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Sulfidisedimentit ja happamoitumisherkkyys alueella
Happamia sulfaattimaita esiintyy pitkin Suomen rannikkoa sisämaata kohti myötäillen linjaa,
joka muinoin käsitti Litoriinameren rannikon. Pohjanmaalla happamia sulfaattimaita esiintyy
pääasiassa alueilla, jotka sijoittuvat alle 60 m.p.y. (Pohjanmaan liitto 2010). Poikelin hankealue
sijaitsee kokonaisuudessaan tällä rannikkovyöhykkeellä ja siksi on mahdollista, että alueella
esiintyy happamia sulfaattimaita.
Happamien sulfaattimaiden maaperäprofiileissa esiintyy yleisesti sekä todellinen että potentiaalinen hapan sulfaattimaa. Hapettomassa tilassa pohjavedenpinnan alapuolella sulfidisedimentit eivät aiheuta haittaa ympäristölleen ja täten näitä sedimenttejä kutsutaan potentiaalisiksi
happamiksi sulfaattimaiksi. Maankohoamisen ja maankäytön muutoksien myötä pohjavedenpinta laskee ja kyseiset kerrokset altistuvat hapettumiselle ja sitä kautta myös happamoitumiselle, jolloin niistä tulee todellisia happamia sulfaattimaita.
GTK on tehnyt rannikkoalueella happamien sulfaattimaiden esiintymisen kartoitustyötä ja tuottanut tuloksista digitaalista aineistoa. Aineistoon sisältyy muinaisen Litorina-meren korkeimman
rantatason rajaus. Hankealueelta on saatavilla ainoastaan GTK:n ennakkotulkinta-aineistoa happamista sulfaattimaista. Ennakkotulkinta-aineiston kartta 1:1 000 000 antaa yleiskuvan happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyydestä (kuva 5.15). Karttaselvityksen mukaan
hankealue sijoittuu alueelle, jossa happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on
erittäin pieni (GTK, ennakkotulkintakartta 1:1 000 000). YVA-menettelyn ennakkoneuvottelussa
ilmi käydyn perusteella alueella on mahdollisesti tehty joitan tarkempia selvityksiä, joiden tuloksia tiedustellaan GTK:lta YVA-selostuksen vaikutustenarviointia varten.

Kuva 5.15.

Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys hankealueella GTK:n
yleiskartoitusaineiston mukaan

Aineisto on yleistys tai tulkinta maastosta, eikä sitä voida käyttää tarkempaan suunnitteluun.
Happamien sulfaattimaiden esiintyminen tulee selvittää yksityiskohtaisempien tutkimuksien pe-
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rusteella tapauskohtaisesti. Hankealueella sulfidisedimenttien esiintyminen on epätodennäköistä, mutta potentiaalisimpia kohteita ovat suoaltaiden turpeenalaiset maakerrokset, mikäli
ne ovat hiesupitoisia. Mikäli turvemaille rakennetaan, voidaan nämä huomioida rakentamissuunnittelun yhteydessä.
5.7.2

Ilmasto

Hankealue sijoittuu eteläboreaaliselle ilmastovyöhykkeelle, Pohjanmaan rannikolle, missä meren läheisyys vaikuttaa vahvasti alueen ilmastoon. Keväällä ja alkukesällä meri viilentää alueen
rannikkoseutuja ja syksyllä sekä alkutalvella meren lämpö lauhduttaa ilmastoa merkittävästi.
Vuoden keskilämpötila vaihtelee n. +3 – +4 °C välillä, kylmin kuukausi on helmikuu ja keskimäärin
lämpimin heinäkuu. Vuotuiset sademäärät kasvavat rannikolta sisämaahan siirryttäessä. Vuotuinen sademäärä on noin 500-550 mm ja sateisin kuukausi on yleensä elokuu. Termisen kasvukauden pituus on 160–170 vrk. (Kersalo & Pirinen 2009).
5.7.3

Pinta- ja pohjavedet

Pintavedet
Hankealue sijaitsee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella (VHA 3),
missä se sijoittuu Selkämeren rannikkoalueelle (83). Hankealue sijaitsee suurelta osin Storbäckenin 3. jakovaiheen valuma-alueella (83.106) sekä länsiosastaan Innerfjärd diketin valuma-alueella (83.104), pienialaisesti myös Välialueella (83V103) sekä Äppelträskdiketin valuma-alueella
(83.108). Hankealueen sijoittuminen valuma-alueille (3.jakovaihe) on esitetty kuvassa 5.16.

Kuva 5.16.

Hankealueen sijainti valuma-alueilla (Syke, Avointieto 2020).

Hankealueen läpi pohjois-etelä suunnassa virtaa Poikeldiket -niminen oja. Hankealueelle tai sen
välittömään läheisyyteen ei sijoitu luonnontilaisia pienvesiä.
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Pohjavesialueet
Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue on Boviksandenin luokkaan I (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) kuuluva pohjavesialue. Boviksandenin pohjavesialue sijaitsee hankealueen länsipuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä. Lähimpien
pohjavesialueiden sijainti hankealueeseen nähden on esitetty kuvassa 5.17.

Kuva 5.17.
5.7.4

Hankealuetta lähimmät luokitellut pohjavesialueet (Syke, Avointieto 2020).

Kasvillisuus ja luontotyypit

Korsnäsin seutu sijoittuu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, Lounaismaan ja Pohjanmaan rannikon alueeseen (2a). Soiden osalta Korsnäsin alue sijoittuu Etelä-Suomen kilpikeitaiden alueelle.
Korsnäs kuuluu Selkämeren rannikkoalueen päävesistöalueelle. Alueelle on tyypillistä tasainen
maastonmuoto ja karuhko, mäntyvaltainen ympäristö. Hankealueen luonnonympäristöä luonnehtii talousmetsien, hakkuuaukkojen sekä ojitettujen ja osittain ojitettujen soiden mosaiikki.
Hankealueen puustoiset alueet ovat pääosin metsätalouskäyttöön kasvatettuja, erivaiheisia havupuuvaltaisia tai sekapuustoisia, rakenteeltaan yksipuolisia metsiä. Alueella esiintyy hakkuuaukkoja, taimikkoa ja nuorta koivikkoa. Lahopuuta esiintyy selvitysalueella niukasti.
Pääosa hankealueen metsistä on kasvupaikkatyypiltään kuivahkoa puolukkatyypin mäntyvaltaista kangasmetsää ja tuoretta mustikkatyypin kuusi- tai mäntyvaltaista kangasta. Rehevämpää
kasvutyyppiä esiintyy hyvin niukasti. Lehtomaista kangasta esiintyy paikoitellen (Kuva 5.18).
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Kuva 5.18. Poikelin hankealueen kasvupaikkatyypit Luken VMI-aineiston perusteella (Luke 2017).
Suurin osa hankealueella sijaitsevista soista on ojitettuja. Alueella sijaitsee joitain vain osittain
tai kokonaan ojittamattomia soita, joista suurimmat ovat alueen eteläosassa sijaitsevat osittain
ojitetut suot, muiksi luonnonsuojelullisesti arvokkaiksi kohteiksi arvotetut (FCG 2014) Lövismossen ja Högmossen. Alueen keski- ja pohjoisosissa sijaitsee joitain pienialaisia, ojittamattomia
suoalueita, mm. Poikelbackenin ja Vadbackskogenin alueella. Suotyypeistä vallitsevia ovat isovarpurämeet; myös tupasvillarämettä, saranevaa ja korpisuutta esiintyy.
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1.

2.

3.

4.

Kuvakooste hankealueen maastosta. Kuva 1 Södra Sebbismossenilta, kuva 2
Högmossenilta ja kuva 3 Lövismossenilta. Kuvassa 4 teeren jätöksiä Lövismossenilla. Kuvat ovat vuodelta 2012.

Arvokkaat luontokohteet ja lajisto
Hankealueen pohjoisosan luontotyyppejä on kartoitettu touko- ja kesäkuussa vuonna 2012 ja
alueen eteläosan luontotyyppejä on kartoitettu kesäkuussa 2014. Kartoituksia tullaan täydentämään maastokaudella 2021 kattaen koko hankealueen.
Selvityksissä tunnistetut arvokkaat luontokohteet ovat Lövismossenin ja Högmossenin pääosin
ojittamattomat suot (FCG 2014) sekä Poikeldiketin länsipuolelle sijoittuva vanha metsä (FCG
2012). Hankealueella on lisäksi lähtötietojen mukaan sijainnut liito-oravaesiintymä, joka todettiin vuoden 2014 selvityksessä liito-oravalle kelpaamattomaksi. Aiemmin tunnistettujen arvokkaiden luontokohteiden nykytila ja rajaukset tullaan tarkistamaan maastokaudella 2021.
Hankealueen eteläreunalla sijaitseva arvokas suoluontokohde Lövismossenin on kooltaan n. 11
ha ja sen vallitseva suotyyppi on isovarpuräme. Suon mäntyvaltainen puusto on rakenteeltaan
keskimäärin yksipuolista ja iältään nuorta tai keski-ikäistä, ja paikoitellen männyt kasvavat
kitukasvuisesti. Suon kasvillisuus koostuu pääasiassa suopursusta, mustikasta ja tupasvillasta.
Lövismossenilla havaittiin mm. teeren jätöksiä.
Hankealueen keskiosassa sijaitseva arvokkaaksi suoluontokohteeksi tunnistettu Högmossen on
kooltaan n. 14 ha ja Lövismossenin tapaan pääasiassa isovarpurämetyypin mäntyvaltainen suo.
Suota on paikoitellen ojitettu: näillä alueilla on suon vesitalous muuttunutta, puuston rakenne
yksipuolista ja suo on puustoisempi kun ojittamaton keskiosa. Keskiosan vesitalous on
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luonnontilaisen kaltainen ja puuston rakenne monipuolisempaa (yksittäisiä kelopuita) kuin
ojitettujen osien. Puuston ikä vaihtelee nuoresta varttuneeseen.
Hakealueen keskiosassa sijaitseva Poikeldiketin länsipuolelle sijoittuva vanhan metsän kuvio
(Kuva 5.20) on ympäristöään rehevämpi ja luontoarvoiltaan parempilaatuisempi (FCG 2014).
Metsikkö on kooltaan n. 2,5 ha kokoinen ja sillä sijaitsee runsaasti iäkästä ja lahoavaa puuta
(kuusi ja koivu) sekä kolopuita. Kuviolla sijaitsee lisäksi runsaasti kääpiä, ja sillä on runsas
sammalpeite. Kuvion kenttäkerroksessa kasvaa lehtomaisen kankaan indikaattorilajeja, mm.
käenkaalia ja oravanmarjaa.

Kuva 5.20.

Hankealueen keskiosassa sijaitseva arvokas vanhan metsän kuvio on ympäristöään rehevämpi ja sen rakenne on verrattain monimuotoinen. Kuva on vuodelta
2012.

Hankealueella ei sijaitse metsälain (MetsäL 10 §) mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(Metsäkeskus 2021). Hankkeen esiselvitysvaiheessa on tiedusteltu uhanalaisrekisterin tiedot
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta (Hertta eliölajit -tietokanta, aineistopyyntö 9/2020). Hankealueelta ja sen lähiympäristöstä tiedustellaan Metsäkeskuksen kuviotietoja mahdollisista metsätalouden ympäristötukikohteista. Tukikohteet sisällytetään erillisen luonto- ja linnustoselvityksen arvokkaiden luontokohteiden rajauksiin ja huomioidaan selostusvaiheessa.
Hankealueella tai se lähistöllä ei esiinny lähtötietojen mukaan uhanalaista kasvilajistoa (EteläPohjanmaan ELY-keskus 2020) eikä hankealueella havaittu uhanalaista tai huomionarvoista kasvilajistoa vuosien 2012 ja 2014 maastoinventoinneissa.
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Linnusto

Pesimälinnusto
Poikelin tuulivoimapuiston alueella vuosina 2012 ja 2014 toteutettujen pesimälinnustoselvitysten aikaan alueella havaittiin noin 50 pesiväksi tulkittua lintulajia, ja toteutettujen piste- ja linjalaskentojen perusteella alueen linnuston tiheys oli alueellista keskiarvoa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2012, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014).
Hankealue on elinympäristöiltään metsäinen, joskin alueen metsät ovat tavanomaisessa metsätalouskäytössä olevia talousmetsiä ja alueelle sijoittuu runsaasti eri-ikäisiä hakkuita, taimikoita
ja nuoria kasvatusmetsiä. Tästä johtuen alueen linnusto koostuu pääasiassa alueellisesti yleisistä
ja varsin tavanomaisista karujen metsätalousalueiden lintulajeista, jossa yleisimmät ja runsaslukuisimmat lajit ovat metsien yleislajeja sekä havumetsien lajeja kuten peippo, pajulintu, punarinta, metsäkirvinen ja vihervarpunen. Hankealueelle sijoittuu kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella vähäisesti pienialaisia ja pirstaloituneita iäkkäämpiä kuusivaltaisia metsiä. Kyseiset
kohteet saattavat toimia vanhan metsän lintulajien elinympäristönä. Hankealueen turvemaat
ovat voimakkaasti ojitettuja, eikä alueelle sijoitu lainkaan täysin luonnontilaisia metsä- tai
suoelinympäristöjä. Alueella on kaksi pientä, reunoilta ojitettua ja puustoista suota. Alueen itäpuolelle sijoittuu laaja Degermossenin avosuoalue, jolla on todennäköisesti myös linnustollista
merkitystä.
Alueella ei aiemmissa selvityksissä havaittu lainkaan petolintuja tai pöllöjä, eikä hankealue ole
elinympäristöjen suhteen kovin potentiaalista aluetta arvokkaampien petolintujen esiintymiselle. ELY-keskuksen, Rengastustoimiston ja Sääksirekisterin petolintujen pesäpaikka-aineistossa hankealueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu petolintujen, pöllöjen tai muidenkaan suojelullisesti arvokkaiden lintulajien tiedossa olevia pesäpaikkoja. Hankealueen ympäristöön sijoittuu yksi sääksen pesäpaikka, jossa on pesitty viimeksi vuonna 2017. Kyseinen pesäpaikka sijoittuu noin 1,2 km etäisyydelle hankealueen rajoilta. Vuonna 2015 toteutetussa aiemmassa sääksiselvityksessä kyseisen reviirin lintujen havaittiin saalistavan pääasiassa hankealueelta poispäin,
mutta yksittäisiä saalistuslentoja havaittiin myös hankealueen suuntaan. Seuraavaksi lähin sääksen pesäpaikka sijoittuu noin 5,2 km etäisyydelle hankealueelta. Hankealueen lähin merikotkan
pesäpaikka sijoittuu noin 3,1 km etäisyydelle hankealueen rajalta. Seudun merikotkakanta on
kuitenkin kasvava, ja uusia reviirejä saattaa syntyä rannikolta myös kauemmas sisämaan puolelle.
Metsäkanalinnuista hankealueella on aiemmin havaittu teeriä ja pyitä. Siellä saattaa kuitenkin
esiintyä todennäköisesti myös metsoja, mutta hankealueen elinympäristöjakauma ja pirstoutuneisuus huomioiden on melko epätodennäköistä, että alueella olisi metsäkanalinnuille erityisen
tärkeitä kohteita.
Hankealueella esiintyvä vesilintu- ja kahlaajalajisto on hyvin niukkaa lajeille soveltuvien elinympäristöjen vähäisyyden vuoksi. Hankealueella esiintyvä varpuslintulajisto on myös varsin tavanomaista, vaikka alueella esiintynee jonkin verran myös uhanalaisia metsävarpuslintuja. Useille
uhanalaisille metsävarpuslinnuille merkittävimpiä elinympäristöjä ovat lahopuuta sisältävät iäkkäämmät kuusivaltaiset metsäkuviot, joita alueelle sijoittuu hyvin pirstaleisesti ja määrältään
vähänlaisesti.
Muuttolinnusto
Suomen länsirannikon alueella kulkee kansainvälisesti merkittäviä lintujen muuttoreittejä, joiden kautta muuttaa vuosittain satoja tuhansia lintuja niiden pohjoisempana sijaitseville pesimäalueille. Rannikkoalueelle sijoittuvien valtakunnallisesti tärkeiden muuttoreittien kautta kulkee
useita kymmeniä suojelullisesti arvokkaita lintulajeja sekä runsaasti tuulivoiman linnustovaikutuksille herkäksi arvioituja lajeja kuten joutsenia ja hanhia sekä muita vesilintuja, petolintuja,
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kurkia, kahlaajia, lokkilintuja ja kyyhkyjä. Merkittävimpien muuttoreittien ulkopuolella ja sisämaa-alueella, lintujen muutto on yksilömäärältään selvästi vähäisempää ja luonteeltaan huomattavasti hajanaisempaa.
Yleisesti muuttoreiteistä puhuttaessa, muuttoreitti on laaja, lajikohtaisesti jopa luokkaa 5–25
km laajuinen vyöhyke, jonka kautta pääosa lajin esimerkiksi Pohjois-Suomen pesimäkannasta
muuttaa. Laajan muuttoreitin sisällä lintujen tiheys vaihtelee huomattavasti, ja tiivistyy yleensä
selvästi tietylle alueelle, joka riippuu esimerkiksi ympäristön pinnanmuodoista ja muuttopäivien
säätilasta. Pohjanlahden rannikkoalueella kulkevat lintujen muuttoreitit eivät ole yksiselitteisiä
ja selvärajaisia. Lisäksi muuttoreittien sijoittuminen rannikolla riippuu lajiryhmästä, jossa esimerkiksi rannikon yllä tapahtuvan muuton osalta joutsenten muutto painottuu rantaviivan tuntumaan ja hanhien muutto heti rantaviivan sisäpuolelle ja rannikon peltoalueiden läheisyyteen.
Kurjet ja petolinnut käyttävät muutolla hyödykseen nousevia ilmavirtauksia, jolloin niiden
muutto painottuu rannikon läheisyyteen, sisämaan puolelle. Kurkimuutto tapahtuu yleensä selvästi muita lajeja suoraviivaisemmin, eivätkä ne korkealla lentäessään seuraa niin selvästi erilaisia johtolinjoja. Kornäsin alueella lintujen muuton yleiskuvaan vaikuttaa myös tiettyjen lajiryhmien (mm. kurki ja piekana) muuttoreitit Merenkurkun saariston kautta Ruotsiin ja syksyllä sieltä
takaisin. Kurjen syysmuuton kannalta huomionarvoinen seikka on myös Söderfjärdenin alueelta
etelään suuntautuva kurkimuutto.
Säätila on myös merkittävä muuttoreitteihin vaikuttava tekijä, koska keväällä lintujen muutto
kulkee tyypillisesti ensimmäisten lumesta sulavien ja mahdollisesti tulvivien peltojen sekä jäistä
vapautuvien rannikkoalueen lepäily- ja ruokailualueiden kautta. Lisäksi tuulen suunnalla ja voimakkuudella voi olla merkittävä vaikutus muuttoreittien sijoittumiseen etenkin kurjen ja petolintujen kaltaisilla lajeilla.
Poikelin suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu aivan rannikon läheisyyteen ja siten Pohjanlahden rannikkoalueen kautta muuttavien lintujen muuttoreiteille. Alue sijoittuu laulujoutsenen ja
metsähanhen sekä kurjen ja merikotkan sekä piekanan valtakunnallisesti tärkeille päämuuttoreiteille. Poikelin tuulivoimahankkeen muuttolinnustosta on kirjoitettu vuonna 2014 seuraava
yhteenveto, joka perustuu Kalaxin ja Molpen tuulivoimapuistojen muutontarkkailun aineistoon:
”Petolinnuilla merikotkan muutto on sekä ennakkotietojen, että kerätyn muuttoaineiston perusteella varsin voimakasta hankealueen läheisyydessä. Myös piekanalla esiintyy varsin voimakasta
muuttoa. Muilta osin havaittu petolintulajisto oli monipuolista, mutta määrät eivät olleet erityisen suuria. Yleisesti tiedetään, että muutto on useimmilla lajeilla voimakkaampaa rannikon läheisyydessä kuin sisämaahan tultaessa. Metsä- ja merihanhia muuttaa keväin - syksyin hankealueen ohi melko runsaasti. Hankealue ei kuitenkaan osu suoraan Kristiinankaupungissa keväällä levähtävien hanhien muuttoreitille. Enemmän kohtaamisia hanhien kanssa tulee oletettavasti syksyllä. Hankealueen läheisyydessä ei ole tärkeitä hanhien tai joutsenten lepäilyalueita.
Kurkien päämuutto kulkee keväällä pääasiassa lähempänä 8-tietä ja keskimäärin hankealueesta
itään päin. Ruotsin pesimäkannasta osa ylittää syksyllä Pohjanlahden Korsnäsistä pohjoiseen.
Ruotsin kurkia osuu väistämättä hankealueen läheisyyteen, samoin myös osa Vaasan Söderfjärdeniltä syksyllä lähtevistä kurjista.” (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014)
Poikelin tuulivoimapuiston kohdalle ei rannikon lisäksi sijoitu muita lintujen muuttoa ohjaavia
johtolinjoja, mutta rannikolle useaan kohtaan Harrströmin, Västanlidin ja Gålörenin alueella sijoittuvat tärkeät lintualueet (FINIBA, MAALI) vaikuttavat lintujen muuttoon seudulla. Kyseiset
kohteet ovat vesi- ja rantalinnuston tärkeitä muutonaikaisia lepäily- ja ruokailualueita. Hankealueen ympäristön peltoalueille ei sen sijaan sijoitu tärkeitä laulujoutsenten, hanhien tai kurkien
lepäily- ja ruokailualueita.
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Hankealueen sijoittuminen suhteessa lintujen valtakunnallisiin päämuuttoreitteihin. Vasemmalla punainen = laulujoutsenen kevätmuuttoreitti ja vihreä =
metsähanhen kevätmuuttoreitti, keskellä vihreä = merikotkan kevätmuuttoreitti
ja violetti = piekanan kevätmuuttoreitti, oikealla sininen = kurjen kevät ja syysmuuttoreitti (aineisto Toivanen ym. 2014)

Muu eläimistö

Alueella tavattava eläinlajisto on tyypillistä Pohjanmaan maakunnan alueella esiintyvää lajistoa,
käsittäen pääsääntöisesti alueellisesti yleisiä ja runsaslukuisena esiintyviä eläinlajeja. Pääosiltaan karulle metsätalousvaltaiselle metsä- ja suoalueelle tyypillisiä nisäkkäitä ovat esimerkiksi
hirvi, ilves, kettu, sekä useat eri piennisäkäslajit.
5.7.7

Uhanalainen ja muutoin arvokas lajisto

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetellaan yhteisön tärkeänä pitämiä eläinlajeja, jotka ovat
ns. tiukan suojelujärjestelmän lajeja, jolloin niiden lisääntymis- ja levähdysalueiden hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä (Lsl 49 § Lsl 42 §).
Alueen direktiivilajiston esiintymispotentiaalia on tarkasteltu maastoselvitysten yhteydessä
niille soveltuvien elinympäristöjen kautta. Liito-oravan esiintymistä on tarkasteltu pesimälinnusto- ja luontotyyppiselvitysten yhteydessä touko-kesäkuussa 2012 sekä pesimälinnusto- ja
luontotyyppiselvityksien yhteydessä kesäkuussa 2014. Lähtötietojen mukaan hankealueella on
sijainnut liito-oravaesiintymä, mutta se todettiin vuoden 2014 maastoinventoinneissa metsätaloustoimissa tuhoutuneeksi. Lähtötietojen perusteella yksi liito-oravahavainto sijoittuu hankealueen länsiosaan, Södra Sebbismossenin eteläpuolelle. Tiedossa olevien esiintymien nykytila
tullaan tarkistamaan vuonna 2021. Hankealueilla ei vuoden 2014 selvityksen mukaan esiinny
viitasammakolle erityisen soveltuvaa elinympäristöä, mutta lajin esiintyminen on mahdollista
luontokohteiksi rajatuilla suoluontokohteilla. Lisäksi lajia saattaa esiintyä ajoittain myös tavanomaisissa metsäojissa. Lepakkoselvityksiä on toteutettu sekä passiiviseurannoilla vuonna 2014
että aktiiviseurannoilla vuosina 2012 ja 2015. Hankealueella havaittiin seurantojen aikana kolmea eri lepakkolajia: pohjanlepakkoa, vesisiippaa ja viiksisiippalajia. Lepakoiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja tai ruokailualueita ei havaittu hankealueella. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
2012, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2014, Lilley & Prokkola 2014, Lilley 2014, Lilley 2012).
Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja niitä vastaavat kohteet
5.8.1

Natura-alueet

Hankealueen kaakkoispuolelle, lähimmillään noin 34 metrin etäisyydelle sijoittuu Degermossenin Natura-alue (FI0800019). Hankealueen läheisyyteen (noin 5 km:n säteelle) sijoittuu lisäksi
Merenkurkun saariston Natura-alue (FI0800130) noin 3,3 km:n etäisyydelle sekä Kackurmossenin Natura-alue (FI0800018) noin 5,3 km:n etäisyydelle (Taulukko 5-4 ja Kuva 5.22).
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Taulukko 5-4. Hankealuetta lähimmät Natura-alueet noin viiden kilometrin säteellä
Alueen nimi

Koodi

Suojelu-peruste

Etäisyys hankealueelta

Ilmansuunta
hankealueelta

FI0800019
FI0800130
FI0800018

SAC
SPA/SAC
SPA/SCI

34m
3300m
5300m

kaakko
luode
itä

Natura-alueet
Degermossen
Merenkurkun saaristo
Kackurmossen

Degermossen on laakiomainen konsentrinen kermikeidas, jonka keskiosassa on myös puutonta
aapaa. Yleisin suotyyppi on lyhytkortinen neva, joka varsinkin reuna-alueilta on rahkoittumassa.
Vetisimmät osat ovat rimpistä saranevaa. Reuna-alueet ovat rämeitä ja nevarämeitä. Suon reunoja on ojitettu, mutta valtaosin alue on luonnontilainen. Suon keskellä olevissa metsäsaarekkeissa on komeita lakkapäisiä mäntyjä ja keloja. Suojelun perusteena olevat luontotyypit ovat:
keidassuot, boreaaliset luonnonmetsät sekä puustoiset suot. Suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa (Lähde: www. ymparisto.fi).
Merenkurkun saaristo koostuu Merenkurkun erikoislaatuisesta sisä- ja ulkosaaristosta. Merenkurkun saariston määräävin piirre on sen eliöstön ja geomorfologian monimuotoisuus ja pienipiirteisyys. Maa kohoaa alueella voimakkaasti, noin 80 cm vuosisadassa. Veden keskisyvyys on
alle 10 metriä. Rannat ovat matalia, lohkareisia ja kivikkoisia. Saaristossa on monin paikoin pienellä alueella nähtävissä kokonaisia maankohoamisrannikon flada-kluuvi-saaristojärvi -kehitysjaksoja sekä kasvillisuuden primäärisukkessiosarjoja (Lähde: www. ymparisto.fi).
Kohde koostuu useammasta osa-alueesta, joista hankealuetta lähin on Halsön-RönnskärenNorrskär-Skötgrund. Osa-alueeseen kuuluu laaja kirjo luontotyyppejä mannerrannan luonnonmetsistä merivyöhykkeen uloimmille luodoille. Halsön saaren länsiosa on kehittymässä merestä
irti kuroutuvien lahtien muodostamaksi sokkeloksi, jossa on nähtävissä flada-glo -kehityksen eri
vaiheita suppealla alueella. Ominaisia ovat etenkin rantalehdot sekä järviruo’on reunustamat
pitkät ja sokkeloiset lahdet. Korsnäsin-Maalahden ulkosaaristo on laaja mereinen kokonaisuus,
johon kuuluu satoja pieniä kareja ja suuria koivuvaltaisia saaria. Saaristo muodostuu pääasiassa
puuttomista ja kasvillisuudeltaan niukoista pikkusaarista ja luodoista. Alue on pesimälinnustoltaan erittäin arvokas. Kokonaisparimäärä nousee useisiin tuhansiin. Lajistoon kuuluvat mm.
ruokki, riskilä, räyskä, lapasotka, vesipääsky, luotokirvinen ja riekko (Lähde: www. ymparisto.fi).
Kackurmossen on valtakunnallisesti merkittävä keidassuoyhdistymä, jossa on monimuotoinen
suotyyppivalikoima. Alueella on myös monipuolinen ja runsas sekä maakunnallisesti arvokas pesimälinnusto. Alueen monimuotoisuutta lisäävät suohon liittyvä Nojärvträsket ja Bläckträsketin
kosteikko (Lähde: www. ymparisto.fi).
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Natura-alueiden sijoittuminen hankealueeseen nähden.

Luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet

Hankealueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmien alueita. Lähimmät
luonnonsuojelualueet (useampia yksityisiä luonnonsuojelualueita Degermossenin suoalueella)
sijaitsevat hankealueen kaakkoispuolella.
Degermossenin suoalue on myös soidensuojeluohjelman alue, SSO10026 (SYKE 2018). Lisäksi
hankealueen itäpuolella noin 5,6 km etäisyydellä sijaitsee Kackurmossen-Bläckmossen niminen
soidensuojeluohjelman alue (SSO100262) ja luoteispuolella noin 3,2 km etäisyydellä HalsönRönnskären-Norrrskär -niminen rantojen suojeluohjelman alue (RSO100058).
Taulukko 5-5. Hankealuetta lähimmät luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelma-alueet
Alueen nimi

Koodi

Suojeluperuste

IlmanEtäisyys hansuunta hankealueelta
kealueelta

Luonnonsuojelualueet
Degermossen 1-19
Stockgrundsfladan 1-2
Kummelgrundfladan 1
Kummelgrundfladan 23
Kummelgrundfladan 4

YSA203871Yksityiset
YSA204064 luonnonsuojelualueet
YSA202563 ja
Yksityiset
YSA202581 luonnonsuojelualueet
Yksityiset
YSA107251
luonnonsuojelualueet
YSA202264 ja
Yksityiset
YSA202568 luonnonsuojelualueet
Yksityiset
YSA207751
luonnonsuojelualueet
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0,2-1,8 km

kaakkoon

3,2 km

luoteeseen

3,5 km

luoteeseen

3,6 km

luoteeseen

3,7 km

luoteeseen
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IlmanEtäisyys hansuunta hankealueelta
kealueelta

Koodi

Suojeluperuste

SSO100263

Soidensuojeluohjelma
Rantojensuojeluohjelma

0,03 km

kaakkoon

3,2 km

luoteeseen

Soidensuojeluohjelma

5,7 km

itään

Suojeluohjelmien alueet
Degermossen
Halsön-RönnskärenNorrrskär
Kackurmossen-Bläckmossen

RSO100058
SSO100262

Kuva 5.23
Luonnonsuojelualueiden ja suojeluohjelmien kohteiden sijoittuminen hankealueeseen nähden.
5.8.3

UNESCON maailmanperintökohde

Hankealueen luoteispuolella noin 4,6 km etäisyydellä sijaitsee Merenkurkun saaristo- niminen
maailmanperintökohde (Kuva 5.24). Merenkurkun saaristo ja Ruotsin Korkearannikko (Höga
Kusten) muodostavat kahden valtion yhteisen geologisen maailmanperintökohteen, jossa Suomen matala moreenisaaristo ja Ruotsin jyrkät kalliorannat antavat yhdessä ainutlaatuisen kuvan
n. 10 000 vuotta sitten päättyneen jääkauden aiheuttamasta maankohoamisilmiöstä ja sen vaikutuksista luontoon ja kulttuuriin (kriteeri viii). Maankohoamisen (8 mm/vuosi) seurauksena
alue on ainutkertainen esimerkki maisemasta, joka muuttuu jatkuvasti. Uusia saaria nousee, merenlahdet muuttuvat järviksi ja veneväylät mataloituvat. Maa-ala kasvaa vuosittain sadalla hehtaarilla. Merenkurkun saaristo nimettiin maailmanperintöluetteloon Suomen ensimmäisenä
luonnonperintökohteena vuonna 2006 (Lähde: www.museovirasto.fi).
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Merenkurkun saaristo A maailmanperintökohteen sijoittuminen hankealuee-

FINIBA–, IBA- ja MAALI- alueet

Lähin kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA) on Merenkurkun saaristo, joka sijoittuu noin kolmen
kilometrin etäisyydelle hankealueesta. 20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta ei ole muita
IBA-alueita.
Lähin valtakunnallisesti tärkeä lintualue (FINIBA) on Halsön matalikot- niminen, kahdesta erillisestä alueesta muodostuva kohde, joista lähempi sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä hankealueen luoteispuolella. Lisäksi hankealueen läheisyyteen sijoittuu kaksi maakunnallisesti tärkeää
lintualuetta; Harrström-Brusudden hankelaueen lounaispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä ja Västanlind hankealueen luoteispuolella noin kilometrin etäisyydellä.
Hankealueen ympäristöön sijoittuvat FINIBA- ja IBA-alueet sekä maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI) on esitetty kuvassa 5.25.
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Kuva 5.25

Korsnäsin kunta

Kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tärkeät lintualueet.

Elinkeinot ja virkistys
5.9.1

Alueen elinkeinotoiminta

Korsnäsissä on tällä hetkellä n. 360 aktiivista yritystä, mm. turkistarhaus, maanviljely, vihannesten viljely sekä palvelu- ja tuotantoyritykset. Lähes 50 prosenttia työikäisestä väestöstä on luonut oman työpaikkansa (www.korsnas.fi). Kunnan työpaikkaomavaraisuus on 76,4 prosenttia ja
alkutuotannon osuus työpaikoista on korkeampi kuin Suomessa keskimäärin.
Taulukko 5-6. Kunnan työpaikat toimialoittain vuonna 2015 (Lähde: Tilastokeskus, 2018).
Työpaikat 2018

Korsnäs

Koko maa

Alkutuotanto

18,7 %

2,7 %

Jalostus

17,6 %

21,1 %

Palvelut

60,6 %

74,8 %

Muu

3,1 %

1,4 %

Työpaikat yhteensä

711

2 373 668

Korsnäsin kunnan matkailuelinkeino perustuu lähinnä kulttuuri-, luonto- ja virkistysmatkailuun.
Korsnäs on Suomen mantereen läntisin kunta, ja kunnan vierailukohteita ovat mm kotiseutu- ja
pappilamuseo sekä Moikipään kylän ulkosaaristossa sijaitseva luontoasema.
Hankealue ja sen lähiympäristö on pääosin metsätalouskäytössä. Hankealueelle sijoittuu Stormossenin hyötykäyttöasema (”Yhdyskuntatekniikan rakennukset, Kuva 5.26). Kunnalta saadun
tiedon mukaan hyötykäyttöaseman yhteydessä sijaitsee myös puutavaran varastointialue sekä
lannoitealusta. Lähimmät laajemmat peltoalueet sijoittuvat hankealueen itä- ja länsipuolelle.
Lähiympäristön elinkeino- ja yritystoimintaan tarkoitetut rakennukset on esitetty kuvassa 5.26.
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Elinkeino- ja yritystoimintaan tarkoitetut rakennukset tuulivoimapuiston läheisyydessä.

Virkistyskäyttö

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä ja muiden metsätalousalueiden tavoin hankealuetta
voidaan käyttää ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. Hankealueelle
tai sen läheisyyteen ei sijoitu virallisia virkistysrakenteita tai –reittejä.
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Liikenne

Poikelin hankealueen länsi- ja pohjoispuolella, lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä kulkee
seututie 673 (Rantatie). Koillispuolella kulkee yhdystie 6781 (Korsbäckintie), eteläpuolella yhdystie 6750 (Taklaxintie) ja itäpuolella yhdystie 17449 (Bjurbäckintie).
Hankealueella ja sen ympäristössä on myös yksityis- ja metsäautoteitä. Hankealueelle tulee etelän suunnasta yhdystieltä 6750 lähtevä Degermossin metsätie, joka kääntyy Stormossenin hyötykäyttöaseman jälkeen oikealle kohti itää ja yhtyy yhdystiehen 17449. Stormossenin hyötykäyttöaseman pohjoispuolella Degermossin metsätiestä erkaantuu Högmossintie kohti pohjoista.
Luoteen suunnasta hankealueelle tulee seututieltä 673 lähtevä Poikelintie.
Kulku Poikelin hankealueelle tapahtuu todennäköisesti reittiä seututie 673 – yhdystie 6750 –
Degermossin metsätie. Kulku voi mahdollisesti myös tapahtua suoraan seututieltä 673 lähtevän
tai rakennettavan yksityistien kautta Poikelintien läheisyydessä. Hankealueen pohjoisosaan voidaan mahdollisesti kulkea myös yhdystien 6781 kautta.

Kuva 5.27.

Tiestö hankealueen läheisyydessä

Seututien 673 keskimääräinen vuorokausiliikenne hankealueen läheisyydessä on noin 1 200 – 1
600 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 7–8 %. Yhdystien 6750 kes-
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kimääräinen vuorokausiliikenne hankealueen läheisyydessä on noin 470 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 9 %. Yhdystien 6781 keskimääräinen vuorokausiliikenne hankealueen läheisyydessä on noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen
osuus on noin 6 %. Yhdystien 17449 keskimääräinen vuorokausiliikenne on 98 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 15 %. Liikennemäärät on esitetty tarkemmin
taulukossa 5-7.
Seututien 673 nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h, mutta hankealueen läheisyydessä Korsnäsin
taajaman kohdalla nopeusrajoitus on 60–80 km/h, kuten myös muiden taajamien kohdilla. Yhdystiellä 6750 on pääosin yleisnopeusrajoitus 80 km/h, mutta esimerkiksi Taklaxin kylän kohdalla nopeusrajoitus on 60 km/h. Yhdystiellä 6781 on niin ikään pääosin yleisnopeusrajoitus 80
km/h, mutta Korsbäckin kylän kohdalla nopeusrajoitus on 60 km/h. Yhdystiellä 17449 on yleisnopeusrajoitus 80 km/h, mutta Bjurbäckin kohdalla nopeusrajoitus on 60 km/h. Seututie 673 ja
yhdystie 6750 ovat kokonaisuudessaan päällystettyjä teitä. Yhdystie 6781 on päällystetty hankealueen kohdalla seututien 673 ja Korsbäckin välisellä osuudella. Korsbäckistä Petolahteen päin
yhdystie 6781 jatkuu soratienä, mutta ennen Petolahtea on päällystetty osuus. Yhdystie 17449
on soratie. Seututiellä 673 on valaistuja osuuksia taajamien ja kylien kohdilla. Hankealueen lähellä Korsnäsin taajaman kohta on valaistu. Yhdystiellä 6750 on valaistus hankealueen läheisyydessä Taklaxin ympäristössä ja yhdystiellä 6781 Korsbäckin ympäristössä. Yhdystiellä 17449 on
valaistus Bjurbäckin kohdalla. Seututien 673 varrella on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä Korsnäsin taajaman kohdalla. Yhdystie 17449 on luokiteltu painorajoitusuhanalaiseksi tieksi, mutta
sillä ei ole ollut painorajoitusta. Yhdystiellä 6750 välillä Henobacken–Ylimarkku on ollut voimassa
painorajoitus 12 tonnia keväällä 2020.
Taulukko 5-7. Maanteiden liikennemäärät hankealueen läheisyydessä Väyläviraston tierekisterin vuoden 2019 tietojen mukaan.
Tie

Osuus

Numero
673

Keskimääräinen vuorokausiliikenne
(KVL, ajon./vrk)
Raskaita
Ajoneuvoja
ajoneuvoja

Tuvängsvägen (yt 17363) – Taklaxintie (yt
6750)
Taklaxintie (yt 6750) – Korsnäsin taajama

1 220

103

1 565

113

Korsnäsin taajama – Meritie (yt 6732)

1 539

114

6750

Rantatie (st 673) – Bjurbäckintie (yt 17449)

469

42

6781

Rantatie (st 673) – Bjurbäckintie (yt 17449)
Korsbäckintie (yt 6781) – Taklaxintie (yt
6750)

196

12

98

15

17449

Hankealueelle ei ole osoitettu Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 tie- tai ratahankkeita. Hankealueelle ei ole tiedossa myöskään muita liikennehankkeita. Pohjanmaan maakuntakaavassa
2040 on hankealueen läheisyyteen esitetty ohjeellinen pyöräilyreitti seututien 673 ja yhdystien
6750 varrelle.
Hankealuetta lähin satama on Vaasan satama. Vaasan satamasta on hankealueelle matkaa noin
60 km. Vaasan satamasta suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin kuuluva kuljetusreitti on yhdysteiden 6741 (Myrgrundintie/Sundomintie) ja 17663 (Sundomintie/Söderfjärdintie) kautta seututielle 673 (Rantatie), jota pitkin erikoiskuljetusreitti jatkuu seututien 679
(Maalahdentie) liittymään. Liittymästä eteenpäin kohti Korsnäsiä kuljetusreitti jatkuu seututietä
673 pitkin, mutta tieosuus ei kuulu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin. Seu-
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tutieltä 673 kuljetusreitti jatkuu todennäköisesti Korsnäsin taajaman eteläpuolelta lähtevää yhdystietä 6750, joka ei niin ikään kuulu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin, ja
edelleen Degermossin metsätietä pitkin hankealueelle. Mahdollisesti kulku hankealueelle voi
myös tapahtua suoraan seututieltä 673 lähtevän tai rakennettavan yksityistien kautta Poikelintien läheisyydestä Korsnäsin taajaman pohjoispuolelta. Hankealueen pohjoisosaan voidaan
mahdollisesti kulkea myös seututieltä 673 lähtevän yhdystien 6781 kautta. Suurimmat liikennemäärät tarkastellulla kuljetusreitillä ovat Vaasan sataman ja Maalahden ympäristössä. Kuljetusreitit tarkentuvat hankkeen edetessä, mutta alustava kuljetusreittivaihtoehto on esitetty kuvassa 5.28.
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Alustava kuljetusreitti Vaasan satamasta hankealueelle.
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Lentoliikenne

Hankealuetta lähin lentoasema on Vaasan lentoasema, joka sijaitsee noin 40 km etäisyydellä
hankealueesta koilliseen. Hankealue sijoittuu Vaasan lentoaseman korkeusrajoitusalueelle
(Kuva 5.29). Hankkeelle tullaan hakemaan lentoestelupaa.

Kuva 5.29.

Vaasan lentoaseman esterajoituspintojen alue sekä korkeusrajoitusalueet

Lähin lentopaikka on Kauhajoki, joka sijaitsee noin 67 kilometrin etäisyydellä hankealueen eteläpuolella.
Viestintäyhteydet ja tutkat
Tuulivoimahankkeissa Puolustusvoimista tulee pyytää lausunto hankkeen vaikutuksista Puolustusvoimien tutkien toimintaan. Lausunto pyydetään viimeistään ennen rakennuslupien hakemista.
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä antenni-tv –vastaanottoon mikäli tuulivoimalat sijoittuvat lähetinaseman ja vastaanottimen väliin. Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan hankealueen läheisyydessä tv-vastaanotto tapahtuu Vaasan sekä Kristiinankaupungin Pyhävuorella sijaitsevilta lähetinasemilta (kuva 5.30).
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Kuva 5.30. Antenni-tv –vastaanotto hankealueen ympäristössä. Hankealueen likimääräinen sijainti on merkitty karttaan punaisella soikiolla
Ilmatieteenlaitoksen lähimmät säätutkat sijaitsevat Ikaalisissa ja Vimpelissä, noin 140 kilometrin
etäisyydellä hankealueesta.
Meluolosuhteet
Äänimaisemalla tarkoitetaan melun, luonnon äänten, ihmisen tai teknologian äänten kokonaisuutta, jossa kulloinkin olemme. Esimerkiksi liikenteen humina, meren kohina tai kosken pauhu
ovat perusääniä, joihin totutaan. Lehtipuiden kahina voi tuulisena päivänä aiheuttaa 40–50 dB
äänitason. Linnunlaulu voi voimakkaimmillaan olla yli 50 dB. Perusääntä ei tietoisesti havaita,
mutta muutokset näissä äänissä vaikuttavat kuulijaan. Esimerkiksi maantien lähellä yksittäisen
ajoneuvon ohiajo voi aiheuttaa hetkellisen 50–70 dB äänitason.
Hankealueen nykytilanteessa merkittävimpänä melunlähteenä on liikennemelu, ajoittainen
metsänhoitotöistä kantautuva melu sekä hankealueella sijaitsevien maa-ainesten ottoalueiden
koneiden melu.
Valo-olosuhteet
Tuulivoimahankkeissa valo-olosuhteiden tarkastelussa huomioidaan auringonvalon vaikutuksesta syntyvää varjon välkkymistä, joka aiheutuu tuulivoimaloiden pyörivistä lavoista. Ilmiö
esiintyy vain auringonpaisteella. Lisäksi valo-olosuhteiden osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden
lentoestevalojen näkyvyyttä.
Hankealueelle ei nykytilanteessa aiheudu varjon välkkymistä.
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Luonnonvarojen hyödyntäminen
Hankealueelle sijoittuu muutamia maa-ainestenottoalueita ja louhoksia. Kahdella maa-ainestenottoalueella on voimassa olevat ottoluvat, muut ovat vanhempia käytöstä poistuneita alueita.
Hankealueen muu luonnonvarojen hyödyntäminen on pääasiassa osa alueen virkistyskäyttöä
(marjastus, sienestys, metsästys) ja elinkeinotoimintaa (metsätalous).
Kaivosrekisterin karttapalvelun mukaan hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole kaivoslain mukaisia valtauksia, varauksia tai kaivospiirejä.
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