja tyyppi (mukaan lukien toimintavaihe), niiden 

kulkureitit ja nykyisen meriliikenteen muutokset. 

 

Taulukko 6-7 Merinisäkkäiden toiminnallisen kuulon ryhmät sekä kuuloalueet (mukautettu teoksesta Southall, 2007) 

Toiminnallisen kuulon ryhmä Toiminnallisen kuulon alue* 

Matalia taajuuksia kuulevat valaat + (hetulavalaat) 7 Hz–30 kHz 

Keskitaajuuksia kuulevat valaat (delfiinit, 
hammasvalaat, nokkavalaat, kuonovalaat) 

150 Hz–160 kHz 

Korkeita taajuuksia kuulevat valaat 
(pyöriäiset) 

180 Hz–200 kHz 

Hylje-eläimet (hylkeet) 75 Hz–100 kHz 

* Koko taajuusalue yhteensä koko ryhmän (eli kaikkien ryhmään kuuluvien lajien) osalta. Yksittäisten lajien kuuloalue ei 

yleensä ole yhtä laaja.  

+ Matalia taajuuksia kuulevien valaiden arvioitu kuuloalue perustuu käyttäytymistutkimuksiin, äänitettyihin ääniin sekä 

eläinten sisäkorvaan. 

Merinisäkkäille aiheutuvan kuulovamman (PTS tai suuremmat vaikutukset) riskin arvioinnissa on hyödynnetty 

saatavilla oleviin kuulokäyriin perustuvia kynnysarvoja. Esimerkiksi Southallin ym. (2007) kriteerit ovat 

yleisessä käytössä. Yhdysvaltain merikalastusviraston (NMFS) NOAA-ohjeet ja -kynnysarvot (2018) ovat 

ajantasaisimmat ohjeet PTS:n määrittämiseksi sekä impulssimelun (esim. paalutus) että muun kuin 

impulssimelun (esim. ruoppaus tai alusten toiminta) osalta. Vammariski perustuu kahteen perusteeseen: 

Kumulatiivinen äänialtistustaso (SELcum) ja äänipaineen huipputaso (huippu-SPL) (ks. Taulukko 6-8). 

SELcum-perusteen arvioimiseksi havaitun äänitason ennusteiden taajuudet painotetaan, jotta niissä 

huomioitaisiin i) kunkin merinisäkäslajin toiminnallisen kuuloryhmän kuuloherkkyys ja ii) äänialtistus, joka on 

määritetty 24 tunnin ajalta. Huippu-SPL:ää koskevaa perustetta verrataan painottamattomaan havaittuun 

äänitasoon. Jos jompikumpi kynnysarvo ylittyy, PTS-vamman katsotaan olevan todennäköinen. 

Taulukko 6-8 NOAA (NMFS, 2018) PTS-kynnysarvot impulssimelun osalta 

Kuuloryhmä PTS-kynnys  

 
SELcum 
[ dB re 1 μPa2 s] * 

Huippu-SPL 
[ dB re 1 μPa], painottamaton 

Matalia taajuuksia kuulevat valaat 183 219 

Keskitaajuuksia kuulevat valaat 185 230 

Korkeita taajuuksia kuulevat 
valaat 

155 202 

Hylkeet 185 218 

* Painotettu NMFS:n (2016) audiogrammien painotusfunktioiden mukaan kunkin kuuloryhmän osalta. 

Tuulipuiston rakentamisesta käyttäytymiseen aiheutuvia vaikutuksia voidaan tutkia annos-vastekäyrän avulla. 

Käyrästä olisi mahdollisuuksien mukaan saatava lajikohtaista empiiristä näyttöä, joka perustuu soveltuvimpiin 

saatavilla oleviin seurantatietoihin. Lisäksi kehitetään populaatiomallien käyttöä häiriövaikutuksista 

populaatioille aiheutuvien seurausten arviointia varten (ks. Tapaustutkimus 6-3). 

Tapaustutkimus 6-3 Merinisäkkäiden populaatiomallit 

Subletaalisten vaikutusten, kuten tuuliturbiinien perustusten paaluttamiseen liittyvien häiriöiden, seurauksia 

populaatiotasolla voidaan tutkia ennustemallinnuksella tai populaation elinkelpoisuutta koskevalla analyysillä. Tällaisia 

menetelmiä ovat iPCoD ja DEPONS, joita käsitellään jäljempänä olevissa luetelmakohdissa. 

 

• Pyöriäisiin kohdistuvia häiriövaikutuksia koskeva DEPONS (Disturbance Effects on the harbour-porpoise population 

Of the North Sea) on tutkimusohjelma, jota johtaa kansallinen ympäristö- ja energiakeskus (DCE) Århusin 

yliopistossa. Ohjelmassa on julkaistu vapaasti saatavilla oleva malli, jolla simuloidaan, miten merituulipuistojen 

rakentamiseen liittyvä paalutusmelu vaikuttaa pyöriäispopulaatioiden dynamiikkaan. DEPONS perustuu Jacob 
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Nabe-Nielsenin ja hänen kollegojensa kehittämään pyöriäisten liikkeitä ja dynamiikkaa koskevaan yksilökohtaiseen 

malliin (Nabe-Nielsen ym., 2011; Nabe‑Nielsen ym., 2013; Nabe-Nielsen ym., 2014). 

• iPCoD (interim Population Consequences Of Disturbance) on kehys erityisesti merituulipuistojen paalutuksesta 

aiheutuvan melun vaikutusten tutkimista varten (Harwood ym., 2013; King ym., 2015). Mallissa otetaan huomioon 

niiden merinisäkkäiden määrä, joille ennustetaan aiheutuvan häiriötä ja/tai PTS-vammoja, ja sillä ennustetaan 

tulevan populaation kehitystä asiantuntijoiden kuulemismenettelyllä saatujen tulosten perusteella. Tavoitteena on, 

että aikanaan saatavilla on riittävästi empiiristä tietoja, joilla asiantuntijoiden arviot voidaan korvata. Kehystä 

voidaan soveltaa useisiin lajeihin, kuten pyöriäisiin, harmaahylkeisiin, kirjohylkeisiin pullokuonodelfiineihin ja 

lahtivalaisiin. iPCoD perustuu vahvoihin oletuksiin ja asiantuntijalausuntoihin. Sen vahvuuksiin kuuluu, että 

menetelmä on läpinäkyvä, valvottava ja kvantitatiivinen. Yksi iPCoD:n merkittävimmistä vahvuuksista voi olla se, 

että sillä pystytään arvioimaan useiden merituulivoimahankkeiden kumulatiivisia vaikutuksia. 

 

Lisätietoja merinisäkkäisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyistä populaatiomalleista on saatavilla teoksesta 

Sparling ym. (2017). 

Lähde: 

DEPONS-malli on saatavilla osoitteessa https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

iPCoD-malli on saatavilla osoitteessa http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

Tapaustutkimus 6-4 Paalutusmelusta merinisäkkäisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, Saksa 

Saksan liittovaltion meri- ja vesistöviranomainen (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) on julkaissut 

kaksi teknistä standardia, jotka koskevat merinisäkkäisiin kohdistuvien meluvaikutusten ympäristötutkimuksia. 

Merituuliturbiinien vaikutuksia meriympäristöön koskeva tutkimusstandardi (StUK 4) on jaettu seuraaviin standardeihin:  

i) standardi, jossa annetaan mittausohjeet vedenalaisen äänen seurantaa varten, ja 

ii) merituulipuistoja varten tarkoitettu standardi, jossa annetaan vedenalaista ääntä koskevat ennusteet ja dokumentointia 

koskevat vähimmäisvaatimukset. 

 

Strategia, jota viranomaiset noudattavat paalutuksesta merinisäkkäisiin kohdistuvien merkityksellisten vaikutusten 

estämiseksi, koostuu melun teknisestä lieventämisestä ja melun vähentämisestä sen syntypaikalla. Saksan sääntelyn 

mukaan pyöriäisiin kohdistuvien mahdollisten vaikutusten kynnysarvo on jopa 160 desibeliä (äänialtistustaso) 750 metrin 

etäisyydellä paalutuspaikasta. 

 

Pyöriäisten suojelua Saksan Pohjanmerellä sijaitsevalla talousvyöhykkeellä koskevan vuoden 2013 suunnitelman 

mukaan rakennustyöt on koordinoitava niin, että yksittäisiin eläimiin tai populaatioihin odotetaan kohdistuvan 

mahdollisimman vähän vaikutuksia. Vedenalaisesta äänestä saa kaikissa vaiheissa aiheutua häiriötä ainoastaan 10 

prosentille luonnonsuojelualueesta. Tämä sääntö perustuu liittovaltion viraston asettamaan yleiseen lähestymistapaan, 

jonka mukaan vaikutus katsotaan merkittäväksi, kun yli yhden prosentin suuruinen alue menetetään. Koska paalutus on 

kuitenkin väliaikaista toimintaa, 10 prosentin häiriöalue katsotaan hyväksyttäväksi134. 

 

Natura 2000 -alue Sylter Außenriffin osalta tähän sääntöön on yksi poikkeus. Huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana 

häiriötä saa aiheutua enintään yhdelle prosentille kyseisestä alueesta, sillä se on todennäköisesti pyöriäisen 

lisääntymisalue. 

Lähde: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf 

 

Tapaustutkimus 6-5 Ruotsissa sijaitsevan merituulipuiston pyöriäisiä koskevat lupaehdot 

Tuulivoimayhtiö oli hakenut lupaa enintään 50 tuulivoimaturbiinin merituulipuiston rakentamiseksi Hallandin lääniin. 

Tuulipuistoalueen läheisyydessä, vain 20 kilometrin etäisyydellä sijaitsee kaksi Natura 2000 -aluetta, Stora Middelgrund 

                                                      

 
134 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonz
ept_BMU.pdf 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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och Röde bank (SE0510186) ja Lilla Middelgrund (SE0510126). Kyseisessä Kattegatt-merialueen osassa esiintyy 

suhteellisen suuria määriä pyöriäisiä. Stora Middelgrund on yksi Beltinmeren pyöräispopulaation merkittävimmistä 

lisääntymisalueista. Myös Lilla Middelgrundissa esiintyy suuria määriä pyöriäisiä. Vain 10 kilometrin etäisyydellä 

tuulipuistoalueesta sijaitsee pyöriäisen kannalta erityisen tärkeä alue.  

 

Vuonna 2015 Ruotsin maa- ja ympäristöasioista vastaava muutoksenhakutuomioistuin päätti135, että olisi sovellettava 

lajin tiukkaa suojelua koskevia säännöksiä. Lisäksi tuomioistuin totesi (samoin kuin Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuin 

aiemmin), että pyöriäisten hitaan lisääntymisen ja pitkien sukupolvivälien vuoksi kaikki yksittäisiin eläimiin kohdistuvat 

häiriöt ovat merkityksellisiä koko populaation säilymistason kannalta.  

 

Tuomioistuin päätti, että Stora Middelgrund och Röde bank -alueelle ja erityisen tärkeällä, 10 kilometrin etäisyydellä 

tuulipuistosta sijaitsevalle alueelle (jolla sukukypsät naaraat viettävät 50 prosenttia ajasta) ei saa kohdistua meluhäiriötä, 

joka aiheuttaisi pyöriäisen siirtymisen pois alueelta. Tämän perusteella tuomioistuin katsoi, että mikäli paikallisia 

vaikutuksia ilmenee vain kymmenen kilometrin säteellä tuulipuistoalueesta, ei ole suurta vaaraa sille, että tämä vaikuttaisi 

Natura 2000 -alueisiin.  

 

Tuulivoimayhtiö sai luvan tuulipuiston rakentamiseen tietyin edellytyksin. Yhtenä edellytyksenä oli, että yrityksen oli 

varmistettava, ettei pyöriäisiä esiinny 750 metrin säteellä tietyn melutason aiheuttavista toimista sekä voimalan 

rakentamisen että purkamisen aikana. 

Lähde: Ruotsin meri- ja vesiviranomainen 

  

Laatikko 6-11 esitetään yhteenveto joistakin epävarmuustekijöistä ja haasteista, joita on tullut esiin 

arvioitaessa merinisäkkäisiin todennäköisesti kohdistuvia merkittäviä vaikutuksia. Näiden 

epävarmuustekijöiden ja haasteiden vuoksi voi olla tarpeen kerätä lähtötilannetta koskevia täydentäviä tietoja 

tai soveltaa ennalta varautumisen periaatetta. 

Laatikko 6-11 Keskeiset haasteet merinisäkkäisiin todennäköisesti kohdistuvien merkittävien 
vaikutusten arvioinnissa 

Kaikki vaikutukset 

• Merinisäkkäiden levinneisyyden kausittaiseen ja vuosittaiseen vaihteluun liittyvät tekijät. 

• Eri merialueiden suhteellinen tärkeys esimerkiksi i) saalistusalueina, ii) muuttoväylinä ja iii) lisääntymisalueina 

(parittelu ja/tai poikiminen). 

 

Vedenalainen melu  

• Häiriöiden alueellinen laajuus ja kohteena olevien eläinten määrä. 

• Merinisäkkäiden reagointia meluun määrittävät mekanismit. 

• Aluksista, paalutuksesta, akustisista karkottimista ja muista lähteistä peräisin olevan melun suhteellinen tärkeys 

merinisäkkäiden häiriintymisen ja siirtymisen kannalta.  

 

Muutosten vaihtelu luontotyypin laadun, vuodenaikojen ja rakennustekniikkojen mukaan 

• Häiriön tai vamman (PTS) vaikutus merinisäkkäiden elinkelpoisuuteen (esim. eloonjäämis- ja 

lisääntymisasteeseen). 

• Joitakin lajeja koskevan empiirisen tiedon puute. Esimerkiksi lahtivalaiden käytöksen muuttumisesta impulssimelun 

seurauksena ei näytä olevan tutkimuksia (Harwood & King, 2017). 

• Käytössä olevien tuuliturbiinien aiheuttaman vedenalaisen melun ei ole katsottu vaikuttavan merkittävällä tavalla 

merinisäkkäisiin (Bailey ym., 2014). Uusien ja paljon suurempien turbiinien (esim. yli 10 megawatin turbiinit) 

todennäköisestä melutasosta on kuitenkin jonkin verran epävarmuutta. Arvioinneissa ei pitäisi olettaa, että 

melutasot jäävät huolestuttavan tason alapuolelle. 

• Vedenalaisen melun absoluuttisen voimakkuuden ja vaikutuksen keston välisestä suhteesta on epävarmuutta. 

Esimerkiksi tuulipuiston rakentamiseen monopile-perustuksille kuluu vähemmän aikaa (paalutukseen 

kokonaisuudessaan kuluva aika) kuin vastaavan tuulipuiston rakentamiseen jacket-perustuksille, mutta 

(suurempien) monopile-perustusten absoluuttinen melutaso on todennäköisesti voimakkaampi. Molemmat 

skenaariot olisi arvioitava, ja arvioinnissa olisi otettava huomioon merinisäkkäiden kannalta pahin mahdollinen 

tilanne (vammautuneiden ja/tai siirtymään joutuneiden eläinten määrä). 

• Impulssimelusta tulee luonteeltaan jatkuvampaa, kun sen etenemismatka pitenee. PTS-vaikutuksen syntymisen 

kynnysarvot ovat jatkuvan melun osalta impulssimelua korkeammat (eli vaikutuksen syntymiseen tarvitaan 

                                                      

135 Tuomio 8.12.2015, asia M 6960-14, saatavilla osoitteessa https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext 
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voimakkaampi melu). On kuitenkin epäselvää, millä etäisyydellä on tarkoituksenmukaista soveltaa jatkuvan melun 

raja-arvoja esimerkiksi paalutukseen tai räjähtämättömien taisteluvälineiden räjäytyksiin, ja tämä etäisyys vaihtelee 

todennäköisesti alueen olosuhteiden mukaan. 

 

Siirtyminen 

• Siirtymiseen johtavien vaikutusten merkityksestä yksittäisten merinisäkkäiden ja niiden populaatioiden kannalta 

(ekologiset seuraukset) on epävarmuutta (ks. Tapaustutkimus 6-3). 

• Tietämys toimintavaiheen vaikutuksista Itämeren pyöriäisiin on puutteellista. Pyöriäisiä koskevia tutkimuksia on 

hyvin vähän. Tehdyistä tutkimuksista on saatu tuloksia, joita ei välttämättä voida soveltaa Itämeren olosuhteissa 

(Ruotsin meri- ja vesiviranomaisen huomautus, 2019). 

• Vaikka useimmissa tutkimuksissa on keskitytty paalutusmeluun, Brandt ym. (2018) havaitsivat pyöriäishavaintojen 

vähentyneen rakennustyömaiden läheisyydessä myös useita tunteja ennen paalutusta. Tämä voi johtua 

rakennuskohteen ympärillä tapahtuvan toiminnan (esim. alusliikenne) lisääntymisestä sekä siitä, vedenalainen 

melu etenee helpommin tyynissä sääolosuhteissa, joissa paalutus toteutetaan. Tällaisen vaikutuksen valossa 

akustisten karkotteiden käyttö voidaan kyseenalaistaa, mikäli ne voivat lisätä vedenalaista melua tarpeettomasti. 

Asiaa kun kuitenkin tutkittava lisää. 

 

Viestinnän peittäminen 

• Peittämisvaikutuksesta on vain vähän tietoa. Kyseessä voi kuitenkin olla merkittävä vaikutus, jos merinisäkkäiden 

tavallinen äänenkäyttö häiriintyy vedenalaisen melun vuoksi. 

 

Törmäykset aluksiin 

• Merinisäkkäiden ja alusten törmäyksistä merituulivoimalan rakentamisen ja toiminnan yhteydessä on vain vähän 

tietoa.  

 

Sähkömagneettiset kentät 

• Bergströmin ym. (2014) mukaan saatavilla olevien niukkojen empiiristen tietojen perusteella tähän mennessä ei ole 

osoitettu, että sähkömagneettisilla kentillä olisi merkittäviä vaikutuksia merinisäkkäisiin (tutkimus koski neljää lajia: 

pyöriäinen, kirjohylje, harmaahylje ja norppa). 

 

Estevaikutukset 

• Estevaikutus perustuu olettamaan siitä, että tuuliturbiinit ja tuulipuistoon liittyvät toimet voivat estää tiettyjen 

merinisäkäslajien liikkumista. Vaikka tämä vaikutus ymmärretään melko hyvin joidenkin merinisäkkäiden osalta, 

kaikkien lajien osalta näyttö estevaikutuksesta ei ole yhtä selvää.  

 

Riuttavaikutukset 

• Toiminnassa olevilla tuulipuistoilla on oletettu olevan merinisäkkäisiin joitakin myönteisiä vaikutuksia, jotka johtuvat 

i) uuden elinympäristön muodostumisesta uuden, kovan kasvualustan (perustukset ja eroosiosuojaus) lisäämisen 

seurauksena ja/tai ii) kalastustoiminnan vähentymisestä tai lopettamisesta (esim. Bergström ym., 2014; Raoux ym., 

2017; Scheidat ym., 2011). Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, syntyykö tällaista vaikutusta ja onko 

vaikutus merkityksellinen.  

 

6.5.3 Mahdolliset lieventävät toimenpiteet  

6.5.3.1 Johdanto 

Tässä kohdassa esitetään yhteenveto mahdollisista lieventämistoimenpiteistä, joita on ehdotettu tai sovellettu 

merituulivoimaloiden ja merinisäkkäiden osalta. 

Luvussa käsitellään seuraavia toimenpiteitä:  

a) tiettyjen alueiden poissulkeminen (makrotason paikan valinta) 

b) herkkien kausien, kuten lisääntymiskauden, välttäminen (aikataulutus) 

c) turbiinien perustusten tyyppiin liittyvät toimenpiteet (vain vähän melua tuottavat perustukset) 

d) melua rajoittavat toimenpiteet rakennusvaiheessa syntyvän melun vähentämiseksi  

e) merinisäkkäiden esiintymisen (visuaalinen ja akustinen) seuranta poissuljetuilla suoja-alueilla  

f) toimenpiteet, joilla eläimet pyritään karkottamaan aktiivisesti kyseisiltä alueilta. 
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Kuvatuissa toimenpiteissä käsitellään pääasiassa paalutusta ja räjähtämättömien taisteluvälineiden 

räjäyttämistä, jotka ovat merkittävimmät merituulipuistohankkeeseen liittyvät melua tuottavat toimet. 

Toimenpiteet liittyvät pääosin rakennusvaiheeseen, mutta niillä voi olla merkitystä myös uusimisvaiheen 

kannalta. Se, että muita hankkeen vaiheita kuin paalutusta ja räjähtämättömien taisteluvälineiden räjäyttämistä 

koskevia toimenpiteitä ei ole, ei tarkoita sitä, että nämä vaiheet ja toimet olisi jätettävä huomiotta. Rakentamista 

edeltävän vaiheen geofyysisistä tutkimuksista ei yleensä odoteta aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia. Parhaita 

käytäntöjä olisi kuitenkin noudatettava, jotta voidaan i) tuottaa mahdollisimman vähän tarpeetonta akustista 

energiaa, ii) vähentää muunlaisen saastumisen riskiä ja iii) pienentää merinisäkkäiden törmäysriskiä jne. 

 

Laatikko 6-12 esitetään Mustanmeren ja Välimeren valaiden suojelusopimuksen (ACCOBAMS) mukainen 

paalutusta, porausta ja ruoppausta koskeva lieventämiskehys.  

 

Laatikko 6-12 Paalutusta, porausta ja ruoppausta koskeva lieventämiskehys (ACCOBAMS, 2019) 

 Suunnitteluvaihe (YVA:n odotetut tulokset) 

Arvioidaan valaiden esiintymistä mahdollisilla hankealueilla. Jos tietoja ei ole tai ne eivät ole riittäviä, aiheesta on 

toteutettava (tai rahoitettava) tutkimus. 

Valitaan kaudet, joiden aikana biologinen herkkyys on vähäistä. 

Käytetään alalla todennettuja äänen leviämistä koskevia malleja suojavyöhykkeen rajojen määrittämiseksi. 

Käytetään melunlähteessä mahdollisimman alhaista tehoa. 

Harkitaan mahdollisia teknologioita (ks. 6.5.3.4). 

Suunnitellaan melunvaimennusteknologioita, jos vaihtoehdot eivät ole mahdollisia (ks. myös 6.5.3.5). 

 

Reaaliaikaiset lieventämiskäytännöt 

Käytetään melunvaimennuslaitteita ennen töiden aloittamista (ks. 6.5.3.5). 

Sovelletaan asteittaisen aloituksen menetelmää (ks. 6.5.3.5). 

Sovelletaan visuaalisen ja akustisen seurannan menetelmää (ks. 6.5.3.6). 

 

Toimien jälkeen 

Reaaliaikaisista lieventämistoimista raportoidaan yksityiskohtaisesti. 

Lähde: ACCOBAMS, 2019. Saatavilla osoitteessa https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf 

 

6.5.3.2 Makrotason paikan valinta 

Merkittävät merinisäkkäisiin kohdistuvat vaikutukset voidaan välttää valitsemalla voimaloille asianmukaiset 

sijaintipaikat ja harkitsemalla alueiden sulkemista pois merinisäkkäille kriittisiä elinympäristöjä tunnistettaessa. 

Tärkeitä lintu- ja biodiversiteettialueita määrittäneen Birdlife International -järjestön esimerkkiä seuraten 

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) lajiensuojelukomission (SSC) ja suojelualueista vastaavan 

maailmankomission (WCPA) yhteinen merinisäkkäiden suojelualueista vastaava työryhmä määritti tärkeitä 

merinisäkäsalueita136 Tärkeät merinisäkäsalueet ovat merinisäkkäille tärkeitä elinympäristöjen erillisiä osia, 

jotka voidaan rajata ja joita voidaan hoitaa niiden suojelemiseksi. Merinisäkkäiden kannalta tärkeiden alueiden 

tunteminen helpottaa merten tasapainoista käyttöä (esim. merituulivoimahankkeet) siten, että samalla 

edellytetään merten biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä. 

6.5.3.3 Aikataulutus: toimenpiteiden välttäminen, vähentäminen tai vaiheistaminen 
ekologisesti herkkien kausien aikana 

Aikataulusuunnitteluun liittyy rakennustoimien (paalutus ja räjähtämättömien taisteluvälineiden räjäyttäminen) 

välttäminen tai keskeyttäminen lajien biologisen kierron kannalta herkkien kausien aikana (esim. lisääntymis- 

tai ruokintakausina). Aikataulutusta pidetään erittäin toimivana toimenpiteenä, koska sen avulla voidaan 

ehkäistä lajeihin kohdistuvia meluhaittoja ja muita vaikutuksia kyseisinä kausina. On kuitenkin otettava 

huomioon, että kausittaisia rajoituksia voi olla vaikea toteuttaa sellaisten tiettyjen lajien osalta, joiden herkät 

kaudet ovat pitkiä. Esimerkiksi Pohjois-Atlantilla elävät pyöriäiset parittelevat heinä-elokuussa, ja niiden 

                                                      

136 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/ 
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poikaset syntyvät seuraavan vuoden touko-kesäkuussa. Tämän jälkeen niiden poikaset ovat täysin riippuvaisia 

emojensa maidosta noin 8–10 kuukauden ajan. Jos emo ja poikanen erotetaan tuolloin toisistaan, tämä voi 

helposti johtaa poikasen kuolemaan. Näin ollen pyöriäisten kannalta turvallista aikaa ei ole. Tällaisten lajien 

osalta pelkkä lisääntymiskausien välttäminen ei riitä haitallisten vaikutusten välttämiseen. Sitä vastoin 

aikataulusuunnittelu voi olla sopivaa muilla Euroopan merialueilla, kuten Välimerellä. Tämä johtuu siitä, että 

joidenkin Välimeren merinisäkkäiden, kuten sillivalaiden (Balaenoptera physalus), tiedetään olevan herkkiä 

ihmisen aiheuttamalle häiriölle, mutta niiden levinneisyys vaihtelee kausittain137. 

6.5.3.4 Infrastruktuurin suunnittelu: turbiinien perustukset  

Infrastruktuurin suunnitteluun liittyvillä toimenpiteillä pyritään välttämään meluvaurioita ja vähentämään 

häiriötä ja siirtymisvaikutuksia. Voimakas vedenalainen melu liittyy monopile-perustusten ja jacket-perustusten 

paalutukseen. Saatavilla on vaihtoehtoisia perustustapoja, joista ei aiheudu yhtä voimakasta melua. Niitä on 

käytetty useissa hankkeissa. 

Olemassa olevissa merituulipuistoissa käytetään yleisesti sekä monopile- että jacket-paaluperustuksia. 

Jacket-perustuksissa käytetään useita pienempiä paaluja, joilla kukin perustus ankkuroidaan. Maailman 

ensimmäinen tuulipuisto, Tanskassa sijaitseva Vindebyn tuulipuisto, rakennettiin kasuuniperustuksille. Tämän 

jälkeen myös useissa muissa hankkeissa on käytetty kasuuniperustuksia. Toinen perustustyyppi, jolla voidaan 

välttää tarvetta paalutukselle, on paineilmakasuuni, jota on käytetty muilla meriteollisuusaloilla jo 

vuosikymmenten ajan. Paineilmakasuuniperustuksia on kokeiltu merituulivoimateollisuudessa ja käytetty 

useissa pienemmissä kohteissa, kuten meteorologisissa mastoissa Doggermatalikolla Pohjanmerellä. 

Vakiintunutta kelluvien perustuksiin liittyvää tekniikkaa on kokeiltu hiljattain tuulipuistoteollisuuden hankkeissa 

Skotlannin (Kincardine ja Hywind), Ranskan (Floatgen) ja Portugalin (Windfloat Atlantic) rannikolla. Tämä 

tekniikka mahdollistaa tuulipuistojen sijoittamisen syvemmille vesille, mikä vähentää vedenalaisen melun 

syntymistä rakentamisen aikana. 

Myös kasuuniperustusten, paineilmakasuuniperustusten tai kelluvien perustusten asentamisesta aiheutuu 

kuitenkin vedenalaista melua. Tämä johtuu siitä, että merenpohjaa voidaan joutua valmistelemaan 

ruoppauksen kaltaisilla toimilla eikä tähän liittyvää aluksista syntyvää melua voida välttää. Näistä menetelmistä 

ei kuitenkaan synny impulssimelua (ellei niihin liity räjähtämättömien taisteluvälineiden raivaamista), ja 

kaikkien tällaisten vaihtoehtoisten perustusratkaisujen synnyttämien melutasojen katsotaan olevan hyvin 

alhaiset (suhteessa muihin menetelmiin). 

Melun väheneminen muiden kuin paalutettujen perustusten käytön seurauksena on epäilemättä eduksi 

merinisäkkäille. Muita kuin paalutettuja perustuksia käyttävien hankkeiden osalta on kuitenkin otettava 

huomioon sekä käytännöllisiä että kaupallisia näkökohtia, ja on myös tarpeen huomioida niiden käytöstä 

aiheutuvat tahattomat vaikutukset. Esimerkiksi kasuuniperustukset vievät suuremman alueen kuin mikään 

paalutettu perustus. Näin ollen niiden vaikutukset merenpohjan elinympäristöihin voivat olla merkittävämmät, 

sillä niistä voi aiheutua sekä elinympäristöjen häviämistä että hydrodynaamisia muutoksia. Tällaisia 

vaikutuksia on tarvittaessa arvioitava huolellisesti asianmukaisissa arvioinneissa. 

6.5.3.5 Melun vähentäminen: erilaiset tekniset menetelmät 

Asteittaista aloitusta ja muita melunvähennysjärjestelmiä voidaan käyttää häiriön ja siirtymisvaikutuksen 

vähentämiseksi ja merinisäkkäiden meluvaurioiden välttämiseksi.  

Paalutuksen asteittaisella aloituksella pyritään vähentämään rakennusvaiheessa syntyvää melua. Tämä 

tarkoittaa yleensä sitä, että iskuenergiaa ja -tiheyttä lisätään asteittain vähintään 20 minuutin aikana. 

Hankearvioinneissa asteittainen aloitus mainitaan usein lieventävänä toimenpiteenä. Menetelmä sisällytetään 

suunnitelmiin usein terveen järjen perusteella (perusteena on, että eläimille jätetään riittävästi aikaa, jotta ne 

voivat poistua paalutuspaikan välittömästä läheisyydestä ja välttyä haitallisilta melutasoilta), vaikka sen 

toimivuutta ei ole vahvistettu systemaattisesti tutkimuksilla (Bailey ym., 2014). Asteittaista aloitusta tarvitaan 

myös teknisistä syistä ainakin paalutusta aloitettaessa, kunnes paalut ovat vakaita ja niiden iskemiseksi 

maahan tarvitaan enemmän energiaa. Näissä ohjeissa paalutuksen asteittaisen aloituksen ja vähittäisen 

voimistamisen katsotaan olevan käytännössä vakioprosesseja. Jos menetelmää käytetään enemmän kuin 

teknisistä syistä on tarpeen, sitä voidaan pitää lieventävänä toimenpiteenä, jos arviointi tehtiin alun perin ilman 

                                                      

137 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C 

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C
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toimenpidettä. Kaikissa tapauksissa tällaiset toimenpiteet olisi täsmennettävä ja arvioitava huolellisesti. Tämä 

on tärkeää erityisesti silloin, kun kyseessä ovat pienet ja erittäin herkät populaatiot, kuten Itämeren 

pyöriäispopulaatiot. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki käytetyt lieventävät toimenpiteet ovat osoitetusti 

tuloksellisia eikä niistä itsestään aiheudu mitään haittaa tai ongelmia.  

Vaikka asteittainen aloitus ja paalutuksen voimistaminen vähitellen voi vähentää kuulovammojen riskiä, on 

jonkin verran huolta siitä, että menetelmä voi lisätä häiriön ja siirtymisvaikutuksen voimakkuutta. Näin voi 

käydä, jos paalutuksen kokonaiskestoa pidennetään ja mahdollisesti paalutuksesta aiheutuvaa kumulatiivista 

energiaa lisätään (Verfuss ym., 2016). Tätä riskiä voidaan kuitenkin rajoittaa asettamalla aikarajat (kuten esim. 

Saksassa) ja käyttämällä akustisia karkotteita. 

Melunvähennysjärjestelmistä esimerkkejä ovat kuplaverhot ja hydrauliset vasarat. Kuplaverho koostuu 

letkusta, jossa on suutinaukot ja joka sijoitetaan merenpohjaan paalun ympärille vähintään 50 metrin 

etäisyydelle paalutuspaikasta. Letkuun syötetään kompressorien avulla ilmaa, joka vapautetaan suuttimista. 

Tämä aiheuttaa jatkuvasti nousevista ilmakuplista muodostuvan verhon asennuspaikan ympärille, mikä 

vähentää melua sironta- ja absorptioilmiöiden seurauksena. Hydraulisissa vasaroissa on melua vaimentava 

kahdesta seinämästä koostuva eristyskotelo, jonka välitila on täynnä ilmaa138. 

Laatikko 6-13 Saksan vesillä eläviin pyöriäisiin kohdistuvien vaikutusten tarkastelu 

Brandt ym. (2018) tutkivat, mitkä vaikutuksia pyöriäisiin kohdistuu ensimmäisen sukupolven aktiivisilla 

melunvähennysjärjestelmillä, joita käytettiin rakennusvaiheessa kuudessa seitsemästä tuulipuistosta Helgolandin 

lahdella vuosina 2010–2013. Vuoden 2013 jälkeen toteutetuissa tuulipuistojen rakennushankkeissa, joissa käytettiin 

melunvähennysjärjestelmiä, melutasot 750 metrin etäisyydellä puistosta jäivät yleensä alle 160 desibelin kynnysarvon. 

Tutkijoiden mukaan pyöriäishavainnot vähenivät selvästi paalutuksen jälkeen riippuen melutasosta ja etäisyydestä 

paalutuspaikaan. Melunvähennysjärjestelmiä hyödyntävissä paalutustöissä etäisyydet, joilla vaikutuksia ei mitattu, 

lyhenivät 17 kilometrissä 14 kilometriin. Tämän perusteella tutkijat päättelivät, että melunvähennysjärjestelmän käyttö 

johti pyöriäishavaintojen loivempaan laskuun kaikilla etäisyyksillä. Tutkijat suosittelivat lisätutkimuksia, sillä 

melunvähennysjärjestelmiä kehitetään ja parannetaan parhaillaan. Tästä huolimatta alustava näyttö (sekä esimerkiksi 

seuraavat julkaisut: i) Nehls ym. (2015) paalutuksen osalta ja ii) Koschinski ja Kock (2009) räjähtämättömien 

taisteluvälineiden osalta (Koschinski ja Kock raportoivat, että pyöriäiseen kohdistuvan häiriön aluetta voidaan pienentää 

noin 90 prosenttia)) viittaavat siihen, että melua vähentävät tekniikat ovat tällä hetkellä parhaita käytäntöjä, jos on huolta 

siitä, että tarvittavista paalutustöistä tai räjähtämättömien taisteluvälineiden räjäyttämisestä voi aiheutua vaikutuksia 

merinisäkkäisiin. 

 

Dahne ym. (2017) raportoivat, että kahdella kuplaverholla melua voitiin vaimentaa 7–10 desibeliä, kun niitä käytettiin 

erikseen, ja 12 desibeliä, kun niitä käytettiin yhdessä. Vaimeneminen oli voimakkainta yli 1 kHz:n taajuuksilla, joilla 

paalutusääni oli suuremmilla etäisyyksillä verrattavissa ympäristömeluun (tai sitä alhaisempaa). Tämä viittaa siihen, että 

melua koskevan sääntelyn olisi perustuttava laajakaistatasojen lisäksi taajuuspainotettuihin äänitasoihin, jotta voidaan 

varmistaa, että lieventävät toimenpiteet todella vähentävät eläimiin kohdistuvia vaikutuksia eivätkä ainoastaan täytä 

oikeudellisia vaatimuksia. 

 

Edellä mainittu melunvaimennusteknologian kehitys Saksan vesillä on johtunut siitä, että on välttämätöntä täyttää 

kansalliset sääntelyvaatimukset (BMU, 2013), joita kutsutaan ”schallschutz”-konseptiksi tai melunvaimennuskonseptiksi 

Saksan talousvyöhykkeellä Pohjanmerellä. Niissä sovelletaan 160 desibelin (äänialtistustaso) ja 190 desibelin 

(huipputaso, Lpeak) enimmäiskynnysarvoja 750 metrin etäisyydellä paalutuspaikasta (vamman aiheuttamista ja 

tappamista koskeva kielto). Lisäksi niissä edellytetään, että enintään 10 prosenttia Saksan talousvyöhykkeestä 

Pohjanmerellä saa altistua enintään 140 desibelin äänialtistustasolle (SEL) (häiriön aiheuttamista koskeva kielto) ja että 

lisäksi enintään yksi prosentti pyöriäisen pääasiallisesta keskittymäalueesta altistuu enintään 140 desibelin 

äänialtistustasolle (SEL) (häiriön aiheuttamista koskeva kielto).  

 

Lisäksi paalutusaika on rajoitettu 180 minuuttiin monopile-perustusten osalta ja 140 minuuttiin paalua kohden jacket-

perustusten osalta (molempiin aikoihin sisältyy karkotteiden käyttö) (ks. myös Tapaustutkimus 6-6). 

 

                                                      

138 Lisätietoja on saatavilla saksalaisen työryhmän julkaisusta vuodelta 2018, ks. https://www.bfn.de/en/activities/marine-
nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html 
 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
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Muita melunvähentämistoimenpiteitä esitetään jäljempänä olevissa luetelmakohdissa (ACCOBAMS, 2019).  

• Vedenalaisen melun vaimentimet (hydro sound dampers): pieniin kaasulla ja vaahtomuovilla täytettyihin 

palloihin kiinnitetyt kalastusverkot, jotka viritetään resonanssitaajuuksille. 

• Kofferdamit: paalua ympäröivä jäykkä teräsputki. Kun paalu on kiinnitetty kofferdamiin, vesi pumpataan 

ulos. 

• IHC / melunvaimennusseinämä (noise mitigation screen, NMS): kaksikerroksinen, ilmalla täytetty seinämä. 

Paalun ja levyn välissä on järjestelmä, joka tuottaa kuplia monessa tasossa ja koossa. 

• Virittävä resonaattorijärjestelmä: Helmholtz-resonaattoreihin perustuvassa melunvaimennusjärjestelmässä 

käytetään yksinkertaista kokoontaitettavaa kehystä, johon sisältyy useita akustisia resonaattoreita, joissa 

on kahta nestettä (ilma ja vesi). 

 

6.5.3.6 Suojavyöhykkeiden valvonta: visuaalinen ja akustinen havainnointi 

Rajaamalla ja valvomalla suojavyöhykkeitä voidaan vähentää häiriötä ja siirtymisvaikutuksia ja välttää 

merinisäkkäille aiheutuvia meluvaurioita. 

Valvonta on yleinen toimenpide, jossa merinisäkkäiden tarkkailijoiden tehtävänä on tarkkailla visuaalisesti ja 

usein myös akustisesti melulähdettä ympäröivää aluetta vähintään 30 minuutin ajan. Tällä pyritään 

mahdollisuuksien mukaan varmistamaan, ettei merinisäkkäitä (tai mahdollisesti muita suojeltuja lajeja, kuten 

merikilpikonnia) esiinny ennen esimerkiksi paalutuksen aloittamista tai räjähtämättömien taisteluvälineiden 

räjäytystä. Vyöhyke voidaan rajata määritetyn etäisyyden (esim. 500 metriä) päähän lähteestä tai odotetun 

äänitason perusteella. Alueilla, joilla veden syvyys suojavyöhykkeellä yli 200 metriä, tarkkailuajan olisi oltava 

vähintään 120 minuuttia, jotta syvälle sukeltavia lajeja voidaan havaita todennäköisemmin (ACCOBAMS, 
2007). Suojavyöhykkeellä pyritään vähentämään lähiympäristön melualtistusta ja suojelemaan eläimiä 

suoralta fyysiseltä vahingolta. Suojavyöhyke ei todennäköisesti lievennä kauempana ilmeneviä 

käyttäytymismuutoksia, sillä häiriötä aiheutuu todennäköisesti myös syrjäisemmillä alueilla. 

On tärkeää ottaa huomioon, että vaikuttavuutta voivat rajoittaa i) hankalat sääolot ja pimeys (nämä rajoittavat 

visuaalista tarkkailua), ii) erilaiset tekijät, kuten joidenkin lajien, kuten pyöriäisen, äänen rajallinen eteneminen 

(pyöriäisen ääni etenee tavallisesti enintään 200 metrin matkan) ja iii) se, että useimpien tuulipuistojen energia-

arviointien kannalta merkitykselliset eväjalkaislajit eivät yleensä tuota ääntä. 

6.5.3.7 Karkotteet: akustiset karkotteet 

Karkotetoimenpiteillä voidaan vähentää häiriötä ja siirtymisvaikutuksia ja välttää meluvaurioiden syntymistä. 

Hylkeenkarkottimia on jo pitkään käytetty hylkeiden pitämiseen poissa kalanviljelylaitoksista. Niiden on 

kuitenkin todettu olevan hyödyllisiä myös hylkeiden ja valaiden vammautumisriskin vähentämisessä 

tuulivoimaloiden rakentamisen aikana. Tuulivoimaloiden rakennuksen yhteydessä hylkeenkarkottimista 

käytetään yleensä nimitystä ”akustiset karkotteet” tai ”akustiset häiriönlieventämislaitteet”. Hylkeenkarkotin 

tuottaa vedenalaista melua, joka on kohdelajille epämiellyttävä mutta ei tuota vammaa, ja näin ollen estää 

eläimiä tulemasta lähemmäs kohdetta. Niiden avulla voidaan siirtää eläimiä tilapäisesti alueilta, joilla voi 

esiintyä haitallista melua esimerkiksi perustusten paalutuksen tai räjähtämättömien taisteluvälineiden 

räjäyttämisen vuoksi (ks. myös Tapaustutkimus 6-6).  

Dahne ym. (2017) kuvailevat akustisen karkottimen käyttöä pyöriäisten suojelemiseksi paalutusmelun 

aiheuttamilta kuulovaurioilta. Tutkijat havaitsivat, että eläimet reagoivat hylkeenkarkottimeen voimakkaasti, 

mikä aiheutti huolta siitä, että niihin reagoidaan voimakkaammin kuin itse paalutusmeluun, kun käytetään 

kuplaverhoja. Tämän perusteella tällaisten akustisten karkotteiden eritelmiä on syytä arvioida uudelleen. 

Verfuss ym. (2016) toivat esiin vastaavia huolenaiheita. 

Akustiset karkotteet eivät vähennä käyttäytymiseen kohdistuvia vaikutuksia vaan ainoastaan niiden suoria 

fyysisiä vaikutuksia. Tämä ei riitä, kun pyritään lieventämään haitallisia vaikutuksia uhanalaisiin populaatioihin, 

kuten Beltinmeren tai Itämeren pyöriäispopulaatioon. Toimenpide on erityisen riittämätön, kun tuloksena on 
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eläinten siirtyminen ensisijaisesta elinympäristöstä toissijaisiin elinympäristöihin. Pinger-laitteilla139 ei 

kuitenkaan voida taata, että kaikki pyöriäiset poistuvat kyseiseltä alueelta, joten niiden käytöllä ei voida 

varmistaa, että yksittäiset pyöriäiset voivat välttyä rakennusmelun fyysisiltä vaikutuksilta.  

On siis selvää, että toimenpiteillä ei pidä lisätä häiriötä tai siirtymisvaikutuksia, ja akustisten karkotteiden 

käytön on tällaisen näytön valossa oltava oikeasuhteista ja asianmukaisesti perusteltua. 

Tapaustutkimus 6-6 Paalutuksesta merinisäkkäille aiheutuvien meluvaikutusten lieventäminen, 
Saksa 

Saksan liittovaltion meri- ja vesistöviranomainen (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) on julkaissut 

useita teknisiä standardeja, jotka koskevat merinisäkkäisiin kohdistuvia meluvaikutuksia, sekä niihin liittyviä tutkimuksia. 

BSH:n merituuliturbiinien vaikutuksia meriympäristöön koskeva tutkimusstandardi (StUK 4) sisältää neljä tällaista 

standardia: 

 vedenalaisen melun seurantaa koskevat ohjeet 

 merituulipuistot – vedenalaista melua koskevat ennusteet, asiakirjoja koskevat vähimmäisvaatimukset 

 eritelmät melunhallintajärjestelmien vaikuttavuuden määrällistä määrittämistä varten 

 tutkimus pyöriäisten havainnointiin käytettävien C-POD-laitteiden (laitteet, joilla kuunnellaan merinisäkkäiden tuottamia 

ääniä) kalibroinnin arvioimiseksi (saatavilla vain saksaksi). 

 

Kun viranomaiset ovat hyväksyneet luvan, merituulivoimaloiden toiminnanharjoittajien on laadittava ja esitettävä 

meluntorjuntasuunnitelma, jossa otetaan huomioon i) kehittyneimmät menetelmät melun vähentämiseksi teknisesti, ii) 

alueen ja voimalan ominaisuudet ja iii) tutkimuksesta ja kehityksestä ja aiemmista hankkeista saadut tulokset. 

Viranomaisille on esitettävä kuusi kuukautta ennen rakentamisen aloittamista meluntorjuntasuunnitelma, joka sisältää 

yksityiskohtaisen kuvauksen meluntorjuntatoimien toteuttamisesta.  

 

Seuraavat meluntorjuntatekniikat ovat vakiomenettelyjä Saksassa140: 

• Ennen paalutuksen aloittamista on pyrittävä aktiivisesti siirtämään pyöriäiset pois paalutusalueella, vaikka tämä 

tarkoittaisi tilapäistä häiriötä. 

• Kehittäjät eivät voi käynnistää rakennustöitä, jos 750 metrin etäisyydellä esiintyy pyöriäisiä, ja ne voidaan aloittaa 

vasta, kun karkotustoimenpiteiden toimivuus on osoitettu C-POD-laitteella (C-POD-laite havaitsee pyöriäisten 

tuottamat äänet (naksahdukset). 

• Pyöriäiset karkotetaan kahdella eri järjestelmällä (hylkeenkarkotin tai vastaava). 

• On tunnustettu, että on olemassa riski, että nämä karkottimet aiheuttavat tarpeetonta häiriötä meriympäristöön. 

• Paalutus on aloitettava siten, että melun voimakkuutta lisätään asteittain, jotta nisäkkäät voivat havaita rakennustyöt 

ja siirtyä pois rakennusalueelta ennen kuin melusta voi aiheutua vammaa. 

• Rakennusvaiheessa ei saa ylittää 160 desibelin äänialtistustasoa (SEL) ja 190 desibelin äänialtistuksen 

huipputasoa (Lpeak) 750 metrin etäisyydellä melulähteestä. 

• Monopile-perustuksen paaluttamiseen tavoitesyvyyteen saa kulua enintään 180 minuuttia ja jacket-perustusten 

kunkin paalun paaluttamiseen enintään 140 minuuttia. 

• Käytössä on (kaksinkertainen) kuplaverho. Kuplaverho on järjestelmä, joka koostuu rei’itetyistä letkuista tai putkista, 

jotka asetetaan ympyräksi merenpohjaan paalutuspaikan ympärille. Rei’istä nouseva ilma muodostaa veteen 

nousevista kuplista muodostuvan verhon, joka heijastaa tai vaimentaa paalutuksesta syntyvää ääntä. 

 

Lisäksi, kuten Verfuss ym. (2016) tiivistivät, enintään 10 prosenttia Saksan talousvyöhykkeestä Pohjanmerellä saa 

altistua kerrallaan kaikkien tuulipuistohankkeiden paalutusmelusta. Koko kumulatiivisen vaikutusalueen laskemisessa on 

otettava huomioon kaikkien voimaloiden, joihin rakennetaan perustuksia, vaikutusalueet. Vaikutusaluetta koskeva 10 

prosentin kynnysarvo perustuu oletukseen siitä, että käyttäytymisen häiriintyminen paalutuksen seurauksena on tilapäistä 

ja pyöriäiset palaavat alueelta, jolta ne siirtyivät. Yhden prosentin kynnysarvoa sovelletaan kuitenkin i) alueisiin, joilla 

pyöriäistiheys on suuri ja ii) lisääntymis- ja parittelukauden aikana toukokuusta elokuuhun, jolloin häiriöiden vaikutus 

pyöriäisten elinkelpoisuuteen on suurempi. Erityisten suojelutoimien alueiden osalta nämä vaikutusaluetta koskevat 

kynnysarvot määritetään suojelualueen koon, ei koko talousvyöhykkeen koon perusteella (eli Pohjanmerellä 

paalutusmelu saa vaikuttaa alle 10 prosenttiin erityisestä suojelutoimien alueesta, mutta toukokuusta elokuuhun vain alle 

yhteen prosenttiin alueesta saa kohdistua vaikutuksia). 

Lähde: 

                                                      

139 Pinger-laitteet ovat laitteita, joilla valaita varoitetaan verkoista (niitä käytetään enimmäkseen ajoverkoista 
varoittamiseen), kun taas karkottimilla pyritään saamaan aikaan välttämiskäyttäytymistä, sillä karkottimet ovat eläimille 
epämiellyttäviä. 
140 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html 
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https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-

environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareene

rgien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf  

 

6.6 Muut lajit 

6.6.1 Johdanto 

Mahdolliset vaikutukset kasveihin, leviin ja selkärangattomiin otetaan yleensä huomioon niiden 

elinympäristöjen osalta (kohta 6.2). Sitä vastoin merellisten elinympäristöjen herkkyyttä kuvattaessa 

tarkastellaan usein esimerkiksi niille tyypillisten lajien kestävyyttä ja selviytymiskykyä. Tässä kohdassa 

annetaan kuitenkin lisätietoja, koska vaikutuksista näihin kohteisiin voi aiheutua seurauksia eri ryhmille, kuten 

merinisäkkäisille tai merilinnuille, jos ne vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi saalistukseen. 

Lisäksi tässä kohdassa annetaan tietoa lepakoihin todennäköisistä kohdistuvista merkittävistä vaikutuksista 

sekä siitä, missä tällaisia vaikutuksia ilmenee meriympäristössä. 

6.6.2 Vaikutusten tyypit 

6.6.2.1 Kasvit ja levät 

Ainoat kasvilajit, jotka liittyvät nimenomaan liitteessä I lueteltuihin luontotyyppeihin, ovat Zostera marina, 

Zostera noltii, Cymodocea nodosa ja Posidonia oceanica (Posidonia-kasvustot beds, Posidonion 

oceanicae)141.  

Muut meriheinälajit voivat olla alttiita elinympäristöjen häviämiselle ja häiriövaikutuksille, jos niitä esiintyy 

merituulipuistojen välittömässä läheisyydessä. Ne tarvitsevat matalia vesiä ja auringonvaloa, mikä merkitsee 

sitä, että meriheinien ja merituulivoimaloiden keskinäinen vaikutusnäkyy todennäköisimmin 

siirtokaapelireiteillä kuin tuulipuistoalueella. Tanskan Juutinrauman salmessa matalissa vesissä sijaitsevassa 

Middelgrundenin merituulipuistossa oli meriheinää (Zostera marina) ennen tuulivoimaloiden rakentamista. 

Näiden alustojen seurannasta kävi ilmi, että kolme vuotta tuuliturbiinien asentamisen jälkeen 

meriheinäpohjassa ei ilmennyt vaikutuksia, mikä viittaa siihen, että tuulipuiston rakentamisesta (mukaan lukien 

ruoppaus ja kasuuniperustusten asentaminen) ei aiheudu haitallisia vaikutuksia (Hammar ym., 2016). 

Merilevien havaitaan usein leviävän tuuliturbiiniperustuksiin liittyviin uusiin rakenteisiin erityisesti 

Pohjanmerellä, jossa vuorovesialueiden kovat kasvualustat ovat harvinaisia. Vastaavia elinympäristöjä on 

syntynyt avomeren öljy- ja kaasuteollisuuden myötä, mutta tuulipuistojen perustuksia on enemmän (Dannheim 

ym., 2019). Tällainen leviäminen lisää rakenteellista ja biologista monimuotoisuutta, mikä voi johtaa 

riuttavaikutukseen (ks. myös laatikko 6-1). Tätä käsitellään tarkemmin jäljempänä selkärangattomien 

leviämisen yhteydessä. 

6.6.2.2 Selkärangattomat 

Meren selkärangattomille tuulivoimaloiden infrastruktuurit tuovat mukanaan vesirajan ylä- ja alapuolelle uusia 

kovia kasvualustoja, joihin ne voivat kiinnittyä. Tällainen riuttavaikutus voi tietyissä olosuhteissa lisätä 

monimuotoisuutta, vaikka joissakin tutkimuksissa on todettu, että se voi lisätä haitallisten vieraslajien 

leviämistä (Inger ym., 2009). 

Biologisen monimuotoisuuden nettokasvusta huolimatta elinympäristön tai lajiyhteisöjen muutos voi silti 

vaikuttaa haitallisesti kyseessä olevan Natura 2000 -alueen suojelutavoitteisiin. Merituulivoimahankkeista on 

siis aina tehtävä asianmukainen arviointi. 

Huomiota on kiinnitetty myös lämpötilan nousuun kaapelien ympärillä erityisesti pohjaeliöstöön kohdistuvan 

vaikutuksen osalta. Vedenalaisten sähkökaapelien toiminnasta muodostuu lämpöä, joka lämmittää paikallisia 

                                                      

141 Ks. luontotyyppien tulkintaa koskeva julkaisu ”EU Habitats Interpretation Manual”: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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sedimenttejä. Lämpenemisaste riippuu kaapelien ominaisuuksista, siirrettävästä tehosta, kaapelin 

hautaussyvyydestä ja sedimentin ominaisuuksista (OSPAR, 2009). Merivesi kuljettaa muodostuvan lämmön 

nopeasti pois. Tämän seurauksena vaikutukset matalien vesien sedimentteihin, joissa kaapelit haudataan 

vähintään yhden metrin syvyyteen ja joissa lämmönvaihto yläpuolella olevan veden kanssa on tehokasta, ovat 

merkityksettömiä. Tämä tarkoittaa, että pintakasvisto ja matalien vesien pohjakasvisto sedimenttien 

muutamissa ensimmäisissä senttimetreissä eivät altistu merkittäville lämpötilan muutoksille. Avomerellä suurin 

osa pohjaeläimistö elää merenpohjan ylimmissä 5–10 senttimetrissä ja vuorovesialueilla ylimmissä 15 

senttimetrissä. Näissä syvyyksissä lämpötilan nousu on vähäistä, mikäli kaapeli on haudattu riittävän syvälle 

(Petersen & Malm, 2006; Meissner & Sordyl, 2006). Jotkin eläimet, kuten keisarihummeri, kaivautuvat 

syvemmälle merenpohjaan, mutta lämpövaikutuksen kohteena olevan elinympäristön kokonaisalue on 

todennäköisesti hyvin pieni. 

6.6.2.3 Lepakot 

Kohdassa Error! Reference source not found. mainittuja UNEP-/EUROBATS-ohjeita (Rodrigues ym., 2015) 

sovelletaan myös merituulipuistoihin. Meriympäristöön liittyy kuitenkin merkittäviä lisähaasteita ja 

epävarmuustekijöitä, jotka esitetään jäljempänä. Tässä kohdassa annetut tiedot koskevat liitteessä II ja 

liitteessä IV lueteltuja lepakkolajeja, ja niissä keskitytään erityisesti suuremmalle riskille alttiisiin muuttolajeihin 

(erityisesti Pohjanmerellä elävä pikkulepakko, jota ei ole lueteltu liitteessä II; ks. Lagerveld ym., 2017).  

Kuten maalla sijaitsevien laitosten tapauksessa, asianmukaisen arvioinnin tueksi olisi kerättävä lähtötilannetta 

koskevia tietoja noudattaen i) parhaiden käytäntöjen mukaisia tutkimusmenetelmiä (kuvattu teoksessa 

Rodrigues ym., 2015) ja ii) mahdollisia asiaankuuluvia kansallisia tai alueellisia ohjeita. Tutkimuksissa olisi 

tarkasteltava laajempaa vaikutusaluetta, joka sisältää sekä ehdotetun maalla että merellä olevan 

infrastruktuurin ja mahdolliset muuttoreitit. Laatikko 6-14 esitetään tyypillisiä lähtötilanneselvityksille asetettuja 

vaatimuksia. 

Laatikko 6-14 Esimerkkejä merituulivoimahanketta koskevista lähtötilanneselvityksistä (mukautettu 
julkaisusta Rodrigues ym., 2015) 

• Alukselta käsin tehtävissä linja- tai pistelaskennoissa (mukaan luettuina yöaikaan tehtävät lauttamatkat 

suunnitelma- tai hankealueella tai sen läheisyydessä) käytetään manuaalisia lepakkoilmaisimia. 

• Meri-infrastruktuureissa (esim. öljylautat, meteorologiset mastot, poijut jne.) käytetään mahdollisuuksien mukaan 

automaattisia ilmaisimia. 

• Mahdollista olemassa olevaa tutkaa käytetään. 

 

Tutkimuksissa on otettava huomioon lepakoiden aktiivisuuden vaihtelu koko vuoden ajalta, ja niissä on annettava tietoa 

pesimisestä (lisääntyminen, parittelu/parveilu, talvehtiminen), saalistuksesta ja muuttamisesta. On erityisen tärkeää, että 

merituulivoimahankkeita koskeviin ehdotuksiin liittyvissä tutkimuksissa määritetään, millä todennäköisyydellä lepakoiden 

muuttoreitit ovat vuorovaikutuksessa merituulivoimainfrastruktuurin kanssa. 

 

Error! Reference source not found. ja Error! Reference source not found. esitetään yhteenveto 

maatuulivoimaloista lepakoihin kohdistuvien vaikutusten päätyypeistä. Merituulivoimalakokonaisuuksissa 

suorasta törmäyksestä tai painevauriosta aiheutuvalla kuolleisuusriskillä on myös rajat ylittävä ulottuvuus, sillä 

lepakot voivat elää satojen kilometrien etäisyydellä kyseessä olevasta merituulivoimainfrastruktuurista.  

Laatikko 6-15 esitetään yhteenveto lepakoihin kohdistuvien merkittävien vaikutusten tunnistamisessa ja 

arvioinnissa ilmenevistä haasteista ja epävarmuuksista. Nämä haasteet ja epävarmuustekijät voivat edellyttää 

täydentävien lähtötilannetta koskevien tietojen keräämistä tai ennalta varautumisen periaatteen soveltamista. 

Merellä mahdollisesti lisääntyvän kuolleisuuden vaikutusten arvioimiseksi on tarpeen tietää 

lepakkopopulaation (mukaan luettuna se osuus populaatiosta, joka ylittää meren) koko tai pystyttävä 

arvioimaan sitä. Mahdollisesti merkityksellisiä lajeja ovat pikkulepakko (Pipistrellus nathusii), isolepakko 

(Nyctalus noctula) ja kimolepakko (Vespertilio murinus). Yhdessä tutkimuksessa (Limpens ym., 2017)142 

pyrittiin kehittämään prototyyppiestimaattori muuttavien lepakkopopulaatioiden arviointia varten. Estimaattoria 
                                                      

142 ”Migrating bats at the southern North Sea - Approach to an estimation of migration populations of bats at the southern 
North Sea”, Limpens, H.J.G.A., S. Lagerveld, I. Ahlén ym. (2016/2017), tekninen raportti, Zoogdiervereniging 
(Alankomaiden nisäkäsyhdistys) yhteistyössä Wageningen Marine Research -tutkimuslaitoksen kanssa. 
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sovellettiin rajallisten tietojen vuoksi vain pikkulepakkoon. Vaikka malli tuotti Pohjanmeren eteläisen osan 

ylittävien lepakoiden määrän alustavaksi arvioksi noin 40 000 yksilöä, vaihteluväli oli 100–1 000 000 yksilöä 

(useita kertaluokkia), eikä lähdepopulaatioita tunneta. 

Laatikko 6-15 Keskeiset haasteet lepakoihin todennäköisesti kohdistuvien merkittävien vaikutusten 
arvioinnissa 

Muutto 

• Empiiriset tiedot muuttoliikkeeseen liittyvästä lentämisestä merellä ovat vähäisiä. Vaikka tietoja kerättäisiin, tämä 

on yleensä liian pienimuotoista muuttavien lepakoiden havaitsemiseksi. 

 

Törmäys 

• Saatavilla on rajallisesti empiiristä tietoa i) muuttoon liittyvä lentäminen merellä tai ii) näyttö merellä tapahtuvista 

törmäyksistä ja painevaurioista – tiedonkeruun menetelmiä kehitetään edelleen (esim. Lagerveld ym., 2017).  

• Merellä tapahtuvien törmäysten seurantaan liittyy merkittäviä haasteita. 

 

Estevaikutus 

• Kauas muuttaviin lintuihin kohdistuvaa kumulatiivista vaikutusta, joka aiheutuu useiden merituulivoimaloiden 

välttämisestä muuttoreitillä, ei ole vielä tutkittu (Willsteed ym., 2018). 

 

6.6.3 Mahdolliset lieventävät toimenpiteet  

6.6.3.1 Kasvit, levät ja selkärangattomat  

Saatavilla ei ole tietoja lieventävistä toimenpiteistä kasveihin, leviin ja selkärangattomiin kohdistuvien 

vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi. Kohdassa 6.2 kuvattuja elinympäristöihin sovellettavia 

lieventäviä toimenpiteitä voitaisiin hyödyntää myös näiden ryhmien suojelussa. 

6.6.3.2 Lepakot 

Koska lepakoiden esiintymisestä ja käyttäytymisestä merellä on saatavilla vain vähän tietoja (ks. laatikko 6-

14), kokemus lepakkoja koskevista lieventävistä toimenpiteistä on merituulivoima-alalla paljon vähäisempää 

kuin maatuulivoiman alalla. On mahdollista, että mikrotason paikan valinta ja infrastruktuurin suunnittelu ovat 

vaikuttavia toimenpiteitä muuttavien lepakoiden osalta merialueilla, mutta toistaiseksi tästä ei ole näyttöä. On 

todennäköistä, että käynnistystuulennopeuksien143 suurentaminen – ja lapojen pyörimisen vähentäminen 

minimiin sitä tyynemmissä tuuliolosuhteissa – olisi vaikuttava toimenpide muuttavien lepakoiden osalta 

merialueilla (ja maalla). Tämä oletus perustuu siihen, että pikkulepakoita näyttää esiintyvän syksyisin merellä 

ja rannikolla todennäköisemmin tuulennopeuden ollessa heikko tai kohtalainen. Sellaisten soveltuvimpien 

ympäristöparametrien määrittämiseksi, joita voitaisiin käyttää rajoitusalgoritmien kehittämisen, on tehty 

tutkimusta (Lagerveld ym., 2017).  on esimerkki Alankomaiden merituulipuistoja varten tarkoitetuista 

rajoitusohjeista lepakoiden törmäysriskin vähentämiseksi.  

6.7 Käytöstäpoisto ja uusiminen  

6.7.1 Käytöstäpoisto 

Käytöstäpoisto on prosessi, jossa kaikki tuulivoimainfrastruktuuri tai sen osa poistetaan ja elinympäristö 

palautetaan toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittämään tilaan. Käytöstäpoistoa voidaan soveltaa 

myös yksittäisiin turbiineihin tai turbiiniryhmiin jatkuvien vaikutusten vähentämiseksi osana joustavaa hallintaa 

koskevaa suunnitelmaa (ks. luku 7) tai toimivaltaisen viranomaisen suorittaman uudelleentarkastelun 

tuloksena. 

Käytöstäpoistolla voi olla haitallisia vaikutuksia riuttavaikutuksen kannalta (ks. 6.5.2.1). Käytöstäpoiston 

yhteydessä on siksi otettava tasapainoisesti huomioon, millaisia hyötyjä tai haittoja merinisäkkäille voi aiheutua 

tiettyjen infrastruktuurien, kuten tuuliturbiinien perustusten ja kivisuojien, jättämisestä paikoilleen. Toisaalta 

                                                      

143 Tuulennopeus, jolla tuuliturbiini käynnistyy. 
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tuuliturbiinien tai tuulipuistojen käytöstäpoistolla on pelkästään myönteisiä vaikutuksia merilintuihin tai 

muuttolintuihin.  

Tähän mennessä käytöstä on poistettu vain harvoja merituulivoimaloita. 

6.7.2 Uusiminen 

Myös uusimisen myötä voidaan vähentää törmäysriskiä sekä siirtymis- ja estevaikutuksia. Uusimisessa vanhat 

turbiinit poistetaan ja niiden tilalle rakennetaan uudet, usein suuremmat ja kapasiteetiltaan paremmat turbiinit. 

Tämän seurauksena uusituissa voimalakokonaisuuksissa käytetään yleensä vähemmän turbiineja kuin 

alkuperäisissä. Niissä voidaan käyttää joko olemassa olevia tai uusia perustuksia. Sekä mikrotason paikan 

valinta että infrastruktuurin suunnittelu ovat keinoja, joilla voidaan varmistaa, että käyttöönottoon liittyvä 

ekologinen riski on vähäinen.  

Tähän mennessä merituulivoimalakokonaisuuksia ei ole vielä uusittu. Tämän vuoksi ei vielä ole näyttöä 

sellaisten toimenpiteiden käytöstä ja vaikuttavuudesta, joita uusimisessa voidaan hyödyntää todennäköisten 

merkittävien vaikutusten vähentämiseksi. 
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7. SEURANTA JA JOUSTAVA HALLINTA 

7.1 Seuranta 

7.1.1 Johdanto 

Seuranta on olennaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että i) asianmukaisen arvioinnin päätelmien taustalla 

oleva tieteellinen perusta on pätevä pitkällä aikavälillä ja ii) mahdolliset toimenpiteet merkittävien vaikutusten 

välttämiseksi ja/tai vähentämiseksi ovat toimivia. Ennen kuin hankkeen jatkaminen voidaan sallia, 

asianmukaisessa arvioinnissa on todettava tieteellisesti, että haitalliset vaikutukset alueen 

koskemattomuuteen voidaan sulkea pois. On kuitenkin tunnustettava, että kunkin hetken tieteellinen tietämys 

ja tosiseikat ovat voimassa vain rajallisen ajan. Epävarmuutta on edelleen i) kumulatiivisista vaikutuksista 

(ks.kohta 3.4), ii) ilmastonmuutoksen vaikutuksista biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemien 

toimintaan ja iii) muista mahdollisista ympäristön muutoksista. Näiden epävarmuustekijöiden vuoksi seuranta 

on tärkeä työväline sen varmistamisessa, että mahdolliset merkittävät vaikutukset voidaan tunnistaa ajoissa 

ja että niitä voidaan hallita asianmukaisesti. Odottamattomia vaikutuksia voi syntyä useista syistä. Niitä 

voidaan esimerkiksi tunnistaa sen jälkeen, kun arvioinnissa on todettu, ettei merkittäviä vaikutuksia ole, sillä 

esiin on tullut uutta tieteellistä näyttöä. Lisäksi suojelun taso ja/tai ympäristöolosuhteet ovat voineet muuttua 

niin, että vaikutuksesta, jota ei aiemmin ole pidetty merkittävänä, tulee merkittävä. 

Joissakin jäsenvaltioissa sovelletaan seurantaa koskevia vaatimuksia ja standardeja. Näitä vaatimuksia ja 

standardeja on noudatettava ympäristövaatimusten arvioinnissa, ja niitä pidetään esimerkkejä hyvistä 

käytännöistä, joita muut maat voivat noudattaa (Brownlie & Treweek, 2018; IFC, 2012). 

Laatikko 7-1 Ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi (2014/52/EU) 

”Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että hankkeen rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvien haitallisten 

ympäristövaikutusten seuraamiseksi toteutetaan rajoittamis- ja korvaamistoimenpiteitä ja määritetään asianmukaisia 

menettelyjä, jotta voidaan muun muassa kartoittaa ennakoimattomat merkittävät haittavaikutukset ja ryhtyä 

asianmukaisiin korjaaviin toimiin. Tällainen seuranta ei saisi olla päällekkäistä eikä rinnakkaista unionin muusta 

lainsäädännöstä kuin tästä direktiivistä johtuvien seurantavaatimusten tai kansallisesta lainsäädännöstä johtuvien 

seurantavaatimusten kanssa.” (johdanto-osan 35 kappale) 

 

Monet kansainväliset järjestöt ovat todenneet, että seuranta ja joustava hallinta on tarpeen biologisen 

monimuotoisuuden ja infrastruktuurin kehittämisen kannalta. Suunnitelmien tai hankkeiden suunnittelua ja 

toteutusta sekä toimenpiteitä merkittävien vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi voidaan mukauttaa 

(niin kutsuttu joustava hallinta) ajan mittaan ainoastaan tieteellisesti luotettavien seurantatietojen perusteella. 

Laatikko 7-2 Seurannan ja joustavan hallinnan tarpeen osoittavia esimerkkejä 

Koska hankkeiden biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin kohdistuvien vaikutusten ennustaminen 

pitkällä aikavälillä on monimutkaista, asiakkaan olisi sovellettava joustavaa hallintaa, jossa lieventävissä toimenpiteissä 

ja hallintatoimenpiteissä otetaan huomioon muuttuvat olosuhteet ja seurannasta saadut tulokset koko hankkeen 

elinkaaren ajan.  

 

Lisätietoja: IFC:n ”Guidance Note 6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural 

Resources”. 

 

Hallintasuunnitelman yhteydessä toteutettavaan seurantaan kuuluu hallinnan vaikuttavuuden mittaaminen. On tärkeää 

tietää ja osoittaa muille, että tavoitteet saavutetaan. Näin ollen on tunnustettava, että seuranta on olennainen osa hallintaa 

ja suunnittelua. Seuranta olisi suunniteltava siten, että siinä  alueen ekologisten ominaisuuksien muutokset tunnistetaan 

ja ne ovat hallinnassa. 

 

Lisätietoja: Ramsarin julkaisu ”Handbook 18: Managing wetlands”. 

 

Sekä havaittuja kielteisiä vaikutuksia että lieventävien toimenpiteiden vaikuttavuutta koskevien 

seurantatietojen keräämisestä on hyötyä laajempien yhteiskunnallisten tarpeiden kannalta. Seurannan ja 
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tietojen keräämisen avulla voidaan saada tarvittavaa tietoa, jotta voidaan ratkaista sellaisten tuulivoimaloiden 

käyttöönottoon epävarmuustekijät, joihin liittyvä ekologinen riski on vähäinen.  

Seurantaa varten ei usein ole saatavilla standardoitua lähestymistapaa. Tämä vaikeuttaa tulosten vertailua. 

Lisäksi seurantatuloksia tallennetaan harvoin yleisesti saatavilla olevaan keskustietovarastoon. Näin ollen 

toiminnassa olevien tuulipuistojen seurantatietojen käyttöä voidaan parantaa merkittävästi sekä 

vaikutustenarviointien että uusien tuulipuistojen lupaprosessien tueksi.  

Jäljempänä esitetyt tapaustutkimukset ovat esimerkkejä strategisesta seurannasta seurantatietojen 

parhaaseen mahdolliseen hyödyntämiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. 

7.1.2 Seuranta ja tuulivoimalat  

Seurantaohjelmissa olisi käytettäviä samanlaisia indikaattoreita kuin lähtötilannetta koskevien tietojen 

keräämisessä ennen tuulivoimalaa koskevan suunnitelman tai hankkeen laatimista. Seurantaohjelman 

suunnittelu olisi otettava huomioon lähtötilannetta koskevien tietojen keräämisen suunnittelussa, jotta nämä 

prosessit voidaan yhdenmukaistaa suunnitelman tai hankkeen varhaisessa vaiheessa.  

Hyvin suunniteltu BACI-seurantamalli (before-after-control-impact) (GP Wind, 2012) on edelleen yksi parhaista 

ympäristönseurantaohjelmien parhaista malleista (Smokorowski & Randall, 2017). BACI-malli edellyttää, että 

lähtötilannetta (ennen hankkeen käynnistämistä) koskevat tiedot kerätään standardoidulla menetelmällä 

alueelta, johon suunnitelma tai hanke todennäköisesti vaikuttaa, ja yhdeltä tai useammalta kontrollialueelta, 

johon suunnitelma tai hanke ei vaikuta. Tämän jälkeen kerätään tietoa mieluiten samoilla menetelmillä 

suunnitelman tai hankkeen alueelta, kun vaikutus voidaan mitata (jälkeen), sekä kontrollialueilta. Tietojen 

samanaikainen kerääminen suunnitelman tai hankkeen alueilta ja kontrollialueilta parantaa niiden 

vertailtavuutta.  

Kuten lähtötilannetta koskevien tietojen keruussa, seuranta on suunniteltava käyttäen kyseessä olevien 

elinympäristöjen tai lajien kannalta soveltuvaa standardoitua tiedonkeruun ja tilastollisen analyysin 

menetelmää. Seurannan laajempien yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi on myös tärkeää, että 

seurantaohjelmia koordinoidaan sekä alueiden välillä että ajan mittaan. Tämä voidaan saavuttaa 

varmistamalla, että seurantaohjelmat laaditaan strategisella tasolla arvioitaessa tulevien tuulivoimahankkeiden 

aluesuunnitelmia (ks. Tapaustutkimus 7-1). Laatikko 7-3 esitetään yhteenveto tarkistuslistasta, jossa esitetään 

keskeiset seurannassa huomioitavat seikat.  

On otettava huomioon, että merituulipuistoja koskevat seurantamenetelmät perustuvat pääosin Pohjanmerellä 

ja Itämerellä saatuihin kokemuksiin ja tietämykseen. Tämä tarkoittaa, että näitä menetelmiä olisi sovellettava 

Välimerellä ja Mustallamerellä varoen tai jossain määrin mukautettuina (kun otetaan huomioon eri lajit ja 

biologiset yhteisöt yleisellä tasolla). Tapaustutkimus 7-4 ja Tapaustutkimus 7-5 esitetään esimerkkejä 

seurannasta merituulivoimahankkeissa. 

Laatikko 7-3 Seurannan tarkistuslista 

• Kattaako seurantaohjelma kaikki suunnitelman tai hankkeen asianmukaisessa arvioinnissa ja/tai 

ympäristövaikutusten arvioinnissa havaitut merkittävät vaikutukset (myönteiset ja kielteiset)? 

• Saadaanko seurattavista mittareista biologisesti merkityksellistä ja asiaankuuluvaa tietoa kustannustehokkaalla 

tavalla? 

• Sisältyykö seurantaohjelmaan mittareita, joilla voidaan mitata lieventävien toimenpiteiden toteuttamista ja 

vaikuttavuutta? Onko seurantatiheys sopiva toteutuksen ja vaikuttavuuden mittaamiseen? 

• Onko seurantaohjelma suunniteltu siten, että sillä saavutetaan riittävä tilastollinen tarkkuus, jotta voidaan tukea 

voimalakokonaisuuden vaikutusten lieventämistoimenpiteiden joustavaa hallintaa? 

• Voidaanko tietoja kerätä johdonmukaisesti eri alueilta, jotta vaikuttavuutta voidaan arvioida ilmastonmuutoksen 

valossa? 

• Onko seurantaohjelmaa varten varattu riittävästi määrärahoja? Kuka määrärahat myöntää? Mille ajanjaksolle? 

Lähde: mukautettu julkaisusta CSBI, 2015. 
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Tapaustutkimus 7-1 – Rakennusta edeltävät ja sen jälkeiset tutkimukset lintuihin kohdistuvista 
vaikutuksista Storrunin tuulipuistossa Pohjois-Ruotsin vuoristoalueella 

Hyvä esimerkki seurannasta on Storrunin tuulipuisto, joka koostuu 15:stä teholtaan 2,5 megawatin turbiinista 

Oldfjällenissä. Storrun oli ensimmäinen suuri tuulipuisto, joka rakennettiin Pohjois-Ruotsissa sijaitsevalle vuoristoalueelle 

Övre Oldsjön -järven läheisyyteen ja lähelle kahta Natura 2000 -aluetta. 

 

Viranomaiset myönsivät rakennusluvan sillä edellytyksellä, että tehdään laajoja kenttätutkimuksia ja 

lähtötilanneselvityksiä tuulipuiston vaikutuksista lintuihin. Ennen rakentamista ja rakentamisen jälkeen tehtiin intensiivisiä 

seurantatutkimuksia, joissa käytettiin kontrollialuetta ja joiden avulla voitiin verrata tilannetta ennen hanketta ja sen 

jälkeen. Tulokset osoittavat, että Storrunin tuulipuisto vaikuttaa yleisesti vain vähän lintujen elämään alueella. Tulokset 

vahvistivat kuitenkin myös aikaisemmat oletukset siitä, että metsäkanalajit, kuten riekko, törmäävät usein 

tornirakenteisiin.  

 

Nämä seurantatutkimukset rahoitettiin valtion tutkimusohjelmasta, jonka tarkoituksena oli kerätä ja tuottaa tieteellistä 

tietoa tuulivoiman vaikutuksista ihmisiin ja luontoon. Tulokset vahvistavat, että lieventävät toimenpiteet ovat tarpeen, jos 

tuulipuistojen rakentamista vuoristoalueille jatketaan. 

Lähde: Naturvärdsverket rapport 6546 – Book of abstracts (2013) Pre- and post-construction studies on the effects on 

birds at Storrun wind farm in the mountain region of Jämtland, Sweden 

 

Useita tuulipuistoja koskevista seurantaohjelmista saadaan vielä parempaa tietoa. Seurantajärjestelmien 

etuna on, että niillä luodaan laaja tietokanta, josta saadaan riittävästi tietoa lieventävien toimenpiteiden 

vaikuttavuuden arviointiin. Laajasta tietokannasta voidaan myös saada aiempaa yksityiskohtaisempia tietoja 

esimerkiksi lintujen ja lepakoiden keskimääräisestä törmäyskuolleisuudesta. Seuraavassa esitetään kaksi 

esimerkkiä useita tuulipuistoja kattavista seurantajärjestelmistä. Tapaustutkimus 7-2 kuvataan kansallisia 

ohjeita, jotka koskevat tuulivoimaloista lintuihin ja lepakoihin aiheutuvien vaikutusten seurantaa Ranskassa. 

Tapaustutkimus 7-3: kuvataan Life-ohjelmasta rahoitettua, uusiutuvaa energiaa koskevan Renewables Grid 

Initiative -aloitteen (RGI) hanketta, joka koskee siirtoverkonhaltijoiden keräämien lintutietojen käytön ja 

avoimuuden parantamista.  

Tapaustutkimus 7-2 Seurantamenettelyt Ranskassa 

Ranskan ekologisen siirtymän ministeriö on laatinut kansalliset ohjeet tuulivoimahankkeiden seurantaa varten lintujen ja 

lepakoiden osalta. Päätavoitteena on 

• arvioida todellisia vaikutuksia (törmäysten uhrit) ja lieventävien toimenpiteiden vaikuttavuutta 

• saada useista tuulipuistoista riittävät tiedot lintujen ja lepakoiden keskimääräisen kuolleisuuden laskemiseksi 

• kerätä suuria määriä tietoja kansallisella tasolla tulevan politiikan ja toimien tueksi.  

 

Tämä menettely edellyttää vähintään yhtä rakentamisen jälkeistä seurantamittausta, joka toteutetaan ensimmäisten 

kolmen toimintavuoden aikana. Jos merkittäviä vaikutuksia ei havaita, on toteutettava vähintään yksi seurantamittaus 

seuraavien kymmenen vuoden aikana. Jos merkittäviä vaikutuksia havaitaan, on toteutettava korjaavia toimenpiteitä ja 

tehtävä uusi rakentamisen jälkeinen seurantamittaus seuraavan vuoden aikana.  

 

Menettelysuunnitelmassa annetaan tarkat ohjeet siitä, minä aikoina vuodesta seuranta on suoritettava. Näiden 

ajanjaksojen olisi aina oltava merkityksellisiä kyseessä olevan tapauksen kannalta. Esimerkiksi joillakin tuulipuistoilla voi 

olla enemmän vaikutuksia talvehtiviin vesilintuihin, kun taas toisilla tuulipuistoilla voi olla enemmän vaikutusta pesiviin 

petolintuihin. Menettelysuunnitelmassa annetaan myös tarkat ohjeet seuraavista seikoista: i) laskentojen lukumäärä 

(vähintään 20), ii) seurattavien turbiinien lukumäärä ja iii) menetelmä muun muassa kuolleiden eläinten etsintää varten. 

Lepakoiden seurannassa on mitattava lepakoiden toimintaa ennalta määrättyinä ajanjaksoina (määritelty 

menettelysuunnitelmassa) sekä turbiineissa että maassa esiintyvien kuolleiden eläinten osalta. 

Lähde: Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – revision 2018; https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf 

 

Tapaustutkimus 7-3: siirtoverkonhaltijoiden keräämien lintutietojen käytön parantaminen ja 
avoimuuden lisääminen 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
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Lintujen törmäykset voimajohtoihin sekä sähköiskut uhkaavat joitakin lajeja eri puolilla maailmaa. Siirtoverkonhaltijat 

keräävät linnuista paljon tietoja minimoidakseen lintujen kuolleisuuden suunnitellussa tai olemassa olevassa 

infrastruktuurissa. Vaikka näitä tietoja käytetään päätöksenteon perustana, niitä käytetään harvoin tietyn hankkeen 

ulkopuolella. RGI-aloitteessa huomattiin, että yhteistä tietopohjaa voitaisiin parantaa kehittämällä tapoja jakaa lintujen ja 

verkkojen välistä vuorovaikutusta koskevia tietoja aiempaa tehokkaammin. Kokoamalla tutkimuksia järjestelmällisesti 

voitaisiin tehdä meta-analyysejä, jotta voidaan i) ymmärtää paremmin lintujen törmäys-/sähköiskuriskin taustalla olevia 

tekijöitä, ii) ymmärtää paremmin lieventävien toimenpiteiden vaikuttavuutta ja iii) viime kädessä tarjota tieteeseen 

perustuvia välineitä reittisuunnittelun ja lieventävien toimenpiteiden perustaksi. 

 

RGI teki vuonna 2018 yhteistyötä British Trust for Ornithology -järjestön (BTO) ja Royal Society for the Protection of 

Birds -järjestön kanssa tietojen saamiseksi siitä, i) mitä tietoja siirtoverkonhaltijat keräävät, ii) millaisia keinoja 

mahdollisuuksia siirtoverkonhaltijat ja kansalaisjärjestöt pitävät mahdollisuutena parantaa tietojen jakamista ja iii) miten 

tällainen tietojen yhteiskäyttö voidaan käytännössä parhaiten toteuttaa. Havainnoista julkaistiin raportti. Osa päätelmistä 

ja suosituksista esitetään seuraavissa kolmessa kohdassa. 

 

Keskeisiin tietovaatimuksiin sisältyy 

• mahdollisuus saada tietoja lintujen esiintyvyydestä/määrästä strategista ympäristöarviointia ja 

ympäristövaikutusten arviointia varten 

• herkkyyskartoitus riskien priorisoimiseksi (esim. Belgia, Portugali, Slovakia) 

• kuolleisuutta koskevat tiedot joko raakatietoina, joiden avulla kansalaisjärjestöt voivat varmistua vaikutuksista, tai 

vertaisarvioituna tutkimuksina/katsauksina, joiden avulla siirtoverkonhaltijat voivat tunnistaa kaikkein 

haavoittuvimmat lajit 

• lieventävien toimenpiteiden vaikuttavuutta koskevat tiedot, joiden perusteella siirtoverkonhaltijat voivat päättää 

parhaista toimintatavoista. 

 

Siirtoverkonhaltijoiden tehokasta tietojen jakamista hankaloittavat merkittävät institutionaaliset esteet sekä se, 

että käytettävissä on rajallisesti aikaa. Kumpaankin ongelmaan on puututtava. 

 

Tietojen jakamisen ja yhteistyön lisäämiseksi ajan mittaan voitaisiin käyttää vaiheittaista lähestymistapaa. Tämä 

edellyttäisi 

• ohjeiden laatimista kenttätutkimusmenetelmistä ja tiedoista, joita on kerättävä ympäristövaikutusten arviointeja, 

vaikutustenarviointeja ja lieventävien toimenpiteiden vaikuttavuutta koskevia tutkimuksia varten 

• asiaa koskevien tutkimusten saatavuuden ja näkyvyyden parantamista jakamalla i) metatietoja, ii) voimajohtojen 

vaikutusta koskevien tutkimusten lähdeluetteloita ja iii) lieventävien toimenpiteiden vaikuttavuutta koskevien 

tutkimusten lähdeluetteloita 

• jo kerättävien ja jaettavien tietojen rakennetta koskevaa kartoitustutkimusta. Tämä olisi ensimmäinen askel kohti 

sekä kustannusten että ajan kannalta tehokasta tapaa jakaa tietoja laajemmassa mittakaavassa. 

Lähde: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html 

 

 

Tapaustutkimus 7-4 Skotlannin itärannikon merinisäkkäitä koskeva tutkimus (East Coast Marine 
Mammal Acoustic Study, ECOMMAS) 

ECOMMAS-hankkeessa käytetään akustisia tallentimia (C-POD-laitteita) 30 kohteessa Skotlannin itärannikolla 

kaikupaikannukseen liittyvien naksahdusten havaitsemiseksi. Näitä naksahduksia tuottavat pääasiassa pyöriäiset ja 

pullokuonodelfiinit mutta myös muut delfiini- ja valaslajit. Kyseisistä paikoista kymmenessä on otettu käyttöön myös 

laajakaistataajuuksia hyödyntävä akustinen tallennin, joka tallentaa ympäristön melutasoja ja muita eläinten ääniä. 

 

Vuodesta 2013 lähtien näitä laitteita käytetty joka vuosi koko kesän ajan (niiden akku kestää noin neljä kuukautta). 

Vuodesta 2015 lähtien ne on otettu käyttöön kaksi kertaa vuodessa siten, että niillä on tallennettu tietoja huhtikuun ja 

marraskuun väliseltä ajalta. 

https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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Kuva 7-1: ECOMMAS-tutkimuksen alue 

 

ECOMMAS-tutkimuksen seuranta-alueet 

 

ECOMMAS-tietokanta on yleisesti ladattavissa, ja se kattaa tällä hetkellä vuodet 2013–2016. 

 

Ohjelma tarjoaa arvokasta tietoa pullokuonodelfiinin suojelua varten osoitetun Moray Firthin Natura 2000 -alueen hoitoa 

varten. Ohjelmasta saadaan arvokasta tietoa myös pyöriäisistä ja muista luontotyyppidirektiivin liitteessä IV luetelluista 

valaista. Lisäksi pitkän aikavälin tietojen saatavuus on erittäin tärkeää, kun seurataan merituulipuistojen rakentamista 

alueelle. Beatrice-merituulipuistohankkeessa on nyt toteutettu perustusten (jacket-perustukset) paalutus, ja alueelle on 

suunnitteilla muita tuulipuistoja. Valaiden reaktiot rakentamiseen/toimintaan kullakin alueella voidaan joka tapauksessa 

suhteuttaa valaiden toiminnassa esiintyvään laajempaan alueelliseen vaihteluun. 

 

Lähde: Brookes, K. 2017. The ECOMMAS data. doi: 10.7489/1969-1 

Tiedot ja lisätietoja on saatavilla osoitteessa http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-

study-ecommas 

 

Tapaustutkimus 7-5 Kumulatiivisten vaikutusten arviointiin liittyvien epävarmuuksien hallinta, Belgia 

Vuoden 2016 alun jälkeen yhdeksälle hankkeelle on myönnetty tuulipuistojen ja/tai voimalaitosten rakentamiseen ja 

toimintaan Belgialle kuuluvassa Pohjanmeren osassa. Näistä hankkeista kolme oli täysin toimintavalmiita vuoden 2018 

loppuun mennessä. Jo luvan saaneet kuusi tuulivoimahanketta ovat eri rakennusta edeltävissä vaiheissa. Tuuliturbiinien 

asentamisen vaikutuksia meren ekosysteemiin Belgiassa on seurattava. Ympäristöluvan mukaisesti Belgian liittovaltion 

ministeriö koordinoi seurantaohjelmaa merituulivoimaloiden myönteisten ja kielteisten vaikutusten arvioimiseksi. 

Ohjelman rahoittavat vuosittaisen maksun maksavat tuulipuistojen toiminnanharjoittajat. Tällä lähestymistavalla on kolme 

keskeistä etua, jotka esitetään jäljempänä olevissa luetelmakohdissa.  

• Kaikkia seurantatoimia koordinoidaan, mikä lisää huomattavasti tehokkuutta, sillä tulokset paranevat ja 

määrärahoja tarvitaan vähemmän. 

• Yksityiset kehittäjät voivat keskittyä ydintoimintaansa. Seurannasta vastaavat asiantuntijat.  

• Hallituksen ohjaaman seurantaohjelman myötä seurantatarpeet voidaan tunnistaa paremmin.  

 

Seurannan tulokset esitetään vuosittain koordinoidusti koko Belgialle kuuluvan Pohjanmeren alueen osalta. 

Lähde: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
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7.2 Joustava hallinta  

Joustavalla hallinnalla varmistetaan, että asianmukaisen arvioinnin päätelmät otetaan huomioon koko 

hankkeen elinkaaren ajan.  

Joustavan hallinnan periaatteet ovat seuraavat: 

• havainnointi: järjestelmällinen tiedonkeruu (seuranta) 

• arviointi: i) seurantatietojen analysointi ja ii) sellaisten mahdollisten muutosten tunnistaminen, jotka 

voisivat muuttaa aiempaa ennustetta, jonka mukaan on osoitettu kohtuullisella tieteellisellä varmuudella, 

että alueen koskemattomuuteen ei kohdistu haitallisia vaikutuksia 

• tiedotus: analyysistä raportoidaan keskeisille sidosryhmille 

• toiminta: tarvittaessa käynnistetään hoitotoimet odottamattomien merkittävien vaikutusten 

vähentämiseksi  

• tämä sykli toistetaan sen varmistamiseksi, että toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttavia. 

Joustavan hallinnan ohjelmalla on taattava  

• asianmukainen rahoitus seurannan, mahdollisten kuulemisten ja hoitotoimien arvioitujen kustannusten 

kattamiseksi (lukuun ottamatta lieventävien toimenpiteiden kustannuksia) 

• toimivaltaisen kansallisen viranomaisen hyväksyntä ennen joustavaan hallintaan ryhtymistä 

• kaikkien keskeisten sidosryhmien osallistuminen seurannan ja joustavan hallinnan toteuttamiseen  

• kaikkien keskeisten sidosryhmien avoin ja läpinäkyvä pääsy seurantatietoihin ja toteutettuja hoitotoimia 

koskeviin tietoihin. 

 

Poikkeustapauksissa joustava hallinta voi vaikuttaa tuulipuiston taloudelliseen kannattavuuteen. Näin on 

esimerkiksi silloin, kun viranomaiset vaativat yhden tai useamman turbiinin toiminnan lopettamista pysyvästi. 

On tietenkin kaikkien asianomaisten sidosryhmien edun mukaista välttää tällaisia tilanteita toteuttamalla 

lähtötilanteesta yksityiskohtaisia arviointeja ennen tuulipuistoinfrastruktuurin käyttöönottoa.  

Hyödyllisiä lisätietoja joustavasta hallinnasta on saatavilla WREN-työryhmän asiakirjassa ”Adaptive 

Management White Paper” (Hanna ym., 2016) kuvatuista tuloksista.  

Asiakirja sisältää myös useita tapaustutkimuksia. Osa niistä tuodaan esille Tapaustutkimus 7-6. 

Tapaustutkimus 7-6 Esimerkkejä joustavan hallinnan lähestymistavoista EU:n jäsenvaltioissa 

• Portugalin keskiosassa sijaitsevassa Candeeirosin tuulipuistossa on sovellettu toistuvaa lähestymistapaa 

rakennusvaiheen jälkeisen lintukuolleisuuden seurantaan. Kun lintuja oli seurattu kolmen vuoden ajan 

rakennusvaiheen jälkeen, kävi ilmi, että tuulihaukka (Falco tinnunculus) oli tuulipuistossa yleisimmin kuollut laji. Tämän 

seurauksena seurantaohjelmaa muutettiin siten, että siinä tutkittiin tuulihaukkapopulaatiota ja arvioitiin tuulipuiston 

vaikutusta lajiin. Tuulipuiston vaikutusta alueen tuulihaukkapopulaatioon pidettiin merkittävänä, ja tämän myötä 

laadittiin aluekohtainen lieventämisohjelma (alueella tehtävä vaikutusten minimointi ja kompensointi). 

Lieventämisohjelmaan sisältyi i) alueelle tyypillisten pensaiden istutusta, ii) elinympäristöjen ja pensasalueiden 

parantaminen kauempana turbiineista ja iii) laajaperäisen karjankasvatuksen edistäminen etäämpänä turbiineista 

elinympäristöjen heterogeenisyyden lisäämiseksi. Lieventämisohjelman toteutus alkoi vuonna 2013 ja jatkui vuoteen 

2016 saakka. Tuulihaukkapopulaation seurantaa ja kuolleiden lintujen laskentoja on jatkettu lieventävien 

toimenpiteiden onnistumisen arvioimiseksi. 

• Saksassa ei edellytetä joustavaa hallintaa tai ole säädetty virallisesti, miten sitä olisi hyödynnettävä maan 

tuulivoimahankkeissa. Joustavan hallinnan periaatteita on kuitenkin sovellettu useissa eri hankkeissa. Esimerkiksi 

Ellernin tuulipuistossa Saksan lounaisosassa sijaitsevassa Rheinland-Pfalzin osavaltiossa lepakoiden 

törmäyskuolleisuutta pyrittiin lieventämään rajoittamalla turbiinin toimintaa alle kuuden metrin sekuntinopeuksilla 

huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana. Lieventäviä toimenpiteitä edellytettiin paikallisella tasolla, ne täsmennettiin 

tuulipuiston luvassa ja ne perustuivat liittovaltion suuntaviivoihin. Tietoja kerättiin toiminnan ensimmäisen vuoden 
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aikana kuolleiden eläinten laskennan ja nasellien144 seurannan avulla. Vuoden toiminnan jälkeen seurantatietoja 

verrattiin sidosryhmien, kuten luonnonsuojelujärjestöjen ja hankkeen rahoittajan, asettamiin raja-arvoihin. Tämän 

seurauksena rajoittamismenetelmiä muutettiin sen varmistamiseksi, että raja-arvoja noudatettiin. Seurantaa 

edellytettiin vain tuulivoimaloiden kahden ensimmäisen toimintavuoden ajan, eikä seurantasuunnitelmaan ole tarkoitus 

tehdä muutoksia. 

• Maalla toteutettuna esimerkkinä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli 10 vuotta sitten nummiympäristössä 

toteutettu 50 megawatin tuulivoimahanke. Ennen rakentamisen aloittamista laadittiin törmäysriskimalleja, joiden 

mukaan tuulipuisto voisi aiheuttaa riskin sinisuohaukalle (Circus cyaneus). Seurannalla pyrittiin määrittämään, miten 

kanervanummien luontotyyppiä voitaisiin hoitaa tuloksellisimmalla ja sinisuohaukalle edullisella tavalla muun muassa 

vuoropolton ja ojien tukkimisen avulla. Seurannan tulosten perusteella tehdään vuosittain päätökset siitä, miten 

suoympäristöä voidaan parhaiten hoitaa, mikä puolestaan vähentää sinisuohaukan törmäysriskiä. Ymmärrys siitä, 

miten paljon hyötyä näistä toimista on lajin kannalta, on parantunut ajan myötä. 

• La Jandassa (Espanjan eteläosassa Cádizissa) sijaitsevissa tuulipuistoissa kuoli suuri määrä lintuja lapoihin 

törmäämisen vuoksi. Useiden kokousten jälkeen tutkijat ehdottivat uutta menetelmää lintukuolleisuuden 

vähentämiseksi: lintujen lentämisen seuranta alueella. Tarkoituksena oli seurata erityisesti eniten kärsineiden lajien, 

kuten hanhikorppikotkan (Gyps fulvus), lentämistä. Kun tuulivoimaloiden toiminnanharjoittajat havaitsevat vaarallisen 

tilanteen, ne voivat pysäyttää kyseessä olevat turbiinit ja käynnistää ne uudelleen sen jälkeen, kun linnut ovat 

poistuneet alueelta. Toiminnanharjoittajille annettiin koulutusta sen varmistamiseksi, että törmäykset havaitaan 

täsmällisesti, ja aluetta tutkittiin kuolleiden lintujen havaitsemiseksi. Seurantaa toteutettiin törmäysten varalta päivittäin 

varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan asti. Kaikkien osapuolten välinen sopimus oli seuraavanlainen: tuulivoimayhtiöt 

maksoivat järjestelmän kustannukset, tutkijat vastasivat tietojen analysoinnista ja tulkinnasta ja ympäristökeskukset 

odottivat tuloksia ennen seuraamustoimenpiteisiin ryhtymistä. Kahden vuoden jälkeen tulokset osoittivat, että 

kuolleisuus oli vähentynyt 50 prosenttia ja energiantuotanto oli puolestaan vähentynyt noin 0,7 prosenttia vuodessa 

(de Lucas ym., 2012). Tämän jälkeen seurantamenetelmän soveltamista on jatkettu, ja lintukuolleisuus vähenee 

edelleen. 

Lähde: WREN: Adaptive Management White Paper (Hanna ym., 2016) 

 

Tapaustutkimus 7-7 Alankomaiden merituulivoiman ympäristövaikutuksia koskeva ohjelma (Wozep) 

Alankomaiden talousministeriö (EZ ED 2020) perusti vuonna 2015 integroidun seuranta- ja tutkimusohjelman (Wozep), 

jotta voidaan tutkia puutteita tietämyksessä merituulipuistojen vaikutuksista eteläisen Pohjanmeren ekosysteemiin. Tämä 

yleistason ohjelma laadittiin vastauksena Alankomaiden julkisten töiden ja vesihuollon pääosaston (RWS) suositukseen, 

jonka mukaan tietämyksen puutteet olivat pääasiassa yleisluontoisia eivätkä koskeneet vain yksittäisiä merituulipuistoja.  

 

Nykyisessä seurantaohjelmassa (Rijkswaterstaat, 2016) kuvataan vuosiksi 2017–2021 suunnitellun seurannan laajuutta. 

Tärkeää on, että ohjelmassa annetaan suuntaviivat suunnitellulle työlle ja jätetään tilaa joustavuudelle. Joustavuus voi 

olla tarpeen, jos 

• toteutetun tutkimuksen tulosten perusteella tehdään muutoksia 

• politiikkaan tehdään muutoksia ja 

• prioriteetteihin tehdään myöhemmin muutoksia. 

 

Wozep-ohjelman seurannalla ja tutkimuksella on edistettävä erityisesti seuraavien tavoitteiden saavuttamista: 

• Niillä on vähennettävä tieteellistä epävarmuutta, joka johtuu tiedon puutteista ja oletuksista, jotka tehdään 

ekologisten ja kumulatiivisten vaikutusten arviointikehyksen, ympäristövaikutusten arvioinnin ja asianmukaisen 

arvioinnin perusteella. 

• Niillä on vähennettävä epävarmuutta, joka johtuu tiedon puutteista ja oletuksista, jotka koskevat merituulipuistojen 

pitkän aikavälin vaikutuksia ja laajentamista (suhteessa merituulipuistojen suunnitelmiin, jotka saattavat vastata 

uusiutuvia energialähteitä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa, koskevia kansallisia tavoitteita). 

• Niiden perusteella on määritettävä lieventävien toimenpiteiden vaikuttavuus (ottaen huomioon 40 prosentin 

kustannusvähennys, joka vahvistettiin hallituksen työnantajien, ammattiliittojen, ympäristöjärjestöjen ja muiden 

tahojen kanssa tekemässä Alankomaiden energiasopimuksessa). 

 

Edellä mainitut tavoitteet perustuvat Alankomaiden hallituksen sitoumukseen soveltaa joustavan hallinnan periaatteita 

uusien merituulipuistojen lupamenettelyssä (IEA Wind Task 34 -työryhmä (WREN)). Lintuja, lepakoita, merinisäkkäitä, 

kaloja ja pohjaeliöstöä varten on olemassa ohjelmat.  

 

                                                      

144 Naselli on konehuone, johon asennetaan kaikki tuuliturbiinin sähköä tuottavat osat. 
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Tämä lähestymistapa on kansallisen tason joustavan hallinnan ohjelma. Se liittyy useiden maiden väliseen 

kansainväliseen yhteistyöhön, jolla pyritään kehittämään vastaavia tuulivoimaa koskevia lähestymistapoja. 

Lähde:  

Rijkswaterstaat (2016) Offshore wind energy ecological programme (Wozep) 

Monitoring and research programme 2017-2021. 

IEA Wind Task 34 (WREN) Technical Report, December 2016 Adaptive management white 

paper, koko teksti saatavilla osoitteessa www.tethys.pnnl.gov/about-wren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf 

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.noordzeeloket.nl 

 

 

  

http://www.tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
http://www.noordzeeloket.nl/
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9. LISÄYKSET 
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LISÄYS A – TAPAUSTUTKIMUKSET 
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Tapaustutkimus 3-1 Ohjeet 
Flanderin (Belgia) 
lintukantoihin liittyvän 
kumulatiivisten vaikutusten 
arvioinnin alueellisen 
laajuuden arvioimiseksi 

BE 

X           X      X    

Tapaustutkimus 3-2 
Merituulivoiman 
kumulatiivisten vaikutusten 
arvioinnin käsittely 
Alankomaissa 

NL 

 X          X  X    X  X  

Tapaustutkimus 3-3 Ennalta 
varautumisen periaatteen 
soveltaminen tuulivoima-
alan aluesuunnittelussa – 
Metso Schwarzwaldissa 
(Saksa) (Life-hanke: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

Tapaustutkimus 3-4 
”Rochdale-kehys”: 
hankesuunnittelun 
suuntausten epävarmuuden 
käsitteleminen – 
soveltaminen Orstedin 
merituulipuistoon ”Hornsea 
3” 

UK 

X        X     X        

Tapaustutkimus 3-5  DE X X X    X   X X  X X X X X X X X  

Tapaustutkimus 3-6 Usean 
sidosryhmän välinen 
yhteistyö Ranskassa 

FR 
X     X   X X  X X X X X X X X   

Tapaustutkimus 4-1 
Flanderin (Belgia) lintujen ja 

BE 
X  X X       X  X X    X X   
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lepakoiden tuulipuistoihin 
liittyvä herkkyyskartta 

Tapaustutkimus 4-2 
Korkealla liitelevien lintujen 
herkkyyskartta 
tuulivoimaloiden yhteydessä 
Thracessa (Kreikka) 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

Tapaustutkimus 4-3 
SeaMaST (Seabird 
Mapping and Sensitivity 
Tool): työkalu tuulipuistojen 
vaikutusten arviointiin 
Englannin aluevesillä 

UK 

 X X X       X       X    

Error! Reference source 
not found. 

BE 
 X X          X         

Error! Reference source 
not found. 

NL 
 X X          X        X 

Error! Reference source 
not found. 

RO 
X          X   X       X 

Error! Reference source 
not found. 

DE 
X X           X      X   

Error! Reference source 
not found. 

Kansainv
älinen 

X X           X    X  X   

Error! Reference source 
not found. 

Kansainv
älinen 

X          X  X X X   X    

Error! Reference source 
not found. 

BE 
X         X        X    

Error! Reference source 
not found. 

Kansainv
älinen 

X          X       X X   

Error! Reference source 
not found. 

FR 
X  X        X   X X X X X    

Error! Reference source 
not found. 

ES 
X            X    X X    
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Error! Reference source 
not found. 

PT 
X            X    X X    

Error! Reference source 
not found. 

DE 
X            X     X    

Error! Reference source 
not found. 

EI 
X            X     X    

Error! Reference source 
not found. 

EL 
X            X     X    

Error! Reference source 
not found. 

ES 
X          X  X    X X   X 

Error! Reference source 
not found. 

EI 
X X   X      X  X     X    

Error! Reference source 
not found. 

BE 
X X   X      X  X    X X X   

Tapaustutkimus 6-1 
Heikentyneen luontotyypin 
kunnostaminen Anholtin 
merituulipuiston 
rakentamisen yhteydessä 
Tanskassa 

DK 

 X           X        X 

Tapaustutkimus 6-2 
Merilintujen lentokorkeuden 
arviointi LiDAR-tutkan 
avulla 

Kansainv
älinen 

 X             X X X X    

Tapaustutkimus 6-3 
Merinisäkkäiden 
populaatiomallit 

UK 
 X            X      X  

Tapaustutkimus 6-4 
Paalutusmelusta 
merinisäkkäisiin 
kohdistuvien vaikutusten 
arviointi, Saksa 

DE 

 X        X X         X  

Tapaustutkimus 6-5 
Ruotsissa sijaitsevan 

SE 
 X  X      X X  X       X  
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merituulipuiston pyöriäisiä 
koskevat lupaehdot 

Tapaustutkimus 6-6 
Paalutuksesta 
merinisäkkäille aiheutuvien 
meluvaikutusten 
lieventäminen, Saksa 

DE 

 X         X  X       X  

Tapaustutkimus 7-1 – 
Rakennusta edeltävät ja 
sen jälkeiset tutkimukset 
lintuihin kohdistuvista 
vaikutuksista Storrunin 
tuulipuistossa Pohjois-
Ruotsin vuoristoalueella 

SE 

X  X        X   X X  X X    

Tapaustutkimus 7-2 
Seurantamenettelyt 
Ranskassa 

FR 
X       X   X  X    X X X   

Tapaustutkimus 7-3: 
siirtoverkonhaltijoiden 
keräämien lintutietojen 
käytön parantaminen ja 
avoimuuden lisääminen 

 

X   X          X   X X    

Tapaustutkimus 7-4 
Skotlannin itärannikon 
merinisäkkäitä koskeva 
tutkimus (East Coast 

Marine Mammal Acoustic 
Study, ECOMMAS) 

UK 

 X X X       X         X  

Tapaustutkimus 7-5 
Kumulatiivisten vaikutusten 
arviointiin liittyvien 
epävarmuuksien hallinta, 
Belgia 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 
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Tapaustutkimus 7-6 
Esimerkkejä joustavan 
hallinnan lähestymistavoista 
EU:n jäsenvaltioissa 

EU:n JV:t 

X       X         X X X   

Tapaustutkimus 7-7 
Alankomaiden 
merituulivoiman 
ympäristövaikutuksia 
koskeva ohjelma (Wozep) 

NL 

 X            X  X X X X X X 
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LISÄYS B – KANSAINVÄLISET ALOITTEET 

Tässä luvussa esitetään tärkeimmät uusiutuviin energialähteisiin (kuten tuulivoimaan) ja biologisen monimuotoisuuden 

säilyttämiseen liittyvät yleissopimukset Euroopassa. Useissa yleissopimuksissa on myös annettu tuulipuistoja ja biologista 

monimuotoisuutta koskevia erityisiä suosituksia ja päätöslauselmia. 

Kansainväliset luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskevat yleissopimukset ja sopimukset  

EU ja sen jäsenvaltiot sekä useimmat muut Euroopan maat monien kansainvälisten ympäristöön liittyvien yleissopimusten 

ja muiden sopimusten osapuolia. Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevassa eurooppalaisessa ja 

kansallisessa lainsäädännössä on siksi otettava täysimääräisesti huomioon kyseisiin yleissopimuksiin ja sopimuksiin 

liittyvät sitoumukset.  

Nämä yleissopimukset ja sopimukset ovat auttaneet muovaamaan biologista monimuotoisuutta koskevan politiikan ja 

lainsäädännön oikeudellista kehystä EU:ssa. Ne ovat myös olleet avuksi EU:n ja muiden maiden välisten suhteiden 

muodostamisessa. Useissa yleissopimuksissa ja sopimuksissa on myös annettu erityisiä suosituksia ja päätöslauselmia, 

jotka koskevat energiainfrastruktuuria ja luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa ja erityisesti ilmajohtoja.  

Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus145 

Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus on maailmanlaajuinen sopimus, joka hyväksyttiin Rio de Janeirossa 

kesäkuussa 1992. Sillä laajennettiin biologisen monimuotoisuuden suojelun laajuutta lajeista ja luontotyypeistä biologisten 

resurssien kestävään käyttöön, josta hyötyy koko ihmiskunta. Tähän mennessä yleissopimuksen osapuolina on 193 

maata.  

Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta (Bernin 

sopimus)146 

Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta eli Bernin sopimus 

tuli voimaan vuonna 1982. Sillä on ollut suuri merkitys biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvän työn 

tehostamisessa Euroopassa. Sopimuksen ovat ratifioineet EU, neljä Afrikan maata ja 45 Euroopan neuvoston 

jäsenvaltiota. Tämän sopimuksen tärkeä tavoite on erityisten suojelutoimien alueiden muodostaman Emerald-verkoston147 

luominen. Kyseinen verkosto toimii EU:n Natura 2000 -verkoston rinnalla. Bernin sopimuksen pysyvä komitea antoi vuonna 

2004 suosituksen (nro 110), joka koski maanpäällisten sähkönsiirtojärjestelmien (voimajohtojen) aiheuttamien, lintuihin 

kohdistuvien haitallisten vaikutusten minimointia148. Vuonna 2011 pysyvä komitea pyysi sopimuksen osapuolia 

raportoimaan kahdesti vuodessa suosituksen nro 110 täytäntöönpanon etenemisestä. 

Yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta149 

Muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen eli Bonnin sopimuksen tavoitteena on 

suojella muuttavia lajeja koko niiden luontaisella maantieteellisellä levinneisyysalueella. Sopimus tuli voimaan vuonna 

1983, ja sen on allekirjoittanut nyt 116 osapuolta. Monet tämän yleissopimuksen nojalla allekirjoitetut päätöslauselmat, 

suositukset ja sopimukset ovat merkityksellisiä muuttavien eläinten ja energiainfrastruktuurien (etenkin ilmajohtojen) 

välisten konfliktien ratkaisemisessa. Nämä esitetään lyhyesti jäljempänä.  

Muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelua koskevan yleissopimuksen päätöslauselmassa 7.4150, joka 

koskee muuttolintujen sähköiskuriskiä, kaikkia sopimuspuolia ja muita tahoja kehotetaan pienentämään 

sähköiskuriskiä toteuttamalla asianmukaisia toimia sähkölinjojen suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Toimenpideluettelo, joka sisältyy asiakirjaan UNEP/CMS/Inf.7.21. 

                                                      

145 https://www.cbd.int/ 
146 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp 
147 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp 
148 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 
149 www.cms.int 
150 Saatavilla esimerkiksi osoitteessa 
www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
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Afrikan ja Euraasian muuttavien petolintujen suojelua koskevan yhteistyöpöytäkirjan (petolintuja koskevan 

yhteistyöpöytäkirjan)151 toimintasuunnitelmassa voimajohtoja pidetään ensisijaisina uhkina linnuille, ja 

suunnitelmassa esitetään ensisijainen toimenpide niiden vaikutusten pienentämiseksi. Suunnitelman tavoitteena 

on ”edistää mahdollisimman tiukkojen ympäristövaatimusten käyttöönottoa myös ympäristövaikutusten arviointien 

avulla rakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa, jotta niiden vaikutukset, etenkin törmäyksen ja sähköiskun 

riski, voidaan minimoida lajeilla, ja pyrkiä minimoimaan nykyisten rakenteiden vaikutus, kun käy ilmi, että ne 

vaikuttavat kielteisesti kyseisiin lajeihin”.  

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan seuraavat neljä voimajohtoja ja petolintuja koskevaa toimea: 

 Tarkistetaan asiaan liittyvä lainsäädäntö ja ryhdytään mahdollisuuksien mukaan toimiin sen 

varmistamiseksi, että lainsäädännössä edellytetään kaikkien uusien voimajohtojen suunnittelemista 

siten, että petolintujen sähköiskun riski vältetään. 

 Tehdään riskianalyysi tärkeissä paikoissa, jotta voidaan määrittää tahattoman kuolleisuuden todelliset 

tai mahdolliset merkittävät syyt, jotka johtuvat ihmisestä (mukaan luettuina tulipalo, myrkyttäminen, 

torjunta-aineiden käyttö, voimajohdot, tuulivoimalat), ja ryhtyä toimiin tarvittaessa. 

 Ryhdytään toimiin sen varmistamiseksi, että nykyiset voimajohdot, jotka aiheuttavat suurimman riskin 

petolinnuille, muutetaan sellaisiksi, että petolintujen sähköiskun riski vältetään, mikäli nämä toimet ovat 

toteutuskelpoisia. 

 Seurataan voimajohtojen ja tuulipuiston vaikutuksia petolintuihin ja analysoidaan olemassa olevat tiedot, 

kuten rengastustiedot.  

Sopimus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta152 (AEWA) kehottaa ryhtymään koordinoituihin 

toimiin muuttavien vesilintujen kaikkien muuttoreittien tai muuttokäytävien varrella. Sopimus tuli voimaan vuonna 1999. 

Sopimus kattaa 119 maata ja 235 vesilintulajia. Euroopan unioni ratifioi AEWA-sopimuksen vuonna 2005.  

Euroopan lepakkokantojen suojelusta tehty sopimus (EUROBATS)153 koskee kaikkien Euroopasta tavattavien 45 

lepakkolajin suojelua. Sopimus tuli voimaan vuonna 1994. Tällä hetkellä 32 maata on allekirjoittanut sen. Sopimukseen 

liittyviä keskeisiä toimia ovat yhteisten suojelustrategioiden täytäntöönpano ja kansainvälinen kokemusten vaihto. 

Päätöslauselmassa 8.4 käsitellään nimenomaisesti tuuliturbiineja ja lepakkopopulaatioita154. 

Sopimus Itämeren, Koillis-Atlantin, Irlanninmeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta (ASCOBANS)155 tehtiin 

vuonna 1991. Tämän sopimuksen tavoitteena on koordinoida kymmenen sopimuspuolen välisiä toimia, joilla vähennetään 

sivusaaliiden, elinympäristöjen häviämisen, meren pilaantumisen ja akustisten häiriöiden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia. 

Melusaasteen haitallisia vaikutuksia pikkuvalaisiin koskeva päätöslauselma, jolla on merkitystä myös 

energiainfrastruktuurien mahdollisen vaikutuksen kannalta, hyväksyttiin vuonna 2006.  

Mustameren ja Välimeren valaiden suojelusopimus (ACCOBAMS)156 on yhteistyöjärjestely, joka koskee meren 

biologisen monimuotoisuuden suojelua Välimeren ja Mustanmeren alueilla. Sen päätavoitteena on vähentää pikkuvalaisiin 

kohdistuvaa uhkaa ja lisätä tietoa niistä näillä merialueilla. Sopimus tuli voimaan vuonna 2001. 

Vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskeva yleissopimus (Ramsar)157 

Vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskeva yleissopimus eli Ramsarin 

yleissopimus on hallitustenvälinen sopimus, jossa vahvistetaan vesiperäisten maiden suojelua ja järkevää käyttöä 

koskevien kansallisten toimien ja kansainvälisen yhteistyön puitteet. Sopimus hyväksyttiin vuonna 1971, ja sitä muutettiin 

vuosina 1982 ja 1987. Sopimuksessa on tällä hetkellä 160 osapuolta, ja Ramsarin yleissopimuksessa olevaan luetteloon 

kansainvälisesti merkittävistä vesiperäisistä maista on lisätty tähän mennessä 2006 paikkaa kaikkialta maailmasta. 

Ylikansallisten elinten, kuten Euroopan unionin, ei edellytetä ratifioivan sopimusta, mutta kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat sen 

sopimuspuolia.  

                                                      

151 www.cms.int/species/raptors/index.htm 
152 www.unep‑aewa.org 
153 www.eurobats.org 
154 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-
DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf 
155 www.ascobans.org 
156 www.accobams.org 
157 www.rasmsar.org 

http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
http://www.unep‐aewa.org/
http://www.eurobats.org/
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
http://www.ascobans.org/
http://www.accobams.org/
http://www.rasmsar.org/
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Yleissopimus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta (OSPAR)158 

OSPAR-sopimus ohjaa kansainvälistä yhteistyötä monissa asioissa, joita ovat esimerkiksi i) meren biologisen 

monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu, ii) rehevöitymisen ja vaarallisten aineiden vaikutukset sekä iii) seuranta ja 

arviointi. Sopimus tehtiin vuonna 1992, kun aiemmat Oslon ja Pariisin sopimukset (vuosilta 1972 ja 1974) yhdistettiin. 

Tämän sopimuksen nojalla on aloitettu useita tutkimuksia, joissa tarkastellaan energiainfrastruktuurin mahdollista 

vaikutusta meriympäristöön.  

Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus (HELCOM)159  

HELCOM-sopimus tai Helsingin yleissopimus kattaa Itämeren altaan sekä kaikki sen valuma-alueella olevat sisävesistöt. 

Se hyväksyttiin vuonna 1980, ja sitä tarkistettiin vuonna 1992. Sopimuspuolia ovat EU ja kaikki Itämerta ympäröivät maat.  

Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskeva yleissopimus (Barcelonan 

yleissopimus)160 

Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevan yleissopimuksen eli Barcelonan 

yleissopimuksen tavoitteena on ensisijaisesti säännellä ja vähentää kaikenlaisten pilaavien aineiden kielteistä vaikutusta 

Välimeren altaassa. Sopimus tehtiin vuonna 1976, ja sitä muutettiin viimeksi vuonna 1995. Useimmat Välimereen 

rajautuvat maat ovat allekirjoittaneet sen. 

  

                                                      

158 www.ospar.org 
159 www.helcom.fi 
160 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm 

http://www.ospar.org/
http://www.helcom.fi/
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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LISÄYS C – ASIANMUKAINEN ARVIOINTI 

Taulukko 9-1 Esimerkkejä hyvistä käytännöistä tuulivoimahankkeiden arvioinnissa tavallisesti ilmenevien epävarmuuksien 
ratkaisemiseksi 

Epävarmuus Hyvät käytännöt  

 Suunnitelma Hanke 

Tuulivoimahankkeen sijainnin 
merkitys Natura 2000 -verkoston 
koskemattomuuden kannalta 
hankekohteen valintavaiheessa 

Toteutetaan luonnonvaraisten 
eläinten ja kasvien herkkyyskartoitus 
alueellisella/kansallisella tasolla 
tuulivoimahankkeeseen liittyvien 
rajoitteiden merkityksen 
määrittämiseksi 

Käytetään luonnonvaraisten eläinten 
ja kasvien alueellisella/kansallisella 
tason herkkyyskartoitusta ja 
toteutetaan tarvittaessa 
luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston herkkyyskartoitus 
hankkeen alueella 

Tiedot lähtötilanteen olosuhteista 
ovat puutteelliset  
 
Esimerkkejä: 
• merenpohjan elinympäristöjen 

laajuus ja laatu 
• merinisäkkäiden ja -lintujen 

levinneisyys ja määrä 
• lepakoiden nukkumispaikkojen 

levinneisyys, koko ja tyyppi 

Toteutetaan alueellisia/kansallisia 
tutkimusohjelmia tietopuutteiden 
korjaamiseksi suunnitelman 
tutkimusalueella 

Toteutetaan tutkimuksia 
tietopuutteiden korjaamiseksi 
hankkeen tutkimusalueella 

Tiedot lajien käyttäytymisestä ovat 
puutteelliset 
 
Esimerkkejä: 
• lepakoiden saalistusreitit 
• maalla ja merellä elävien lintujen 

saalistuskäyttäytyminen yöllä 
• lentävien lintujen lentokorkeus 

ja -nopeus 

Toteutetaan alueellisia/kansallisia 
tutkimusohjelmia tietopuutteiden 
korjaamiseksi 

Toteutetaan tutkimuksia hankkeen 
tutkimusalueeseen liittyvien 
tietopuutteiden korjaamiseksi ja/tai 
asiantuntijalausuntojen saamiseksi 
kansallisilta ja/tai kansainvälisiltä 
asiantuntijoilta 

Vaikutusten jakautuminen erityisten 
suojelutoimien alueille / 
erityissuojelualueille erityisesti, kun 
lajia esiintyy laajemmin 
populaatiossa 

Toteutetaan alueellisia/kansallisia 
tutkimusohjelmia tietopuutteiden 
korjaamiseksi 

Jos toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen kanssa ei ole aiemmin 
sovittu toimintatavasta, perustetaan 
asiantuntijatyöryhmä, johon 
toimivaltainen kansallinen 
viranomainen kuuluu, laatimaan 
yhteinen toimintatapa vaikutusten 
jakamiseksi tietylle erityisten 
suojelutoimien alueelle 

Ennustemallien tarkkuus 
 
Esimerkkejä: 
• lintujen törmäysriskimallit 
• merinisäkkäiden ja lintujen lajien 

populaatiomallit 

Esitetään ennusteisiin liittyvän 
epävarmuuden tasot selkeästi ja 
avoimesti 
 
Arvioidaan merkittävyyttä 
ennusteiden ja niiden luotettavuuden 
ylä- ja alarajojen avulla 
 
Perustetaan asiantuntijatyöryhmä, 
johon kuuluu toimivaltainen 
kansallinen viranomainen, laatimaan 
ennustemalleihin perustuva yhteinen 
toimintatapa merkittävyyden 
määrittämiseksi 
 
Laaditaan alueellisia/kansallisia lajien 
populaatiomalleja (edellyttää 
alueellisia/kansallisia 
lähtötilannetietoja) 

Esitetään ennusteisiin liittyvän 
epävarmuuden tasot selkeästi ja 
avoimesti 
 
Arvioidaan merkittävyyttä 
ennusteiden ja niiden luotettavuuden 
ylä- ja alarajojen avulla 
 
Perustetaan asiantuntijatyöryhmä, 
johon kuuluu toimivaltainen 
kansallinen viranomainen, laatimaan 
ennustemalleihin perustuva yhteinen 
toimintatapa merkittävyyden 
määrittämiseksi  
 
Laaditaan hankkeen tutkimusalueella 
sijaitsevien Natura 2000 -alueiden 
tason lajipopulaatiomalleja (edellyttää 
Natura 2000 -aluetta koskevia 
lähtötilannetietoja) 
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LISÄYS D – LUONNONVARAISEN ELÄIMISTÖN JA KASVISTON HERKKYYSKARTOITUSTA KOSKEVA KÄSIKIRJA 

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyskartoitusta koskevassa käsikirjassa esitetään kattava yleiskatsaus 

aineistoihin, menetelmiin ja paikkatietosovelluksiin, joita tarvitaan toimivien toimintatapojen kehittämiseen luonnonvaraisen 

eläimistön ja kasviston herkkyyskartoitusten tekemiseksi EU:ssa. Käsikirjassa kootaan yhteen tiedot, joita tarvitaan 

tällaisten toimintatapojen kehittämiseen useita uusiutuvan energian tuotantoteknologioita, kuten tuuli-, aurinko- ja 

valtamerienergiaa, varten. Käsikirjassa keskitytään useisiin keskeisiin luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 

ominaisuuksiin. Näihin kuuluvat kaikki EU:n luontodirektiiveillä suojellut lajit ja luontotyypit, erityisesti linnut, lepakot ja 

merinisäkkäät. Käsikirja sisältää sopivimpia tietotyyppejä ja herkkyysanalyysiä koskevia keskeisiä suosituksia. Lisäksi siinä 

annetaan runsaasti linkkejä ulkoisiin verkkosivustoihin ja asiakirjoihin, joissa annetaan syvällisempiä tietoja ja esimerkkejä. 

Käsikirja on interaktiivinen työkalu. Käyttäjät voivat selata sisältöä navigointipalkin kuvakkeista tai eri lukujen ja alalukujen 

otsikkojen linkeistä. Tässä mielessä käsikirja on suunniteltu pitkälti verkkosivuston tavoin.  

Seuraavissa luetelmakohdissa esitetään joitakin käsikirjan keskeisiä osia, jotka esitetään yksityiskohtaisemmin tämän 

liitteen loppuosassa:  

• luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyskartoitukseen liittyvä vaiheittainen toimintatapa  

• herkkyyttä koskevan pisteytysjärjestelmän kehittäminen  

• yleiskatsaus alueen biologista monimuotoisuutta koskeviin paikkatietoihin 

• keskeiset suositukset.  

Tämä käsikirja on yksi uusiutuvaan energiaan liittyvistä hankkeista lintu- ja luontotyyppidirektiiveillä suojeltuihin 

luontotyyppeihin ja lajien kohdistuvien vaikutusten arviointia ja lieventämistä (”Reviewing and mitigating the impacts of 

renewable energy developments on habitats and species protected under the Birds and Habitats Directives”) koskevan 

Euroopan komission hankkeen161 suoritteista. 

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyskartoitukseen liittyvä vaiheittainen toimintatapa 

Yksilöidään kartoitukseen sisällytettävät uusiutuvan energian tyypit sekä lajit ja elinympäristöt, joihin 

todennäköisesti kohdistuu vaikutuksia  

Mitä uusiutuvan energian infrastruktuureja (tuulivoima, aurinkovoima, geoterminen energia, valtamerienergia) 

kartoitukseen sisällytetään? Mihin lajeihin tai elinympäristöihin vaikutuksia todennäköisesti kohdistuu? Millaisia 

vaikutuksia niille todennäköisesti aiheutuu? 

 

Vaikutusten kohteena olevat lajit/elinympäristöt 

• Otetaan huomioon lajit/elinympäristöt, jotka todennäköisesti osuvat hankkeen alueelle (missä tahansa vaiheessa), 

sekä kaikki elinkaaren vaiheet (esim. lisääntyminen, muutto, muu kuin lisääntyminen).  

• Otetaan huomioon hankkeen eri vaiheet (esim. rakennus- ja toimintavaiheet) sekä niihin liittyvä infrastruktuuri (esim. 

siirtojohdoilla toteutettujen yhteenliitäntöjen vaikutukset).  

• Tarkastellaan, mitkä lajit/elinympäristöt ovat herkkiä hankkeelle (ominaisuudet, populaation dynamiikka).  

• Tarkastellaan, mitä lajeja/elinympäristöjä on suojeltava (esim. lintu- ja luontotyyppidirektiiveissä luetellut 

lajit/luontotyypit). 

 

Todennäköinen vaikutus  

• Tarkastellaan, millaisia vaikutuksia lajeihin kohdistuu: elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen, törmäykset 

infrastruktuuriin, välttäminen, siirtyminen ja estevaikutukset. 

 

Kerätään levinneisyyttä koskevat tietoaineistot herkistä lajeista, elinympäristöistä ja muista merkityksellisistä 

tekijöistä  

Tarkastetaan, mitä levinneisyystietoja on saatavilla, ja arvioidaan, onko lisätietoja kerättävä  

• Jos tietoaineistot ovat alueellisesti puutteellisia, tarkastellaan, onko tarpeen käyttää luontotyyppi- ja 

ympäristöennusteisiin perustuvaa mallintamista, jotta voidaan ennustaa levinneisyyttä otoksessa aliedustetuissa 

kohteissa (esim. tiheyspintamallinnus).  

• On myös tärkeää tuoda avoimesti esiin tietopuutteet ja muut menetelmiin liittyvät puutteet. 

                                                      

161 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_
en.htm 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
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Kehitetään herkkyyttä koskeva pisteytysjärjestelmä  

Annetaan lajeille ja luontotyypeille herkkyyspisteet niiden tunnistettujen ominaisuuksien perusteella (lajien 

käyttäytyminen, elinympäristöjen haavoittuvuus, suojelun taso jne.).  

 

Luodaan kartta 

Mikä on sopivin kartoitusmuoto ja paikkatieto-ohjelmisto? Mikä on sopivin kartoitusyksikkö?  

• Luodaan ruudukko sopivan kartoitusyksikön perusteella ja lisätään sen päälle lajien levinneisyystiedot (tai mallit) ja 

mahdollisesti muut hyödylliset tietoaineistot, mukaan lukien asiaankuuluvat puskurivyöhykkeet.  

• Yksilöidään kussakin ruudussa esiintyvät lajit (eli jos ruudussa on lajin sijaintipaikka (tai osa puskurivyöhykkeestä)).  

• Lasketaan pisteet kunkin ruudun osalta lajin herkkyyttä koskevan pisteytysjärjestelmän avulla. 

 

Tulkinta  

Miten herkkyyspisteet liittyvät riskiin? Miten karttaa tulisi tulkita?  

• Ryhmitellään herkkyyspisteet luokkiin, jotka osoittavat niiden herkkyystason (esim. erittäin korkea, korkea, 

keskitaso, alhainen). Jos tiedot ovat puutteelliset, ei ole välttämättä suositeltavaa määrittää alueita alhaisen 

herkkyyden alueiksi. Tällöin voi olla suositeltavampaa käyttää ilmaisuja ”ei tiedossa” tai ”epävarma”. Joskus 

valitaan luokkia, joihin liittyy tietty määräys (esim. kielletyt alueet tai matalan riskin alueet).  

• Kehitetään karttoja varten oheismateriaali, joissa selitetään kattavasti, mitä tietoja käytetään, miten kartta 

luodaan, miten sitä olisi tulkittava ja mitä tulkinnassa olisi otettava huomioon. 

 

Herkkyyttä koskevan pisteytysjärjestelmän kehittäminen 

Joissakin luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyttä koskevissa kartoissa pelkästään esitetään 

biologiset tiedot visuaalisesti ja jätetään tietojen tulkinta loppukäyttäjän tehtäväksi. Useimmissa tapauksissa 

pelkästä tiettyä biologista ominaisuutta (esim. haavoittuvan lintulajin levinneisyys tai lepakkojen 

nukkumispaikan sijainti) koskevasta tiedosta on vain vähän hyötyä. Tämän lisäksi tarvitaan tulkintaa, joka 

osoittaa, mitä tietyn biologisen ominaisuuden esiintyminen merkitsee mahdollisen uusiutuvaa energiaa 

koskevan hankkeen kannalta.  

 

Yksinkertaisin tulkinta on luokitella kaikki tietotasot yhteisesti herkiksi. Ainoana selvennyksenä voitaisiin 

käyttää puskuriominaisuuksia, jotka kuvaavat leviämistä (esimerkiksi tiedossa oleva leviäminen 

nukkumispaikasta), tai tietojen tarkkuuteen liittyvän epävarmuuden tunnustaminen. On mahdollista, että joillekin 

ominaisuuksille, esimerkiksi korppikotkayhdyskunnalle osoitetaan useiden kilometrien mittainen 

puskurivyöhyke, kun taas joidenkin lepakkoyhdyskuntien puskurivyöhyke on pienempi.  

 

Puskurivyöhykkeet olisi määritettävä  

• sellaisen vakiintuneen menettelyn perusteella, jota käytetään muualla vastaavissa toimintamalleissa 

• tiedossa olevien, kirjallisuudessa raportoitujen biologisten muuttujien perusteella (esimerkiksi tietyn 

pesivän lintulajin dokumentoitu levinneisyysalue)  

• ennalta varautuen siten, että tiedon ja tietämyksen puutteet otetaan huomioon. 

 

Joissakin toimintamalleissa kaikki herkkyysominaisuudet ja niihin liittyvät puskurialueet on määritetty 

”kielletyiksi alueiksi”, joille ei suositella hankkeita. Suurimmassa osassa luonnonvaraisen eläimistön ja 

kasviston herkkyyskartoitusmenetelmiä vältetään kuitenkin tällaisten absoluuttisten ennusteiden tekemistä, 

sillä niissä otetaan huomioon sekä paikkatietoihin että kartoitustekniikoihin liittyvät rajoitukset. Joissakin, tosin 

rajoitetuissa, tilanteissa voi olla mahdollista lieventää vaikutuksia riittävästi jopa erittäin herkillä alueilla, jotta 

hanketta voidaan jatkaa. 

 

Useimmissa luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa koskevissa herkkyyskartat kuvataan herkkyyden aste. 

Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa, että tietyt keskeiset ominaisuudet, kuten suojelualueet, luokitellaan 

kielletyiksi alueiksi ja vähemmän herkiksi toissijaisiksi kohteiksi, joilla hanke voi osoittautua ongelmalliseksi ja 

joissa on syytä noudattaa varovaisuutta. Monimutkaisemmissa kartoituksissa herkkyys määritetään 

painottamalla ominaisuuksia suhteessa tunnettuihin parametreihin, jotka lisäävät herkkyyttä. Herkkyyttä lisäävät 

tekijät kuuluvat yleensä seuraaviin luokkiin: lajin ominaisuudet, elinympäristön ominaisuudet, populaation 

dynamiikka ja suojelun taso. 

• Lajin ominaisuudet  

 Lajien käyttäytyminen: Osa lajeista on muita herkempiä uusiutuvaa energiaa koskevalle hankkeelle tiettyjen 

käyttäytymispiirteiden vuoksi. Altistumisaste voi olla merkittävin lajin herkkyyden taustalla oleva tekijä. 

Esimerkiksi ne lintu- ja lepakkolajit, jotka todennäköisimmin törmäävät tuuliturbiineihin, viettävät 
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todennäköisesti eniten aikaa roottorin pyyhkäisyalueen korkeudella eli noin 30–150 metrin korkeudella 

maanpinnasta.   

 Lajin anatomia: Tietyt lajit voivat olla herkempiä anatomiansa vuoksi. Esimerkiksi lepakkolajit, joiden siivet 

soveltuvat nopeaan lentoon avoimissa tiloissa, törmäävät todennäköisemmin tuuliturbiineihin. Linnuilla myös 

siipien kuormituksen (siipien pinta-alan ja ruumiinpainon suhde) katsotaan olevan keskeinen törmäysriskiä 

määrittävä tekijä. Silmien rakenne voi olla yhtä merkittävä tekijä. Esimerkiksi korppikotkan näkökentässä on 

pieni binokulaarinen alue ja suuria sokeita alueita pään ylä- ja alapuolella ja takana, minkä vuoksi niiltä voi 

usein puuttua näkö niiden kulkusuuntaan. 

 Muuttokäyttäytyminen: Tietyt lajit voivat olla herkempiä muuttonsa luonteen vuoksi. Esimerkiksi jotkin lajit 

muuttavat tiettyjä tarkkoja reittejä pitkin ja esiintyvät siten tiheinä keskittyminä. Jos tällaisten reittien varrella 

ja erityisesti keskeisillä pullonkaula-alueilla sijaitsee uusiutuvan energian infrastruktuureja, vaikutusten 

todennäköisyys kasvaa. 

• Elinympäristöjen ominaisuudet  

 Elinympäristön hauraus: jotkin elinympäristöt ovat herkempiä uusiutuvaan energiaan liittyville hankkeille. 

 Riippuvuus elinympäristöstä: tietyt lajit ovat riippuvaisia rajallisesta määrästä elinympäristöalueita, ja ne 

voivat vaarantua, jos liian suuri osa näistä alueista altistuu hankkeille. 

• Populaation dynamiikka  

 Osuus maailmanlaajuisesta/alueellisesta/kansallisesta populaatiosta. Mitä suurempaan osaan populaatiota 

vaikutukset kohdistuisivat, sitä suurempi on herkkyys. 

 Elinkaaren ominaisuudet. Suora kuolleisuus, kuten törmäyksistä turbiineihin johtuva kuolleisuus, aiheuttaa 

todennäköisemmin koko populaatioon kohdistuvia vaikutuksia sellaisten lajien osalta, jotka lisääntyvät 

hitaammin ja joiden selviytyminen riippuu enemmän aikuisten eläinten selviytymisestä. 

• Suojelun taso  

 Maailmanlaajuisen, EU:n, alueellisen tai kansallisen suojelun taso. On erityisen tärkeää tunnistaa suojeltavat 

lajit, kuten maailman luonnonsuojeluliiton IUCN:n punaisella listalla, kansallisilla punaisilla listoilla tai EU:n 

luontodirektiiveissä luetellut maailmanlaajuisesti uhanalaiset lajit. 

 

Kun uhanalaisten lajien ja luontotyyppien luettelo on laadittu, ne voidaan pisteyttää niiden herkkyystason 

perusteella. Tällaisten luetteloiden olisi perustuttava tieteellisen kirjallisuuden perusteelliseen tutkimukseen ja 

keskeisten asiantuntijoiden kuulemiseen. Eri muuttujien, kuten lentokorkeuden tai törmäysten välttämisasteen, 

pisteytyksen olisi perustuttava kokeelliseen näyttöön. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, ja ekstrapolointi 

läheisten taksonien tunnetuista muuttujista voi olla tarpeen. On otettava huomioon, että käyttäytyminen ja 

reaktiot voivat vaihdella huomattavasti jopa taksonomisesti läheisten lajien välillä. 

 

Teoreettinen esimerkki herkkyyttä koskevan pisteytysjärjestelmän soveltamisesta  

 

Tässä yksinkertaisessa teoreettisessa esimerkissä pisteytetään neljä lajia sen mukaan, miten herkkiä ne ovat 

tietylle uusiutuvan energian muodolle. Näiden neljän lajin alueellinen levinneisyys on sovitettu ruudukkoon. 

Ruudukon kussakin neliössä esiintyvien lajien pisteet lasketaan yhteen, jotta saadaan kokonaispistemäärä 

kullekin ruudulle ja luodaan näin karkea herkkyyskartta.  

 

VAIHE 1: Kyseessä olevat neljä lajia pisteytetään niiden anatomiaan, käyttäytymiseen ja populaation 

dynamiikkaan liittyvien piirteiden mukaan, jotka lisäävät lajin herkkyyttä, sekä suojelun tason mukaan. Nämä 

pisteet lasketaan yhteen, jotta saadaan kokonaisherkkyyspisteet (ks. esimerkki pisteytysjärjestelmästä). Tässä 

esimerkissä lajit, joiden herkkyystason katsotaan olevan korkea tai erittäin korkea yhden muuttujan osalta, 

luokitellaan automaattisesti korkean herkkyyden luokkaan riippumatta siitä, millaiset pisteet ne saavat muiden 

muuttujien osalta. 

 

Anatomiaa / käyttäytymistä / populaation dynamiikkaa koskevat pisteet (1 = alhainen herkkyys, 2 = keskitason 

herkkyys, 3 = korkea herkkyys, 4 = erittäin korkea herkkyys) 

Suojelua koskevat pisteet (0 = matala, 1 = keskitaso, 2 = korkea, 3 = erittäin korkea)  

Suojelua koskevat pisteet kaksinkertaistetaan ennen niiden lisäämistä anatomiaa / käyttäytymistä / populaation 

dynamiikkaa koskeviin pisteisiin 

Herkkyyspisteet KESKITASO (3–8), KORKEA (9–14), ERITTÄIN KORKEA (15–20) 

Kaikki lajit, joiden anatomiaa / käyttäytymistä / populaation dynamiikkaa koskeva pistemäärä on 3 tai 4, kuuluvat 

automaattisesti luokkaan ”ERITTÄIN KORKEA”. 

 

Laji  Anatomia Käyttäytyminen 
Populaation 

dynamiikka 
Suojelun taso Herkkyyspisteet 

Laji 1 3 1 1 0 5 
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Laji 2 2 2 2 0 6 

Laji 3 4 2 1 3 13 

Laji 4 4 4 4 3 18 

 

VAIHE 2: Kyseessä olevien neljän lajin levinneisyyttä koskevat paikkatiedot sovitetaan tämän jälkeen sopivaan 

ruudukkoon. 

 

 
  

VAIHE 3: Yhdistettyjä herkkyyspisteitä voidaan tämän jälkeen soveltaa laskemalla yhteen kunkin ruudussa 

olevan lajin herkkyyspisteet, jolloin kullekin ruudulle saadaan kokonaispistemäärä. Kuvassa esitetään 

teoreettinen ruudukko, joka on painotettu aiempien herkkyyspisteiden mukaan. Tämä yksinkertainen esimerkki 

perustuu lajin esiintymiseen tai poissaoloon. Jos populaatiotietoja on saatavilla, niitä voidaan käyttää kunkin 

ruudun painottamiseen kuhunkin lajiin kuuluvien yksilöiden lukumäärän perusteella tai sen perusteella, 

millaisen osuuden kukin esiintyvä laji muodostaa maailmanlaajuisesta tai alueellisesta populaatiosta. 

 

Herkkyyspisteet: KESKITASO (3–8), KORKEA (9–14), ERITTÄIN KORKEA (15–20), ÄÄRIMMÄISEN KORKEA (>20) 

 

 
  

 

 

VAIHE 4: Lopullisessa herkkyyskartassa esitetään neljän teoreettisen lajin kokonaisherkkyys teoreettisella 

alueella. Tällaisissa kartoissa herkkyystasot esitetään tyypillisesti eri väreillä. 
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Yleiskatsaus biologista monimuotoisuutta koskeviin paikkatietoihin 

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyskartoissa olisi käytettävä mahdollisimman tarkkoja ja ajantasaisia 

tietoja mahdollisesti herkkien lajien ja luontotyyppien levinneisyydestä ja määristä. Tiedot kerätään mieluiten 

järjestelmällisesti standardoidulla menetelmällä, jollaista käytetään esimerkiksi linnustonseurannasta vastaavan 

European Bird Census Councilin kehittämässä European Breeding Bird Atlas -tietokannassa. Tietoja tuotetaan kuitenkin 

usein tapauskohtaisesti. Esimerkiksi havaintotiedot kootaan kansalaisten tutkimushankkeista tai maantieteellisesti 

rajatuista kenttätutkimuksista. Tutkimuksiin tai niiden painopisteisiin liittyvät vinoutumat olisi otettava huomioon, ja 

varmuuden taso olisi määriteltävä selkeästi. Lajien levinneisyys on usein johdettava yleisluonteisista lajikartoista, 

luontotyyppikartoista tai seurantatiedoista. Myös tällaisiin malleihin liittyvät oletukset ja puutteet olisi määriteltävä 

selkeästi.  

 

Olisi tunnustettava, että lajin nykyinen levinneisyys voi olla paljon aiempaa pienempi ja erityisesti suojeluun liittyviä 

elvytystavoitteita pienempi. Näin ollen voi olla suotavaa laatia levinneisyysalueista ennustekarttoja, jotka perustuvat 

toivottuun jakaumaan populaation elpymisen ja ennallistamisen jälkeen.  

 

Tietojen laatu ja tietämys siitä, miten niitä voidaan parhaiten tulkita, vaihtelevat väistämättä huomattavasti eri alueiden ja 

taksonomisten ryhmien välillä. Esimerkiksi lepakkolajien levinneisyydestä Euroopassa on paljon vähemmän tietoa kuin 

lintulajeista. Vaikka tietoja on vähän ja niihin perustuvat herkkyyskartat ovat karkeita ja alustavia, ne ovat silti hyödyllisiä 

välineitä suunnittelun alkuvaiheissa. Rajoitukset on kuitenkin tärkeää tunnustaa selkeästi.  

 

Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön levinneisyydestä ja määrästä on olemassa useita tietoaineistoja. 

Lisäksi on olemassa useita abioottista ja bioottista ympäristöä koskevia paikkatietoaineistoja, joita voidaan hyödyntää 

selittävinä muuttujina levinneisyyksien mallintamisessa.  

 

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) verkkosivustolla on saatavilla useita erilaisia aineistoja. Portaalissa tietoja on 

saatavilla toimitetuissa lintu- ja luontotyyppidirektiivejä koskevissa kertomuksissa. Jäsenvaltioiden on toimitettava kuuden 

vuoden välein kertomus lintujen tilanteesta lintudirektiivin 12 artiklan ja luontotyyppien tilanteesta luontotyyppidirektiivin 

17 artiklan mukaisesti. Näihin kertomuksiin sisältyviä yleisesti saatavilla olevia tietoja ovat muun muassa tilaa ja 

levinneisyyttä koskevat taulukkotiedot sekä alueellista levinneisyyttä koskevat tiedot (ruudukon vakiomittakaava on 10 

kilometriä). Aineistoihin sisältyvät seuraavat tietoaineistot: 
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• lintudirektiivin 12 artikla: 12 artiklan mukaisten kertomusten162 tilaa ja levinneisyyttä koskevat tiedot  

• luontotyyppidirektiivin 17 artikla: 17 artiklan mukaisten kertomusten163 tilaa ja levinneisyyttä koskevat tiedot 

• Natura 2000: EU:n lintudirektiivin mukaisesti osoitetut erityissuojelualueet ja luontotyyppidirektiivin mukaisesti 

osoitetut erityisten suojelutoimien alueet164. 

 

Muita tärkeitä tietoaineistoja, joista saadaan tietoa biologisen monimuotoisuuden tilasta ja/tai laajuudesta EU:ssa, ovat 

muun muassa  

• kartastoruudukot  

• havaintotiedot 

• lajien levinneisyyskartat 

• lajien levinneisyysmallit 

• seurantatiedot 

• nimetyt suojelualueet 

• luontotyypit ja kasvillisuus. 

Näitä tietoaineistoja käsitellään tarkemmin seuraavassa kohdassa. 

 

Kartastoruudukot 

 

Kuvaus: Luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevissa kartastoissa esitetään järjestelmällisesti koottua tietoa lajien 

esiintymisestä ja runsaudesta. Alue jaetaan tavallisesti ruudukoksi, ja kutakin ruutua tutkitaan standardoidulla 

menetelmällä, jolla varmistetaan, että otantatyö on yhdenmukaista. Joissain maissa ruudut vastaavat leveys- ja 

pituusasteita. Ruutuväleiksi valitaan usein käytännön syistä 1 aste, 30 minuuttia ja 15 minuuttia. Korkeammilla 

leveysasteilla, joissa tällaisen menettelyn tuloksena ruutujen alueet vaihtelevat merkittävästi, käytetään yleensä kiinteitä 

ruudukkokokoja (1, 2, 5, 10 tai 50 kilometriä). Kun kartastotutkimukset toistetaan eri aikavälein vastaavilla menetelmillä, 

ne ovat erittäin hyödyllinen väline levinneisyyden ja määrien muutosten dokumentoinnissa. 

 

Tyyppi: vektori/rasteri. 

 

Hyödyt: Kaaviot lintujen esiintymisestä laajoilla maantieteellisillä alueilla. Otantatyö on usein yhdenmukaista. 

 

Haitat: Ruudukkoon sovitetut tiedot eivät usein täysin vastaa luonnollisia rajoja. Tiedot kirjataan usein epätasaisesti 

ruutuihin. Joskus nämä otantatyöhön liittyvät erot on mahdollista korjata. 

 

Esimerkkejä:  

• European Breeding Bird Atlas 2 -kartasto (EBBA2) sisältää yli 5 000 kooltaan 50x50 kilometrin ruutua, jotka 

sisältävät tietoa yli 500 pesivästä lajista165.  

• Bird Atlas of Britain and Ireland -kartasto (2007–2011)166 sisältää lintukarttoja sekä talvi- että pesimäkaudelta. 

Kartasto on luotu BTO:n, BirdWatch Ireland -järjestön ja Scottish Ornithologists’ Club -järjestön yhteistyönä.  

• EMODnetin Atlas of Marine Life -kartasto167 tarjoaa työkaluja, malleja ja paikkatietokarttoja, joiden avulla käyttäjät 

voivat visualisoida meriin liittyviä biologisia tietoja. Kartastossa esitetään yleiskatsaus Euroopan merialueilla 

esiintyviin merilintuihin, merinisäkkäisiin, matelijoihin, kaloihin, pohjaeliöstöön, leviin ja planktoniin. 

• Euroopan komission julkaisema European Atlas of Forest Tree Species -kartastosta168 on hyödyllinen puiden ja 

metsäluontotyyppien levinneisyyttä koskevien tietojen lähde. 

 

 

Havaintotiedot 

 

Kuvaus: Georeferenssipistein varustetut lajihavaintotiedot, jotka on kerätty järjestelmällisillä tutkimuksilla tai yhä 

enenevässä määrin joukkoistuksen avulla harrastelijaluonnontieteilijöiltä. Georeferenssipistein varustetut havaintotiedot 

voidaan kartoittaa pisteiksi, joilla osoitetaan levinneisyys ja runsaus. 

 

Tyyppi: piste. 

 

Hyödyt: pistetiheydet voidaan interpoloida ruudukkojen tai ääriviivakarttojen luomiseksi. 

                                                      

162 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12 
163 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17 
164 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10 
165 https://mapviewer.ebba2.info/ 
166 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas 
167 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas 
168 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/ 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/
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Haitat: Kirjaustyö voi jakautua epätasaisesti, ja näin ollen puutteita voi olla merkittävästi. Otantatyön mahdollisten 

eroavaisuuksien tasoittamiseksi on olemassa keinoja. 

 

Esimerkkejä: 

• European Seabirds at Sea -tietokanta (ESAS)169 sisältää tietoja, jotka on kerätty merellä aluksilta ja ilma-aluksilta 

käsin teoksissa Tasker ym. (1984) ja Camphuysen (2004) kuvatuilla menetelmillä. Merellä esiintyvien lintujen 

tutkimiseen käytetään etäisyysvyöhykkeisiin jaettuja linja-arviointeja, ja lentävien lintujen osalta käytetään 

tilannekatsaustietoja. Tietoja keräävät merilintujen tutkijat eri puolilta Luoteis-Eurooppaa sekä Yhdistyneen 

kuningaskunnan yhteinen luonnonsuojelukomitea (JNCC). JNCC hallinnoi tietoja kumppanien puolesta. Vuodesta 

1979 lähtien on kerätty tietoja noin 3 000 000 merilinnusta. Tiedot ovat saatavilla pyynnöstä. 

• Yleisesti saatavilla olevaan eBird Basic Dataset -tietokantaan (EBD)170 sisältyvät kaikki eBird-hankkeessa tehdyt 

havainnot ja niihin liittyvät metatiedot. Tietokantaa päivitetään kuukausittain, ja se on ladattavissa. EBD-tietokanta 

sisältää myös paketit kyseisten tietojen käsittelemiseksi R-tietokoneohjelmistossa. eBird-hankkeen tietoaineistot 

ovat saatavilla myös Global Biodiversity Information Facility -palvelusta171. 

• Euro Bird Portal172 on European Bird Census Council -järjestön (EBBC) hanke, johon osallistuu 29 laitosta 21 

Euroopan maasta. Tietokantaan on koottu tietoja useista eri lähteistä laajamittaisia paikkatietoanalyyseja varten. 

Tällä hetkellä tietoja voi tarkastella interaktiivisella verkkotyökalulla. EBBC:n hankkeen edetessä kolmannet 

osapuolet voivat kuitenkin käyttää tietoja ja tuotteita suoraan. 

• BirdTrack173 on ilmainen verkkoportaali, johon voi tallentaa lintuhavaintoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 

Irlannissa. 

• Ornithoportal-portaalissa174 on saatavilla Espanjaa (Katalonia ja Baskimaa), Italiaa, Itävaltaa, Luxemburgia, Puolaa, 

Ranskaa, Saksaa ja Sveitsiä koskevia lintutietoja. 

• Observation.org175 on työkalu, jolla kentällä eri puolilla maailmaa toimivat tarkkailijat voivat kirjat ja jakaa kasvi- ja 

eläinhavaintojaan. 

• European Biodiversity Portal -portaalissa176 on saatavilla biologista monimuotoisuutta koskevia havaintoja ja 

ekologista tietoa sekä työkaluja tietojen jakamista tai tutkimista varten. 

• EMODnetin Biology-tietoportaalissa177 on saatavilla ilmaiseksi tietoja kaikilla Euroopan merialueilla elävien lajien 

ajallisesta ja alueellisesta jakautumisesta sekä lajien ominaisuuksista. EMODnetin Biology-portaali on osa EU:n 

rahoittamaa Euroopan meripoliittisen seurantakeskusta ja tietoverkkoa, ja se perustuu World Register of Marine 

Species -rekisteriin ja European Ocean Biogeographic Information System -tietojärjestelmään. 

 

 

Lajien levinneisyyskartat 

 

Kuvaus: Lajien levinneisyyskartat kuvaavat lajin yleistä esiintymistä tai esiintymättömyyttä, ja niissä esitetään yleensä 

tietyn lajin levinneisyysalue (extent of occurrence, EOO). Näitä tietoja voidaan täsmentää riittävästi maanpeiteanalyyseillä 

ja lajien levinneisyysmalleilla, jotta saadaan todenmukaisempi käsitys lajien esiintymisestä. 

 

Tyyppi: monikulmio. 

 

Hyödyt: levinneisyyskartat ovat hyödyllinen tietolähde, kun saatavilla ei ole havaintotietoja tai kartastotietoja. 

 

Haitat: tällaisissa kartoissa kuvataan tavallisesti levinneisyysalue, mikä voi johtaa merkittäviin puutteisiin. 

 

Esimerkkejä: 

• Euroopan ympäristökeskuksella on paikkatietojärjestelmistä peräisin olevia tietoja eurooppalaisten lajien ja 

luontotyyppien levinneisyydestä. Tiedot on koottu suojelun tason mukaan jäsenvaltiokohtaisesti sekä kaikkien EU:n 

28 jäsenvaltion tasolla. 

• BirdLife International -järjestö kokoaa ja ylläpitää digitoituja levinneisyyskarttoja kaikista maailman lintulajeista. 

Nämä kartat ovat saatavilla Integrated Biodiversity Assessment Tool -työkalun (IBAT) avulla. 

 

                                                      

169 http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469 
170 https://ebird.org/home 
171 https://www.gbif.org/ 
172 https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/ 
173 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack 
174 https://www.fauna.hr/ 
175 https://observation.org/ 
176 http://biodiversity.eubon.eu/ 
177 https://www.emodnet.eu/biology 

http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
https://bto.org/our-science/projects/birdtrack
https://www.fauna.hr/
https://observation.org/
http://biodiversity.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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Lajien levinneisyysmallit 

 

Kuvaus: Lajien levinneisyysmalleissa lajihavaintotiedot yhdistetään tunnettuihin ympäristömuuttujiin, jotta voidaan tehdä 

tarkempia esiintymistä koskevia ennusteita. Lajien levinneisyysmalleja voidaan myös käyttää tulevan levinneisyyden 

mallintamiseen eri skenaarioiden (esim. ennustetun ilmastonmuutoksen tai lajien suunnitellun elpymisen) perusteella. 

Pitkäkestoisten hankkeiden suunnitteluprosessin aikana voi olla tärkeää ennakoida herkkyyden tulevia muutoksia.  

 

 

Tyyppi: vektori/rasteri. 

 

Hyödyt: kuvaavat levinneisyyskarttoja todennäköisemmin esiintymisaluetta. 

 

Haitat: Tarkkuus riippuu käytettävistä algoritmeista. Kenttätutkimustietoja suositellaan. 

 

Seurantatiedot 

 

Kuvaus: Tiedot koskevat eläimen peräkkäisiä sijainteja tiettyinä ajankohtina ja tietyissä paikoissa. Tiedot ovat yleensä 

peräisin tunnisteella varustetuista eläimistä (esim. GPS-paikantimet). Seurantatiedot antavat tärkeää tietoa lajin 

elinympäristön ekologisista ominaispiirteistä, ja niitä voidaan käyttää keskeisten saalistuspaikkojen tai muuttoreitt ien 

tunnistamiseen. Tutkijat keräävät tietoja eläinten liikkumisesta kiinnittämällä yksittäisiin eläimiin elektronisia 

seurantalaitteita. Laitteet voivat olla erittäin korkean taajuuden radiolähettimiä, jotka lähettävät signaalin tutkijan 

vastaanottimeen, tai GPS- ja Argos Doppler -tunnisteisiin, jotka välittävät tarkempia aika- ja sijaintitietoja ilman, että 

tarvitaan henkilön suorittamaa fyysistä havainnointia. 

 

Tyyppi: linja. 

 

Hyödyt: tiedoista on hyötyä esimerkiksi muuttoreittien ja keskeisten saalistuspaikkojen tunnistamisessa. 

 

Haitat: tallennustyö on tavallisesti hyvin vaihtelevaa, ja tietyissä paikoissa tietyt lajit painottuvat enemmän. 

 

Esimerkkejä: 

• Sähköiset tietokannat, kuten Movebank (jota hallinnoi Max Planck Institute for Ornithology), toimivat eläinten 

seurantatietojen tallennuspaikkoina. Yksittäiset seurantatiedot ovat tutkijoiden omistuksessa, ja heihin voidaan 

ottaa yhteyttä tietopyyntöjä varten.  

• Seabird Tracking Database – Tracking Ocean Wanderers (jota hallinnoi Birdlife International) on suurin merilintujen 

seurantatietojen kokoelma. Se toimii eri puolilta maailmaa peräisin olevien merilintujen seurantatietojen 

keskusvarastona, ja sen tarkoituksena on edistää merilintujen suojelutyötä ja tukea seurantayhteisöä. 

 

Suojelualueet 

 

Kuvaus: Suojelualueiksi osoitettujen alueiden rajat (suojelualueet, Natura 2000 -alueet, tärkeät lintu- ja 

biodiversiteettialueet (Important Bird and Biodiversity Areas, IBA) jne.). 

 

Tyyppi: monikulmiot/pisteet. 

 

Hyödyt: alueet on tärkeää ottaa huomioon, kun suunnitellaan uusiutuvaa energiaa. 

 

Haitat: osa tietokannoista on kalliita kaupallisessa käytössä. 

 

Esimerkkejä: 

• EU:ssa suojeltujen alueiden Natura 2000 -verkosto koostuu EU:n luontotyyppidirektiivissä (92/43/ETY) 

määritellyistä erityisten suojelutoimien alueista sekä luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetussa EU:n direktiivin 

nojalla osoitetuista erityissuojelualueista. Natura 2000 -verkosto on puolestaan osa Bernin yleissopimuksen 

mukaista erityisten suojelutoimien alueiden muodostamaa Emerald-verkostoa. 

• Natura 2000 Viewer on verkkotyökalu, jossa esitetään i) kaikki Natura 2000 -alueet, ii) keskeiset tiedot lajeista ja 

luontotyypeistä, joita varten kukin alue on osoitettu ja iii) populaatioita koskevat arviot ja suojelun tasoa koskevat 

tiedot. Ks. http://natura2000.eea.europa.eu/ 

• Natura 2000 -tiedot ja kartat. 

• Protected Planet -tietokanta tarjoaa maailmanlaajuisesti kattavaa ja ajantasaista tietoa suojelualueista. Sitä 

hallinnoi YK:n Maailman luonnonsuojelun seurantakeskus (UNEP-WCMC) Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 

(IUCN) ja sen alaisen suojelualueista vastaavan maailmankomission (WCPA) tuella. 

• Keskeiset biodiversiteettialueet (Key Biodiversity Areas, KBA) muodostavat suurimman ja kattavimman verkoston 

alueita, jotka ovat merkityksellisiä luonnon monimuotoisuuden maailmanlaajuisen säilymisen kannalta. World 
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Database of KBAs -tietokantaa hallinnoi BirdLife International -järjestö KBA Partnership -verkoston puolesta. 

Tietokantaan on tallennettu tietoja maailmanlaajuisista ja alueellisista keskeisistä biodiversiteettialueista sekä 

tärkeistä lintu- ja biodiversiteettialueista (Important Bird and Biodiversity Areas, IBA). Lisätietoja merialueiden IBA-

alueista on saatavilla Marine IBA e-Atlas -kartastosta. EU:ssa IBA-alueiden selvityksestä on saatu tietoa 

erityissuojelualueiden osoittamista varten, ja unionin tuomioistuin ja Euroopan komissio ovat useaan otteeseen 

tunnustaneet IBA-selvityksen merkityksen erityissuojelualueiden ns. varjolistana. 

• World Database of KBAs -tietokannan ja World Database on Protected Areas -tietokanta ovat saatavilla kaupallisiin 

tarkoituksiin Integrated Biodiversity Assessment Tool -välineestä (IBAT). 

• Ramsar-alueet: lisätietoja Ramsarin yleissopimuksessa määritetyistä alueista on saatavilla, mutta paikkatietoja on 

saatavilla rajallisesti. 

 

Luontotyypit ja kasvillisuus 

 

Kuvaus: kuvataan ekologisia yhteisöjä niiden esiintymiskorkeuteen, geologiaan, topografiaan ja maaperään liittyvien 

ominaisuuksien osalta. 

 

Tyyppi: rasteri/vektori. 

 

Hyödyt: tiedot ovat hyödyllisiä haavoittuvien ekologisten yhteisöjen tunnistamisessa. 

 

Haitat: kartat ovat usein melko yleisiä. 

 

Esimerkkejä: 

• Natura 2000 -tietojen katseluohjelma näyttää 17 artiklan mukaisesti raportoitujen luontotyyppien levinneisyyden. 

• Euroopan yhteisö on perustanut CORINE Land Cover -tietokannan, jonka avulla voidaan koota ympäristöä koskevia 

paikkatietoja standardoidulla ja vertailukelpoisella tavalla koko Euroopan mantereella. Ohjelma käynnistettiin 

vuonna 1985. Tietosarjojen ensimmäinen iteraatio koski referenssivuotta 1990 viitevuoden, ja myöhemmät julkaisut 

koskivat vuosia 2000, 2006, 2012 ja 2018. 

• Ocean Data Viewer -työkalulla käyttäjät voivat tarkastella ja ladata erilaisia paikkatietoaineistoja, 

luontotyyppikerroksia, jotka liittyvät merten ja rannikoiden biologiseen monimuotoisuuteen. 

 

Keskeiset suositukset 

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyttä koskevien karttojen olisi oltava peruslähtökohta kaikissa 

uusiutuvaa energiaa koskevissa suunnitelmissa.  

Nämä kartat olisi kehitettävä tiiviissä yhteistyössä kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien, kuten 

sääntelyviranomaisten, luonnonsuojelujärjestöjen ja kehittäjien, kanssa. 

Monet jäsenvaltiot suunnittelevat uusiutuvan energian yhdistelmää, jossa yhdistetään tuuli- ja 

aurinkovoimateknologiaa sekä muita teknologioita. Näitä erilaisia uusiutuvan energian tyyppejä on parasta 

tarkastella yhdessä samassa kartoituksessa, ja herkkyyskerrokset kehitetään mieluiten erikseen kunkin tyypin 

osalta. 

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyttä koskevat kartat olisi toteutettava erilaisissa maantieteellisissä 

mittakaavoissa. Laajan alueen ottaminen huomioon suunnittelussa on olennaisen tärkeää, jotta hankkeessa 

voidaan valita strategisesti parhaat mahdolliset vaihtoehdot sekä uusiutuvan energian että luonnon kannalta. 

Karttoja olisi mahdollisuuksien mukaan kehitettävä alueellisella, kansallisella tai jopa monikansallisella tasolla. 

Olisi kuitenkin harkittava myös sellaisten pienemmän mittakaavan karttojen laatimista, jotka perustuvat lisätietojen 

keruuseen ja jotka koskevat alueita, joilla on runsaasti kehitysmahdollisuuksia tai joilla ristiriitatilanteet 

luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kanssa ovat todennäköisiä. 

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyskartoilla olisi pyrittävä kattamaan kaikki mahdollisesti 

suojeltavat lajit ja luontotyypit (EU:n luontodirektiivien sisältämät lajit). Tiettyjen taksonien arviointi on väistämättä 

hankalampaa, sillä tiedot niiden levinneisyydestä ja niihin kohdistuvista vaikutuksista ovat rajalliset. Tällaiset 

ryhmät edellyttävät karkeampaa analyysiä ja varovaisempaa tulkintaa. 

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyskartat olisi mahdollisuuksien mukaan suunniteltava siten, että 

ne ovat yhteensopivia olemassa olevien suunnitteluvälineiden kanssa. 

Karttojen olisi oltava yleisesti saatavilla, yksinkertaisia ja intuitiivisia käyttää, ja niihin olisi liitettävä selkeät 

tulkintaohjeet. 

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyskartat olisi kehitettävä yhteistyössä useiden taksonomian 

asiantuntijoiden kanssa, jotta varmistetaan, että niihin kootaan asiaankuuluvat tietoaineistot kattavasti.  

Natura 2000 -verkostoon liittyviä tietoaineistoja voidaan käyttää luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 

herkkyyskarttojen laatimiseen EU:ssa. Hyvän perustan tietojen tuottamiselle voivat muodostaa 12 ja 17 artiklan 

mukaisesti kerätyt tiedot, jotka perustuvat 10x10 kilometrin ruudukkoon. 
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Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyskartat olisi kehitettävä siten, että niihin voidaan helposti 

sisällyttää uusia tietoaineistoja tai päivityksiä. 

Luontotyypin yleistä soveltuvuutta koskevat tiedot voivat olla hyödyllinen lähtökohta sellaisten taksonien osalta, 

joista on saatavilla vain vähän tietoja. Tiettyjä taksoneja, kuten lepakkoja ja merinisäkkäitä, koskevat tiedot (sekä 

tietämys niiden parhaasta tulkinnasta) on rajallista. 

Herkkyyskartoissa olisi käytettävä parhaita saatavilla olevia tietoja mahdollisimman pienessä mittakaavassa. 

Niissä olisi ilmoitettava selvästi epävarmuuden tasot, tietoihin liittyvät rajoitukset ja eri tietoaineistojen 

vertailukelpoisuus.  

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston herkkyyskarttojen olisi oltava yhteensopivia käytettävän 

suunnittelujärjestelmän kanssa, ja niiden olisi oltava kaikkien asiaankuuluvien käyttäjien ja kohderyhmien 

saatavilla. Verkkoalustat ovat hyvä tapa esittää karttoja. Alustalla loppukäyttäjät voivat tutkia karttoja 

interaktiivisesti ja tarkastella kerroksia samanaikaisesti muiden muuttujien, kuten muiden hankealueiden ja 

suojeltujen alueiden, kanssa. Verkkoalustojen esittely henkilökohtaisesti suunnitteluviranomaisille, kehittäjille ja 

muille loppukäyttäjille voi olla tehokas keino lisätä niiden käyttöä. 
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LISÄYS E – KANSALLISET OHJEET TUULIVOIMALOISTA LEPAKOIHIN, LINTUIHIN JA MERINISÄKKÄISIIN KOHDISTUVIEN MERKITTÄVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA 

VARTEN 

Taulukko 9-2 Kansalliset ohjeasiakirjat, joita käytetään tuulivoimaloista lepakoihin kohdistuvien merkittävien vaikutusten arvioinnissa 
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Otsikko  Viite 

Albania S CC E E E   

Georgia  S OECD E E E   

Israel S MENA* K E E Carcass survey guidelines 
(docweb)  

 

Israel S MENA K E E Bat and wind turbine assessment 
guidelines (docweb) 

 

Makedonia, 
entinen 
Jugoslavian 
tasavalta 

S OECD E E E   

Moldova S OECD E E E   

Monaco S OECD E E E   

Montenegro S CC E E E   

Norja S OECD E E E   

San Marino S OECD E E E   

Sveitsi S OECD E E E   

Ukraina S OECD E E E   

Belgia S JV K 
(Vall
onia
n 
alue
) 

E K Note de référence pour la prise en 
compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

                                                      

178 ”Levinneisyysalueella oleva valtio” tarkoittaa tietyn muuttavan lajin yhteydessä i) kutakin valtiota (ja soveltuvin osin muuta tämän kappaleen k-kohdassa tarkoitettua osapuolta), 
jonka lainkäyttövallassa jokin osa lajin levinneisyysalueesta on, tai ii) muuttavia lajeja valtioiden lainkäyttövallan rajojen ulkopuolella pyytävän aluksen lippuvaltiota. 
”Sopimuspuoli” tarkoittaa valtiota tai täysivaltaisista valtioista koostuvaa alueellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä, jolla on toimivalta neuvotella tämän yleissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvia asioita koskevista kansainvälisistä sopimuksista sekä tehdä ja soveltaa niitä, ja johon nähden tämä yleissopimus on voimassa. 
Lähde: Yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta, saatavilla osoitteessa https://www.cms.int/en/convention-text 
 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://www.cms.int/en/convention-text
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Belgia S JV K 
(Fla
nder
in 
alue
) 

E K Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

        
Bulgaria S JV E K E   

Kroatia S JV E ? K Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 
(2017) 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Kroatia S JV E ? K Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Kypros S JV E E E   

Tšekki S JV K 
(tiet
yin 
paik
allisi
n 
muk
autu
ksin) 

E E  Ei (mukautukset) 
 
 

Tanska S JV E E E   

Viro S JV E E E   

Suomi S JV E E K Planning wind-farm construction 
update 2016 
Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790
57/OH_5_2016.pdf 
 

Suomi S JV E E K Avian impacts assessment in wind 
power building  
Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754
07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

Suomi S JV E E K Impact of wind turbines on 
avifauna and bats in literature and 
reports, Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 
 

Ranska S JV K K K  Viralliset yleiset ohjeet  
 https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env
_2017-01-24.pdf http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
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https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_201
8.pdf http://www.charente-
maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%
20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%20annexe%2013
%20Protocole_de_suivi_environnemental 
pdf (2015) 
  
SFEPM:n ohjeet  
 Esitutkimus: 
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf 
(2016) 

  
  
Tutkimus: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf(
2016)  
 Seuranta: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf 
(2016) 

  
  
la prise en compte des Chiroptères dans la planification 
des projets éoliens terrestres en France   
 le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) des 
projets éoliens terrestres   
 les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères  

Saksa S JV E K (useiden 
osavaltioiden 
tai yritysten 
osalta) 

K 
(joidenki
n 
osavalti
oiden 
osalta; 
metsiss
ä 
sijaitsevi
a 
tuuliturbi
ineja 
koskeva
t 
kansalli

 Baijeri: https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-
A001_PDFA.pdf (2011) 

  
  
Baden-Württemberg: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf 
(2012) 

  
  
Hessen: http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
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set 
ohjeet) 

Ala-Saksi  
 osa 1:  
 (2016)  
 
osa 2:  
 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitf
aden_-
_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_
Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachse
n_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf (2016) 

  
  
Nordrhein-Westfalen:  
 yleinen:  
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013)  
 metsien osalta: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012) 

  
  
Rheinland-Pfalz:  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-
Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-
LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Saarland:  
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf (2013)  
 Saksi-Anhalt:  
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf(2016) 
 
Saksi-Anhalt:  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU
/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181

http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf


 

Tuulivoimahankkeita ja EU:n luontolainsäädäntöä koskevat Euroopan komission ohjeet 247  

126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefr
ei.pdf 
 
 Schleswig-Holstein: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008) 

  
  
Thüringen:  
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
(2015) 

  
  
Muut: BfN – metsien osalta: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
NLT:  
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
(2014)  
  

Saksa  JV    Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_
23_LfU 
 

Saksa  JV    Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf 
  

Saksa  JV    Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 
(2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

Saksa  JV    Empfehlungen zur 
Berucksichtigung tieroklogischer 
Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Saksa  JV    Arbeitshilfe zur Berucksichtigung 
des Fledermasusschutzes bei der 
Genehmigung von 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
  

https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
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Windenergieanlagen (WEA) in 
Turingen (2015) 

 
  

Saksa  JV    Windkraft uber Wald (2011)  http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Saksa  JV     http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Unkari S JV E E E   

Irlanti  S JV E K E Bat Conservation Ireland Wind 
Turbine/Wind Farm Development 
Bat Survey Guidelines (2012) 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIrela
nd%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelin
es%20Version%202%208.pdf (2012) 

Italia  S JV E E E   

Latvia S JV E E E   

Liettua S JV K  K   

Luxemburg S JV E E E  EI 

Malta S JV E E E   

Alankomaat S JV E K E  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-
land/milieu-en-omgeving/vleermuizen(2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%2
0vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf (2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting
%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%
20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf (2013) 

Puola S JV E K 
(kansalaisjärj
estöjen 
vuoden 2009 
ohjeita ei ole 
päivitetty, 
kansalaisjärj
estöjen 
suosittelemie
n virallisten 
ohjeiden 
luonnos) 

N 
(virallist
en 
ohjeiden 
luonnost
a ei ole 
vielä 
hyväksy
tty 
virallise
sti, 
mutta 
ne ovat 
yleisess
ä 
käytöss
ä) 

Ytyczne dotyczace oceny 
oddzilywania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_odd
zialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf  

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
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  JV    Temporary Polish Guidelines for 
Assessment Of Wind Farm 
Impacts on Bats 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/
Guidelines_Poland.doc 
  

Portugali S JV   K Diretrizes para a consideração de 
morcegos em programas de 
monitorização de Parques Eólicos 
em Portugal continental (2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs
/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resou
rce/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-
eolicos-out2017.pdf  
 Luonnos uudeksi versioksi (2017) odottaa viranomaisten 
hyväksyntää 

Romania S JV E K E 18th Meeting of the Advisory 
committee (2013) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2 
 

Slovakia S JV E E E   

Ruotsi S JV E E E   

Yhdistynyt 
kuningaskunt
a  

S JV E K K Bats and onshore wind turbines, 
interim guidance (2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

  JV    Bats and Onshore Wind Turbines 
Survey, Assessment and 
Mitigation (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 

  JV    Renewable Energy Planning 
Guidance Note 3 (Cornwall) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  JV    Recommended approach for bats 
and single, small wind turbines in 
Cornwall 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  JV    Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Algeria L MENA E E E   

Andorra L OECD E E E   

Armenia L OECD E E E   

Azerbaidžan L OECD E E E   

Valko-Venäjä L OECD E E E   

Bosnia ja 
Herzegovina 

L OECD E E E   

Pyhä istuin L OECD E E E   

Iran  L MENA E E E   

Irak L MENA E E E   

Jordania L MENA E E E   

Kazakstan L MENA E E E   

Kuwait L MENA E E E   

Libanon L MENA E E E   

Libya L MENA E E E   

Liechtenstein L OECD E E E   

Marokko L MENA E E E   

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
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Palestiinan 
itsehallintoal
ue 

L MENA E E E   

Venäjän 
federaatio 

L OECD E E E   

Saudi-Arabia L MENA E E E   

Serbia L CC E E K 
(lepakko
ja 
koskeva
a 
ympärist
övaikutu
sten 
arviointi
a 
koskevi
en 
kansalli
sten 
ohjeiden 
tuulipuis
toja 
koskeva 
kohta) 

Bats and Environmental Impact 
Assessment  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

Espanja  L JV E K E Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Syyria L MENA E E E   

Tunisia L MENA E E E   

Itävalta L JV E E E   

Kreikka L JV E E E   

Turkki L CC E E E   

* MENA: Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka 

Taulukko 9-3 Kansalliset ohjeasiakirjat, joita käytetään tuulivoimaloista lintuihin kohdistuvien merkittävien vaikutusten arvioinnissa 

Maat Otsikko Sijainti 

Suomi Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Unkari Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Onshore wind energy https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Bird Collision Avoidance: Empirical evidence 
and impact assessment 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
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Taulukko 9-4 Kansalliset ohjeasiakirjat, joita käytetään tuulivoimaloista merinisäkkäisiin kohdistuvien merkittävien vaikutusten arvioinnissa 

Maat Otsikko Sijainti 

Suomi Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Saksa Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Alankomaat Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Alankomaat Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Statutory nature conservation agency protocol 
for minimising the risk of injury to marine 
mammals from piling noise 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

Yhdistynyt 
kuningaskunta 

JNCC guidelines for minimising the risk of 
injury to marine mammals from using 
explosives 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

Yhdistynyt 
kuningaskunta 

General advice on marine-renewables 
development 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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LISÄYS F – LEPAKKOJEN TÖRMÄYSKUOLLEISUUS 

Taulukko 9-5 Liitteessä II lueteltujen lajien (lihavoitu) esiintyminen kirjatuissa kuolleisuustiedoissa eri puolilla Eurooppaa 
(vuosien 2003–2017 aikana kirjatuista of 9 354 kuolemasta).  

Lahko/heimo Yleisnimi Laji (EUNIS) Kirjattujen kuolemien 
määrä 

Chiroptera: 
Miniopteridae 

Pitkäsiipiyökkö Miniopterus schreibersii 11 

Chiroptera: Pteropodidae Egyptinkoirankuonolepakko Rousettus aegyptiacus 0 

Chiroptera: 
Rhinolophidae  

Blasinhevosenkenkäyökkö Rhinolophus blasii 0 

Chiroptera: 
Rhinolophidae  

Välimerenherkko Rhinolophus euryale 0 

Chiroptera: 
Rhinolophidae  

Isohevosenkenkäyökkö Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 

Chiroptera: 
Rhinolophidae  

Kääpiöhevosenkenkäyökkö Rhinolophus hipposideros 0 

Chiroptera: 
Rhinolophidae  

Täpläherkko Rhinolophus mehelyi 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Mopsilepakko Barbastella barbastellus 5 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Korvasiippa Myotis bechsteinii 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Hiirenkorvasiippa Myotis blythii 7 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Pitkäsormisiippa Myotis capaccinii 0 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Lampisiippa Myotis dasycneme 3 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Ruskosiippa Myotis emarginatus 4 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Jättiläissiippa Myotis myotis 7 

 

Niiden osuus kaikista kirjatuista kuolemista on alle 0,5 prosenttia (löydetty joko vahingossa tai rakentamisen jälkeisissä 

seurantatutkimuksissa vuodesta 2003 vuoden 2017 loppuun). Lähdeasiakirjassa179 todetaan, että nämä luvut eivät 

suinkaan kuvaa lepakoiden todellisen tuuliturbiineihin liittyvän kuolleisuuden laajuutta yhteydessä, koska ne perustuvat 

ainoastaan EUROBATS IWG -työryhmän jäsenille ilmoitettuihin kuolemantapauksiin eivätkä todelliseen kuolleisuuteen, 

joiden laskennassa otetaan huomioon erilaiset vinoumia aiheuttavat tekijät, kuten tutkimustyö, saalistaja-/haaskaeläinten 

poistamat kuolleet eläimet, etsintälaitteiden tehokkuus ja tosiasiallisesti tutkitun alueen prosenttiosuus. Tästä huolimatta 

liitteessä II luetelluille lajeille aiheutuu tuuliturbiineista selvästi pienempi riski kuin useille muille lajeille. 

  

                                                      

179 EUROBATS IWG -työryhmän (23. kokous) neuvoa-antavalle komitealle esittämä tuuliturbiineja ja lepakkoja 
käsittelevä raportti:  https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Taulukko 9-6 Lajikohtaiset osuudet Euroopan tuulivoimalakokonaisuuksissa kirjatuista kuolemista. 

Laji* Osuus tuulipuistoissa ero puolilla Eurooppaa 
tapahtuneista kuolemista 

Pipistrellus pipistrellus 24 % 

Nyctalus noctula 16 % 

Pipistrellus nathusii 17 % 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 % 

Nyctalus leisleri 8 % 

Pipistrellus spp. 7 % 

Pipistrellus kuhlii 5 % 

Hypsugo savi 4 % 

Pipistrellus pygmaeus  5 % 

*Luetellut lajit muodostavat yli 90 prosenttia tuulipuistoissa eri puolilla Eurooppaa vuosina 2003–2017 tapahtuneista 

kuolemista (prosenttiosuuksiin ei sisälly niitä kuolleita eläimiä, joiden lajia ei tunnistettu). Mikään muu laji ei ylitä 5 

prosentin osuutta kirjatuista kuolemista. Kaikki lajit ovat liitteessä IV lueteltuja lajeja, joihin kuuluvat kaikki 

Microchiroptera-alalahkon lajit. Yhtään näistä lajeista ei ole lueteltu luontotyyppidirektiivin liitteessä II. 

Lähde: EUROBATS IWG -työryhmän neuvoa-antavalle komitealle 23. kokouksessa esittämä tuuliturbiineja ja lepakkoja 

käsittelevä raportti (https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf) 
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