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Förord
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) är en beskrivning av bedömningen av miljökonsekvenserna av den vindkraftspark som planeras på Mikonkeidasområdet. MKB-beskrivningen har utarbetats av FCG Design och planering Ab på uppdrag av Otsotuuli Oy.
Följande personer vid FCG Design och planering Ab har deltagit i utarbetandet
av MKB-beskrivningen:














projektchef, FM Mattias Järvinen
projektets vicechef, Leila Väyrynen
projektkoordinator, DI Heini Passoja
biolog, FM Tiina Mäkelä
biolog ,Marja Nuottajärvi
landskapsarkitekt, Riikka Ger
ledande konsult, FM Taina Ollikainen
projektchef, DI Lauri Harilainen
planeringsingenjör, DI Eric Wehner
planerare, FM Suvi Rinne
projektingenjör, ing. Hans Vadbäck
projektingenjör, ing. Janne Märsylä
projektingenjör, ing. Mauno Aho

Delgeneralplanen för projektet har utarbetats av FCG Design och planering Ab. I
arbetet har följande personer medverkat:
 planeringschef, ark Johanna Närhi
 projektchef, ark Tuomo Järvinen
De utredningar som ingår i MKB- och planläggningsförfarandet har gjorts av följande personer och aktörer:
Utredning om vegetation och naturobjekt:
Marja Nuottajärvi, FCG Design och planering Ab
Uppföljning av fiskgjusens flygrutter för anskaffning av föda och inventering av
platser för tjäderspel:
Tiina Mäkelä, FCG Design och planering Ab
Inventering av flygekorrbeståndet:
Marja Nuottajärvi, FCG Design och planering Ab
Invånarenkät:
Taina Ollikainen, FCG Design och planering Ab
Arkeologisk inventering:
Kalle Luoto, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy
I MKB- och planläggningsförfarandet har dessutom utnyttjats följande tidigare
gjorda utredningar:
Utredning av vegetation och naturobjekt:
Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut
Utredning av det häckande fågelbeståndet och flyttfågelbeståndet:
Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut
Inventering av flygekorrbeståndet:
Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut
Inventering av fladdermusbeståndet:
Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut
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Sammandrag
Projekt
Den vindkraftspark som planeras på Mikonkeidasområdet ligger några kilometer öster
om riksväg 8, delvis i den södra delen av
Kristinestad och delvis i Storå kommun. Avståndet till Kristinestads centrum är cirka 25
kilometer och till Storå centrum cirka
15 kilometer. Från projektområdet till Bottenhavets kust är avståndet cirka 13 kilometer. Projektområdet för vindkraftsparken har
en areal på cirka 2 400 hektar och största
delen av projektområdet finns på fastigheten
Mikonkeidas. Enligt planerna ska sammanlagt högst 26 vindkraftverk byggas på området.
Vindparksprojektet utgörs av projektområdet
och de elöverföringsalternativ som ska
granskas.
Elöverföringsalternativen
och
kraftledningssträckningarna preciseras när
projektplaneringen och miljökonsekvensbedömningen framskrider.
Markområdena där vindkraftsparken ska
byggas ägs av UPM-Kymmene Oyj och av
enskilda markägare. Projektansvarig är Otsotuuli Oy, som är ett samföretag som ägs
av UPM och Element Power Oy. Målet är att
vindkraftsparken ska vara i drift år 2015.
Projektets bakgrund och mål
Syftet bakom projektet är att för sin del
sträva mot de klimatpolitiska mål som Finland har förbundit sig till genom internationella avtal. Finlands mål för vindkraften är att
höja den totala installerade kapaciteten på
cirka 250 MW till cirka 2 500 MW senast år
2020.
De planerade vindkraftverkens totala kapacitet skulle vara cirka 50−100 MW. Den uppskattade årliga nettoelproduktionen i vindkraftsparken skulle då vara högst cirka
270 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 37 000 småhus utan
eluppvärmning.
Förfarande vid miljökonsekvensbedömning
Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) är att främja
bedömningen och ett enhetligt beaktande av
miljökonsekvenserna vid planering och beslutsfattande.

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projekt som kan
medföra betydande skadliga miljökonsekvenser. MKB-förfarandet leds av kontaktmyndigheten, som i detta fall är Närings-, trafik- och
miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten.
MKB-förfarandet består av två skeden. I det
första skedet görs ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program), som är
en plan för hur projektets miljökonsekvenser
ska bedömas och hur MKB-förfarandet ska
ordnas. I det andra skedet genomförs den
egentliga miljökonsekvensbedömningen, vars
resultat sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning).
För att Mikonkeidas vindkraftspark ska bli av
krävs både en delgeneralplan och ett MKBförfarande. Utarbetandet av en delgeneralplan inleddes på sommaren 2013 vid sidan
av MKB-förfarandet. Förfarandena samordnas så långt som möjligt.
Tidsplan
Uppgörandet av MKB-programmet inleddes i
början av 2013 vid sidan av den tekniska
planeringen. Kontaktmyndigheten lade fram
MKB-programmet till påseende på sommaren
2013. Utredningar för miljökonsekvensbedömningen gjordes under fältsäsongen 2012
och sommaren 2013.
MKB-beskrivningen som innehåller resultaten
av bedömningsarbetet läggs fram till påseende för en månad i mars 2014. Bedömningsförfarandet avslutas med kontaktmyndighetens utlåtande försommaren 2014. Enligt den preliminära tidsplanen för projektet
genomförs den förberedande planeringen,
MKB-förfarandet och planläggningen av projektområdet huvudsakligen under 2013 och
färdigställs under den första hälften av 2014.
Enligt projektets tidsplan kan bygglov för
vindkraftsparken sökas under den senare
hälften av 2014, efter att MKB-förfarandet
och planläggningsförfarandet har avslutats.
Om tillstånden för vindkraftsparken beviljas
enligt tidsplanen, kan byggandet inledas på
våren 2015.
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Plan för deltagande och informering
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
kan alla de parter delta vars förhållanden
eller intressen, såsom boende, arbete, rörlighet, fritidssysselsättningar eller andra levnadsförhållanden, kan påverkas av projektet.

Alt 0

Inga nya vindkraftverk byggs,
motsvarande energimängd produceras på annat sätt.
Alt 1

Om de platser där MKB-beskrivningen finns
till påseende meddelas i samband med kungörelsen om MKB-programmet. Elektroniska
versioner av rapporterna som kan laddas ned
och kontaktmyndighetens utlåtanden finns
framlagda på miljöförvaltningens webbplats
www.miljo.fi > framsida > Ärendehantering,
tillstånd och miljökonsekvensbedömning >
Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt >
MKB-projekt sökning, skriv in Mikonkeidas
vindkraftspark i fältet sökord.
En brevenkät om projektet ordnades för fast
bosatta invånare och fritidsgäster i närområdet hösten 2013.
Alternativ som ska bedömas
Sammanställningen av olika alternativ har
kompletterats efter MKB-programmet. Det
som ska bedömas är två alternativ och ett så
kallat nollalternativ. Skillnaderna mellan alternativen gäller storleken på vindkraftsparken. Dessutom granskas tre olika sträckningsalternativ för elöverföringen.

En mindre vindkraftspark
Man
bygger
högst
19 vindkraftverk med en navhöjd
på cirka 140 meter och en enhetseffekt på 2,4−4,0 MW.

För MKB-förfarandet har en uppföljningsgrupp tillsatts. I den finns representanter för
kommunerna och myndigheterna på projektets verkningsområde samt representanter för lokala organisationer och föreningar.
Under förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ordnas möten för allmänheten i
både
MKB-programskedet
och
MKBbeskrivningsskedet. Under mötena för allmänheten kan alla som vill framföra sina
åsikter om projektet och om utredningarnas
tillräcklighet, erhålla ytterligare information
om projektet och MKB-förfarandet samt diskutera med den projektansvarige, experterna
och myndigheterna. Närings-, trafik- och
miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten informerar om mötena bl.a. genom
kungörelser i tidningar och på webbplatsen.
Genom pressmeddelanden och -konferenser
vill man få in nyheter om projektet också i
lokala tidningar och andra medier.

Projektet genomförs inte

Alt 2

En större vindkraftspark
Man
bygger
högst
26 vindkraftverk med en navhöjd
på cirka 140 meter och en enhetseffekt på 2,4−4,0 MW.

Alt A

Kraftledning till elstationen i
Arkkukallio
Vindkraftsparken ansluts med en
luftledning till Fingrid Oyj:s befintliga elnät vid en ny elstation
som byggs i den norra delen av
projektområdet. Cirka 7 kilometer
ny kraftledning skulle byggas.

Alt B

Kraftledning till Kristinestads
elstation
Vindkraftsparken ansluts till elnätet via en ny luftledning som
byggs från projektområdet till
Fingrid Oyj:s elstation i Kristinestad. Cirka 45 kilometer ny
kraftledning skulle byggas.

Alt C

Kraftledning till elstationen i
Leväsjoki
Vindkraftsparken ansluts till elnätet via en ny luftledning som
byggs från projektområdet till
Fingrid Oyj:s elstation i Leväsjoki.
Högst cirka 45 kilometer ny kraftledning skulle byggas.
Alternativ C har behandlats separat från de andra alternativen, eftersom det togs med i MKBförfarandet så sent.
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I projektet i Mikonkeidas har två genomförandealternativ för vindkraftsparken utretts. I det
mindre alternativet 1 byggs bara kraftverken 1–19 och i alternativ 2 byggs alla kraftverk, dvs.
kraftverken 1–26.
Projektets miljökonsekvenser
Den icke-levande miljön
Konsekvenser för ljudlandskapet
Bullret från byggandet av vindkraftverken är
högre än bullret under driften, men konsekvenserna är lokala och de upphör genast

när byggandet är klart. Bullret som uppstår
är ljud som orsakas av arbetsmaskiner och
trafik på byggarbetsplatsen och kan jämföras
med normalt byggbuller.
Det buller från vindkraftsparken som är mest
betydande och pågår längst är det skiftande
bruset från vindkraftverken när de är i drift. I
bedömningen har man antagit att det i pro-

vi

Mikonkeidas vindkraftspark
Miljökonsekvensbeskrivning

FCG DESIGN OCH PLANERING AB
Mars 2014

jektet används en kraftverkstyp vars utgångsbullernivå som högst är 105 decibel.
Om en sådan kraftverkstyp används skulle
ljud på cirka 40 decibel enligt modeller som
gjorts för projektet sträcka sig högst cirka en
kilometer från kraftverken i det så kallade
maximiläget. Konsekvenserna av den mindre
vindkraftsparken i alternativ 1 skulle självfallet sträcka sig till ett mindre område än i
alternativ 2, där vindkraftsparken skulle
byggas i sin helhet.

beaktar bland annat inte trädens skymmande
effekt, och därför är konsekvenserna mindre
i verkligheten och ger inte upphov till någon
betydande olägenhet. Projektet medför inte
heller några betydande konsekvenser för de
närliggande sjöarna Lilla Sandjärv och Stora
Sandjärv som omfattas av strandgeneralplanen eller för rekreationsobjektet och turistattraktionen vid sjön Tönijärvi.

Enligt resultaten överskrider bullret från
vindkraftverken inte statsrådets riktvärden
för buller i något av genomförandealternativen. Miljöministeriets planeringsriktvärden
nattetid kan i alternativ 1 överskridas vid ett
fritidshus och i alternativ 2 vid sju fritidshus.

Projektet medför inga betydande olägenheter
för den lokala luftkvaliteten eller det lokala
klimatet.

I bedömningen har man dessutom granskat
en situation där man i alternativ 1 skulle
använda en bullrigare kraftverkstyp med en
utgångsbullernivå på 106,5 decibel. Bullret
från ett sådant vindkraftverk skulle sträcka
sig cirka 100–300 meter längre än om man
använder ett tystare kraftverk.
Med tanke på bullret är ett särskilt känsligt
område rekreationsobjektet och turistattraktionen Soldattorpet samt en naturstig väster
om sjön Tönijärvi. Enligt resultaten kommer
inget riktvärde att överskridas på dessa områden. Dessutom bedöms inte bullret från
kraftverken sträcka sig till Lilla Sandjärv och
Stora Sandjärv, på så sätt att det skulle förhindra genomförandet av strandgeneralplanen.
De mest betydande bullerkonsekvenserna av
elöverföringen härrör från byggskedet, när
buller uppstår lokalt under en mycket kort
tid.
Konsekvenser för ljusförhållandena
När solen lyser bakom vindkraftverket orsakar vindkraftverkets rotorblad rörliga skuggor. Den så kallade skuggeffekten uppstår
under vissa tider på dygnet, men långt ifrån
alla dagar på året.
Konsekvenserna av skuggbildning och blinkningar från vindkraftverken begränsas främst
till vindkraftsparkens projektområde. Konsekvenserna är större i alternativ 2, där vindkraftsparken byggs i sin helhet. I en situation
som motsvarar verkligheten enligt modellen
finns i alternativ 1 en fast bostad på verkningsområdet med mer än åtta skuggtimmar
per år. I alternativ 2 finns i detta område 12
fasta bostäder och tre fritidshus. Modellen

Konsekvenser för klimatet och luftkvaliteten

Om projektet genomförs minskar det behovet av energiproduktionsformer som orsakar
växthusgasutsläpp. Vindkraftsel är ren och
därför bidrar projektet i Mikonkeidas till
minskade utsläpp av koldioxid, svaveldioxid,
kväveoxid och partiklar. Konsekvenserna för
klimatet har en positiv karaktär och är av
ringa betydelse. Det större vindparksalternativet 2 har tack vare den större elproduktionen en något bättre effekt på klimatet än det
mindre alternativet 1.
Konsekvenser för jordmånen samt yt- och
grundvattnet
Verksamheten under byggtiden, såsom byggandet av fundament, bygg- och servicevägar samt jordkablar kan kortvarigt och lokalt
öka avrinningen och sedimentbelastningen i
vattendragen något. Konsekvensen är dock
mycket kortvarig och läget återställs mycket
snabbt.
Vindkraftverken och servicevägarna kan
medföra strukturella konsekvenser för vindkraftsparkens avrinningsområden. Enligt den
granskning som gjorts för projektet ökar ytor
som inte släpper igenom vatten med mindre
än 1 procent till exempel på Stormossens
avrinningsområde och det gamla vägnätet
kompletteras tämligen måttligt med tanke på
jordmånens struktur. Således orsakar projektet inga förändringar i fråga om mängden
vatten som tränger ner i marken på projektområdet eller i fråga om grundvattennivån.
När de nya vägarna inklusive dikena byggs
beaktas områdets avrinning (bl.a. vid dimensioneringen av vägtrummorna). Dessutom kommer antalet nya vägar och diken att
vara mycket litet i förhållande till nuläget och
de bedöms inte medföra några betydande
konsekvenser för vattenhushållningen i det
närliggande området eller för Stormossen.
De närmaste viktiga grundvattenområdena
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finns dessutom långt från vindparksområdet
och de utsätts inte för några konsekvenser.
Riskerna för läckage av kemikalier i driftskedet kan konstateras vara mycket osannolika
bland annat tack vare vindkraftverkens moderna konstruktion, automationssystemet
och övervakningsprogrammen.
Den levande miljön
Konsekvenser för floran, faunan och naturvärdena
Vegetationen på de preliminära byggplatserna består i huvudsak av unga plantskogar
eller ung och äldre torr och frisk moskog som
domineras av barrträd. På vindparksområdet
och längs elöverföringslinjen förekommer
inga naturtyper som är värdefulla enligt naturvårdslagen och man känner inte till några
växtplatser för hotade växtarter på dessa
områden. Värdefulla naturtyper på projektområdet är ställvis förekommande lavmoar
på impediment eller tvinmark vilka klassificerats som hotade eller nära hotade naturtyper, berg i dagen och stenbunden mark,
myrmarker samt svämäng. En del hällmarksskogar utsätts för konsekvenser, men effekten på den lokala naturens biologiska mångfald bedöms vara ringa. Inte heller de lokalt
värdefulla myrobjekten utsätts för några
betydande konsekvenser. METSO-objekten i
närområdena utsätts inte för några konsekvenser alls.
Faunan på området består av däggdjursarter
som är typiska för Österbotten och Södra
Österbotten. Av arterna i bilaga IV till habitatdirektivet förekommer Finlands vanligaste
fladdermusarter i tämligen litet antal på området samt sporadiskt även stora rovdjur.
Flygekorre förekommer inte på området.
Konsekvenserna för faunan tar sig uttryck
närmast i en förändring av livsmiljön och
som en olägenhet som tidvis orsakas av
människans verksamhet. Själva vindkraftverken orsakar enligt undersökningarna inga
betydande konsekvenser för populationernas
storlek. Konsekvenserna av de minskade
livsmiljöerna för djuren är i båda alternativen
små och lokala och den nuvarande naturarealen som försvinner uppgår till högst några
procent av projektområdet. Konsekvenserna
för flygekorre bedöms vara små i alla genomförandealternativ, eftersom det inte finns
några lämpliga livsmiljöer för arten på byggområdet och artens möjligheter att röra sig
genom vindkraftsparken inte försämras i
någon märkbar grad. Konsekvenserna för

fladdermössens livsmiljöer bedöms vara små
och kollisionskonsekvenserna på sin höjd
måttliga lokalt. Konsekvenserna för övriga
djurarter är ringa.
Konsekvenserna för floran, faunan och de
värdefulla naturobjekten på vindparksområdet bedöms vara tämligen små i båda alternativen, men något större i alternativ 2 på
grund av det större antalet vindkraftverk och
servicevägar.
Längs de granskade kraftledningssträckningarna förekommer inga objekt som är särskilt
värdefulla med tanke på växtligheten. Eventuella konsekvenser för objekten skulle inte
vara betydliga för naturens biologiska mångfald.
Konsekvenser för fågelbeståndet
Det häckande fågelbeståndet på projektområdet är i huvudsak i Finland vanliga och
rikligt förekommande skogsfågelarter, som
inte bedöms vara särskilt känsliga för konsekvenserna av vindkraftsetableringen. Vid
häckfågeltaxeringar observerades 67 fågelarter som säkert eller sannolikt häckar på området. En del arters häckningsplatser finns
sannolikt utanför projektområdet, men deras
revir sträcker sig även till projektområdet
(bl.a. bivråk). Enligt taxeringen representerar fågelarterna som förekommer på området
främst barrskogsarter som är mycket vanliga
och som förekommer i rikligt antal i Finland.
Arternas ensidighet torde bero på att livsmiljöerna på projektområdet i huvuddrag är
tämligen intensivt skött ekonomiskog, som
inte upprätthåller någon särskild mångfald
bland fåglarna. På projektområdet finns dock
en stark hönsfågelstam och kända spelplatser för orre och tjäder. På områdets glesbevuxna myrområden häckar ett fåtal värdefullare myr- och våtmarksfåglar, såsom fiskgjuse.
Fåglarnas vår- och höstflyttning sker i huvudsak väster om projektområdet, men en
del fåglar flyttar även genom området. Få
skyddsvärda fågelarter flyttar genom området. Det finns inga betydande rastplatser för
flyttfåglar i närheten av projektområdet.
Konsekvenserna för det häckande fågelbeståndet realiseras främst som förändringar i
livsmiljöerna och som störningar till följd av
anläggning och drift av vindkraftverken. Riskerna för att de sedvanliga häckande fågelarterna ska kollidera med vindkraftverken bedöms vara små. Konsekvenserna för det
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häckande fågelbeståndet bedöms vara små i
båda projektalternativen, men något större i
alternativ 2 på grund av det större antalet
kraftverk.
Enligt utredningarna hittades inga spelplatser
för fler än fem tuppar på projektområdet.
Det finns dock några ställen på projektområdet där kraftverkens konsekvenser för livsmiljöerna kan leda till tillbakagång. Kollisionskonsekvenserna för fiskgjuse bedöms vara
på sin höjd måttliga på landskapsnivå. Kollisionskonsekvenserna för andra rovfåglar som
häckar på projektområdet eller i närheten
bedöms vara små eller lokalt på sin höjd
måttliga i båda projektalternativen. Barriäreffekterna och kollisionskonsekvenserna för
det fågelbestånd som flyttar genom eller
nära projektområdet bedöms vara endast
lindriga i båda projektalternativen.
Alternativ A för projektets 110 kV elöverföring bedöms medföra endast små konsekvenser för fågelbeståndet. Alternativ B
medför större konsekvenser för det häckande
fågelbeståndet och flyttfågelbeståndet, eftersom kraftledningen är betydligt längre än i
alternativ A. Kraftledningen i alternativ B
dras dock till stor del intill en större 400 kV
kraftledning, och därför orsakar den snarare
utvidgade konsekvenser i stället för nya. Det
bör dock observeras att den gemensamma
sträckningen för kraftledningarna på 110 kV
och 400 kV i alternativ B finns i närheten av
viktiga rastplatser för flyttfåglar samt ett
FINIBA-område.
Konsekvenser för Natura 2000-områden och
andra skyddsområden
På projektområdet och i dess omedelbara
närhet finns inga objekt som hör till Natura
2000-nätverket, naturskyddsområden eller
objekt som hör till skyddsprogram. Det
närmaste Naturaområdet, Hanhikeidas, ligger cirka fyra kilometer nordost om projektområdet. Övriga Naturaområden ligger på
över fem kilometers avstånd från projektområdet. I närheten av elöverföringsalternativet
B finns Naturaområdena Bötombergen, Tegelbruksbacken och Norrfjärdens skog. Inom
tio kilometer från projektområdet finns inte
ett enda nationellt eller internationellt värdefullt FINIBA- eller IBA-område. På området
för eller i den omedelbara närheten av elöverföringslinjen i alternativ B som går norrut
finns
FINIBA-områdena
Sydösterbottens
skogar och Havsvikarna i Kristinestads omgivning.

Det uppstår inga konsekvenser för naturtyperna på de närmaste Naturaområdena, eftersom avståndet mellan vindkraftsparken
och Naturaområdena är långt. Barriäreffekterna och kollisionskonsekvenserna som
vindkraftsprojektet orsakar för de häckande
fåglar och flyttfåglar som förekommer på
Naturaområdena bedöms vara mycket små.
Bland de häckande fåglarna i Haapakeidas
orsakar projektalternativ 2 en något större
kollisionsrisk för storlom och smålom än alternativ 1, ifall fåglarna flyger genom projektområdet till kusten för att söka föda.
Elöverföringslinjernas konsekvenser för Natura-, naturskydds- och FINIBA-områdena är
små och de kan minskas genom att installera
varningsklot i närheten av de områden som
är värdefulla för fågelbeståndet.
Alternativ A för projektets elöverföring bedöms medföra på sin höjd små konsekvenser
för fågelbeståndet. Alternativ B medför större
konsekvenser för det häckande fågelbeståndet och flyttfågelbeståndet, eftersom kraftledningen är längre. Sträckning B går också i
närheten av rastplatser som är viktiga för
flyttfåglarna samt genom ett FINIBA-område.
Konsekvenserna av alternativ B minskas tack
vare att den dras i en redan existerande ledningsgata.
Människans omgivning
Konsekvenser för markanvändningen och
den byggda miljön
Genomförandet av projektet orsakar inga
betydande konsekvenser för samhällsstrukturen. Vindkraftsparken är belägen i ett område som är lämpligt med tanke på verksamheten och stödjer sig delvis på den befintliga
infrastrukturen. Projektet stödjer genomförandet av de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Ändringen av markanvändningen till följd av vindkraftsparken strider inte mot planerna för området. Projektområdet
där
vindkraftsparken
placeras
kommer fortfarande huvudsakligen att användas som skogsbruksområde.
Landområdet där trädbeståndet måste röjas
för att ge rum åt vindkraftsparkens konstruktioner är litet i förhållande till vindkraftsparkens areal. Projektet försämrar inte
märkbart användbarheten av det omgivande
området och inverkar inte heller negativt på
eventuell framtida marktäkt eller torvtäkt i
området.
Befintlig bebyggelse finns relativt långt bort
från de planerade vindkraftverken. Vindkraft-

ix

Mikonkeidas vindkraftspark
Miljökonsekvensbeskrivning

FCG DESIGN OCH PLANERING AB
Mars 2014

sparken begränsar byggandet av bostäder
och fritidshus i den omedelbara närheten av
området. Mikonkeidasområdet och dess
närmaste omgivning är dock inte planlagt för
byggande av bostäder och fritidshus, utan i
den omedelbara närheten av projektområdet
pågår utarbetandet av en markanvändningsplan för ett annat vindparksprojekt. Dessutom bedöms inte bullret från kraftverken
sträcka sig till Lilla Sandjärv och Stora Sandjärv, på så sätt att det skulle förhindra genomförandet av strandgeneralplanen på
dessa områden.
Konsekvenserna av vindkraftsparken för
markanvändningen är små i båda alternativen. Det finns ingen betydande skillnad mellan alternativen, även om en större areal
måste bearbetas i alternativ 2 än i alternativ
1.
Sådan verksamhet som kan riskera kraftledningen eller driften av den får inte utövas på
eller i närheten av kraftledningsgatan.
Skogsbruket är begränsat på ledningsområdet. De stolpar som finns på åkrar kan orsaka olägenheter för jordbruket, eftersom de
minskar åkerarealen och försvårar arbetet
med maskiner. Områdena under stolparna
och kraftledningarna förblir i markägarens
ägo och besittning.
Kraftledningens konsekvenser kan i sin helhet anses vara små, eftersom de gäller en
lokalt relativt liten areal och inte splittrar
skogsområden i någon betydande grad.
Sträckningsalternativ A är dock klart kortast
och är således det alternativ som påverkar
jord- och skogsbruket minst. Dessutom
skulle det inte göra korridoren för den framtida 400 kV kraftledningen ännu bredare,
vilket är fallet i alternativ B, som medför
utmaningar bl.a. i närheten av Dagsmarkvägen och Tjöck å, där det finns mycket litet
utrymme intill den framtida 400 kV kraftledningen.
Konsekvenser för vilthushållningen
Älgen är det viktigaste viltet som jagas på
projektområdet. Av hjortdjuren förekommer
även vitsvanshjort och rådjur på området.
Enligt uppskattningar av de genomsnittliga
bestånden lever cirka 6–7 älgar på projektområdet, men förekomsten av älg på området varierar stort från årstid till årstid och år
till år. Hönsfåglar som finns på projektområdet är tjäder, orre, järpe och ripa, och av
dem är tjäder och orre vanligast. Räv och
skogshare är typiska viltarter på projektom-

rådet och dessutom finns fälthare på området. Stora rovdjur, dvs. varg, björn och lo,
förekommer sporadiskt på projektområdet.
Störningen under byggandet av vindkraftsparken skrämmer sannolikt bort viltet, men
konsekvensen är tillfällig och sträcker sig inte
till något stort område. Stora rovdjur är de
villebråd som är känsligast för störningar
under byggtiden. Splittringen av livsmiljön till
följd av byggandet kan försvaga de lokala
populationerna av skogshöns. Konsekvenserna bedöms vara på sin höjd måttliga för tjäder och små för andra hönsfågelarter.
Villebråd har inte konstaterats undvika vindparksområden i någon större omfattning när
de är i drift och åtminstone hjortdjur vänjer
sig sannolikt ganska snabbt vid ljudet från
vindkraftverken. Även konsekvenserna för
småvilt är små. Projektets konsekvenser för
viltarterna bedöms vara något större i alternativ 2, eftersom vindkraftsparken och antalet kraftverk är större.
Elöverföringslinjernas konsekvenser för viltarterna realiserar främst som förändringar i
livsmiljöerna samt som en splittring av utbredningsområdet och de bedöms i sin helhet
vara små för viltarterna. Ledningsgatorna
erbjuder för sin del plantskogar och snår som
betesmark för älg och hardjur. Konsekvenserna av kraftledningarna gäller främst
skogshönsen, som kan kollidera med kraftledningarna i täckt terräng.
Byggandet av vindkraftsparken förhindrar
inte att området används för jakt. Vindparksområdet inhägnas inte och vistelse på
området i enlighet med allemansrätten begränsas inte, med undantag för den inhägnade transformatorstationen. Vindkraftsparkens konsekvenser för jakten liknar varandra
i de båda projektalternativen, men de kan
upplevas vara något större i alternativ 2.
Trafikkonsekvenser
Vindkraftsparkens konsekvenser för trafiken
och trafiksäkerheten är mest betydande under byggtiden och gäller främst riksväg 8
samt beroende på den slutliga transportleden
förbindelsevägen
17017
(Uttermossavägen/Pöllistön
metsätie/Vesijärventie)
och/eller
regionvägen
661
(Isojoentie/Suojoentie) samt förbindelsevägen 17013
(Tarmaantie).
Vid anslutningarna från riksvägen kan ökningen av den tunga trafiken tidvis försämra
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trafikens smidighet och den upplevda säkerhetsnivån. På mindre vägar som används
som transportleder varierar den ökade trafik
högst från cirka en åttondel till hälften av
den nuvarande totala trafikmängden på
vägarna, dvs. konsekvenserna är förhållandevis små. Om alla transporter till projektområdet skedde uteslutande från norr eller
från söder, skulle den relativa ökningen av
trafikmängden på den valda rutten vara synnerligen betydande. På grund av detta borde
man i den fortsatta planeringen undersöka
möjligheten att sprida ut transporttrafiken på
olika rutter i stället för att koncentrera den.
Den totala trafikmängden som projektet orsakar bedöms trots allt vara tämligen måttlig. Upplevelsen av olägenheter i trafiken kan
dock tillta. Man bör dessutom observera att
den ökade trafiken till följd av projektet begränsas till byggtiden.
Specialtransporterna som behövs för vindkraftverkens delar orsakar kortvariga förseningar för den övriga trafiken. Konsekvenserna gäller särskilt anslutningarna där fordonen måste svänga.
Underhållstrafiken till vindkraftsparken är
mycket liten på årsnivå och har ingen betydelse för trafiken. Kraftledningen medför inga
särskilda konsekvenser för trafiken.
Båda genomförandealternativen 1 och 2
medför lika mycket jämn dygnstrafik, men i
alternativ 2 pågår trafikkonsekvenserna under längre tid. Trafikkonsekvenserna i alternativ 1 motsvarar konsekvenserna under
byggtiden i projektområdets södra del i alternativ 2. I alternativ 2 gäller konsekvenserna dessutom i större utsträckning vägarna
intill den norra delen av projektområdet.
Konsekvenser för landskapet och kulturarvet
Vindkraftsparken kommer att förändra vyn
mot vindparksområdet på ett tämligen vidsträckt område. I allmänhet kan man konstatera att ju längre bort från vindkraftsparken
man kommer, desto mindre är de negativa
konsekvenserna för landskapet. Inom en
radie på mindre än fem kilometer från vindkraftsparken är vindkraftverket ett tämligen
dominerande element i landskapet. Inom en
radie på mer än fem kilometer är vindkraftverket fortfarande väl synligt i omgivningen,
men det kan vara svårt att uppfatta dess
storlek eller avståndet till det. På över tolv
kilometers avstånd är sikten till vindkraftsparken redan så begränsad att vindkraft-

sparken oftast inte ens kan urskiljas ordentligt.
Miljön i den omedelbara närheten av vindkraftsparken består i huvudsak av ekonomiskogar som förhindrar sikten och där vindkraftverken inte syns eller bara syns delvis.
En del av kraftverken syns rakt från myrarna, vattenområdena och ådalens åkerområden i närheten av projektområdet samt från
de vägar som går igenom dessa områden.
Från dessa områden syns vanligen bara delar
av kraftverken på en och samma gång på
grund av sikthinder; ofta syns bara vindkraftverkets topp och rotorblad eller bara
rotorbladens spetsar. En del av kraftverken
kan dock synas i nästan hela sin längd.
Öppna områden utöver Stormossen, Peurainneva och Stora Sandjärv finns i form av
odlingsslätter i Ömossa och Västervik väster
om projektområdet samt i Siiroonjokis ådal
bland
annat
i
området
KärjenkoskiKankaanpäänkulma nordost om projektområdet.
Från havet sett syns vindkraftsparken inte så
bra, eftersom den ligger mycket långt bort
från kusten på cirka 15 kilometers avstånd.
Den mindre vindkraftsparken i alternativ 1
orsakar negativa konsekvenser för en bostadsfastighet som finns cirka 1,2 kilometer
från de närmaste kraftverken.
I alternativ 2 orsakas flest negativa landskapskonsekvenser för samma närliggande
bostadsfastighet som i alternativ 1. Även

Siiroonjokis ådal utsätts för negativa landskapskonsekvenser. Där är konsekvensen
störst för områdena Kärjenkoski, Kankaanpäänkulma och Kivimäki på grund av
de korta avstånden. Konsekvenserna är i sin

helhet måttliga. I Tarmaankylä är den negativa konsekvensen på sin höjd måttlig. Bland
de värdefulla områdena utsätts KärjenkoskiKankaanpäänkulma
kulturlandskap
och
Vesijärvi by för flest negativa konsekvenser.
I Kärjenkoski-Kankaanpäänkulma kulturlandskap är konsekvenserna måttliga. Kraftverken påverkar dock inte dess vackraste vyer.
I elöverföringsalternativ A byggs en drygt sju
kilometer lång 110 kV luftledning genom
projektområdet. Eftersom kraftledningen i
huvudsak dras på skogsbruksområde måste
en ledningskorridor röjas. Längs sträckningen
finns en del kalhyggen och plantskogar och
där behöver inte träd fällas i ledningskorridoren. Konsekvenserna gäller främst närlandskapet och delvis det förändrade naturland-
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skapet och därför är konsekvenserna tämligen små.
Om elöverföringsalternativ B genomförs sker
anslutningen till elnätet vid Kristinestads
elstation norr om staden Kristinestad. Avståndet till Kristinestads elstation är tämligen
långt. Största delen av sträckningen placeras
dock i samma ledningskorridor som en befintlig kraftledning eller befintliga kraftledningar. Det finns några snäva ställen som är
kritiska med tanke på bebyggelsen och landskapet: ledningsavsnittet på en åker i kulturlandskapet i Korsbäck, i Dagsmark by och
söder om Tjöck by. I dessa fall utvidgar alternativ B ledningsgatan för den kommande
400 kV ledningen, vilket kan anses vara av
ringa eller måttlig betydelse i den mellanliggande terrängen.
Konsekvenser för fornlämningarna
Den nya luftledningen som ska byggas i Mikonkeidas vindkraftspark eller på projektområdet bedöms inte medföra konsekvenser för
fornlämningar, eftersom det inte finns några
tidigare kända fornlämningar på projektområdet och man i inventeringen av fornlämningarna inte har upptäckt några fornlämningar på områden vars markanvändning
förändras på grund av projektet. Sträckningen för den nya luftledningen som ska byggas
har inte inventerats i sin helhet, men det
anses inte sannolikt att det finns betydande
fornlämningar på projektområdet.
Fornlämningsobjekt på eller i den omedelbara närheten av kraftledningssträckningen i
elöverföringsalternativ B ska beaktas i den
fortsatta projektplaneringen, till exempel
planeringen av stolparnas placering, för att
konsekvenserna av byggandet av kraftledningen för fornlämningarna ska kunna minimeras.
Konsekvenser för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
Vindkraftsparkens mest betydande konsekvenser för boendetrivseln är landskaps- och
bullerkonsekvenser samt konsekvenser av
skuggbildning. De negativa konsekvenserna
gäller främst levnadsförhållandena och trivseln för de invånare vars hem eller fritidshus
finns inom vindkraftverkens buller- eller
skuggbildningsområde eller inom synhåll från
kraftverken och som upplever att ljuden,
skuggbildningen eller åsynen av kraftverken
är störande. De närmaste bostäderna finns
nordost om projektområdet i byn Kärjenko-

ski, söder om projektområdet längs vägarna
Ruusulavägen och Peltomaantie samt väster
om projektområdet i Sandvik. De närmaste
fritidshusen finns på stränderna av Tönijärvi,
Kaakkoolammi, Stora Sandjärv och Lilla
Sandjärv samt i Kärjenkoskiområdet.
Vindkraftsparkens konsekvenser för rekreationsanvändningen av projektområdet och
dess näromgivning är tämligen små enligt
modeller och bedömningar som gjorts i
MKB:n. Byggandet av vindkraftsparken förhindrar inte att man vistas på projektområdet eller använder projektområdet för rekreation. Byggandet av vindkraftverken förändrar dock landskapet och miljön i det skogbevuxna området, och ljuden, skuggbildningen
och åsynen av kraftverken kan upplevas som
störande för rekreationsanvändningen. Eventuella negativa konsekvenser gäller särskilt
invånarna och fritidsinvånarna i närheten av
projektområdet. Det bör observeras att alla
människor upplever vindkraftsparkens konsekvenser olika och att upplevelsen är subjektiv och svår att definiera exakt.
Vindkraftsparken medför inga betydande
negativa eller omfattande konsekvenser för
hälsan. Vindkraftverken medför inte heller
några risker för olyckor och deras konsekvenser för säkerheten är små. Rädslan för
hälso- och säkerhetsrisker kan dock försämra
boendetrivseln samt viljan att vistas på området och använda det för rekreation.
Konsekvenserna av elöverföringen för människorna bedöms inte vara betydande totalt
sett. Lokalt kan konsekvenserna för enskilda
fastigheter och människor dock vara betydande. Konsekvenserna av elöverföringen för
människors levnadsförhållanden och trivsel
uppstår främst genom förändringar i landskapet samt rädslan för hälso- och säkerhetsrisker. Kraftledningen medför inga risker
för hälsan, så länge som myndigheternas
rekommendationer följs i den fortsatta planeringen.
Konsekvenser för näringsverksamheten
Vindkraftsparkens projektområde används
främst för skogsbruk och därför gäller konsekvenserna av vindparksprojektet främst bedrivandet av skogsbruk. Den skogsareal som
finns på de områden där vindkraftverken och
vägarna ska byggas kan inte längre användas för skogsbruk om vindparksprojektet
genomförs. På de ovan nämnda områdena
förhindras idkandet av skogsbruk under byggandet och driften av vindkraftverken. På
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resten av projektområdet kan man utöva
skogsbruk precis som vanligt.

någon betydande konsekvens för försvarsmaktens verksamheter.

Vad beträffar regionalekonomin påverkar
vindkraftsparken, om den byggs, sysselsättningen och företagsverksamheten på verkningsområdet på många sätt. Vindparksprojektets mest betydande sysselsättningseffekter uppstår under byggtiden. I byggskedet
erbjuds arbetstillfällen bl.a. inom röjnings-,
schaktningsoch
grundläggningsarbeten
samt inom tjänster på byggarbetsplatsen och
inom tjänster som behövs för de personer
som arbetar där. I driftskedet erbjuder vindkraftsparken arbete direkt inom service och
underhåll samt plogning av vägar och indirekt inom bl.a. inkvarterings-, restaurangoch transporttjänster samt inom detaljhandeln. Sysselsättningseffekten i de kommuner
där vindkraftsparken placeras och i den närliggande regionen uppgår grovt uppskattat
till 175–350 årsverken, beroende på vilket
alternativ som väljs.

Projektområdet ligger långt från närmaste
väderradar och därför begränsar inte anvisningar om väderradarutrustning genomförandet av projektet.

Konsekvenserna för näringsverksamheten av
den kraftledning som behövs för elöverföringen gäller främst jord- och skogsbruket.
Konsekvenserna för jordbruket orsakas av
stolpar på åkrarna och särskilt av stolparnas
stag, som minskar den areal som kan odlas
och försvårar arbetet med maskiner på åkrarna. När kraftledningen placeras på ett
skogsområde ändras skogsbruksmark till
impediment och en enskild markägare kan
förlora den skog som han eller hon har skött
om och avkastningen av denna. Kraftledningen kan också splittra enhetliga åker- och
skogsområden, vilket försvårar användningen av åkrarna och skogsskötseln.
Övriga konsekvenser
Enligt Finavias geografiska information ligger
projektet i Mikonkeidas på ett område där
det inte finns några faktorer som begränsar
konstruktionshöjden. Därför begränsar inte
bestämmelser gällande flygtrafikens säkerhet
och smidighet genomförandet av projektet
och inte heller kraftverkens höjd, antal eller
placering. Vindkraftsparken ska dock utrustas med flyghinderljus.
Vindkraftsparken kan orsaka konsekvenser
för radarfunktioner. Konsekvensernas storlek
beror på vindkraftverkens placering och
geometri i förhållande till luft- och havsbevakningsradarna. Man har bett om ett utlåtande om projektets konsekvenser för försvarsmaktens olika verksamheter. Enligt
utlåtandet bedöms inte projektet medföra

Inom projektet har man bett om ett utlåtande om eventuella störande konsekvenser
för radiolänkförbindelser av Kommunikationsverket Ficoria och om ett utlåtande om
de konsekvenser som projektet eventuellt
orsakar för tv-signalen av Digita Ab, som
svarar för de riksomfattande sändnings- och
överföringsnätverken och radio- och tvstationerna. Enligt Digita Ab:s utlåtande är
det sannolikt att de planerade kraftverken i
Mikonkeidas orsakar störningar för tvmottagningen via antenn på området med 75
invånare omedelbart söder om projektområdet. Vindkraftverken stör inte Digitas dataöverföringsförbindelser. Eventuella störningar
kan vid behov undvikas till exempel genom
små ändringar i kraftverkens placering eller
genom tilläggsinvesteringar i förbindelsernas
konstruktioner.
Konsekvenserna av flyghinderbelysningen
riktar sig i huvudsak mot landskapet, och de
lokala invånarna kan uppleva ljusen som
störande, i synnerhet när driften av vindkraftsparken inleds. Högeffektiva vita ljus har
konstaterats locka fladdermöss och fåglar
som jagar insekter till vindparksområden.
Om man använder rött ljus med lägre effekt
är konsekvenserna mindre. Hur flyghinderljuset sist och slutligen kommer att se ut
klarnar i samband med behandlingen av ansökan om flyghindertillstånd, om projektet
genomförs.
Konsekvenser av nedläggningen av vindkraftsparken
Vindkraftsparkens tekniska drifttid är cirka
25 år, och därefter kan drifttiden förlängas
genom att byta ut apparaturerna eller också
kan den tas ur drift helt. Nedläggningen av
vindkraftsparken orsakar liknande miljökonsekvenser som de som orsakas under byggskedet. Demonteringsarbetet orsakar bland
annat kortvariga och lokala buller- och trafikkonsekvenser. När projektet avslutas frigörs markområdena för annan användning.
Alternativ C: Elöverföring till elstationen i
Leväsjoki
I oktober 2013 i slutskedet av utarbetandet
av MKB-beskrivningen framkom en ny

xiii

Mikonkeidas vindkraftspark
Miljökonsekvensbeskrivning

FCG DESIGN OCH PLANERING AB
Mars 2014

koblingsmöjlighet till 110/400 kV elstation på
Leväsjokiområdet. Från Mikonkeidas södra
elstation skulle man då bygga en 110 kV
luftledning mot sydost till Fingrid Oyj:s framtida 400 kV kraftledning, och därifrån skulle
luftledningen fortsätta på dess västra sida
ända till elstationen i Leväsjoki. Den nya 110
kV luftledningen skulle vara cirka 40 kilometer lång och av denna sträcka skulle 32 kilometer gå längs kraftledningen på 400 kV.
Elöverföringsalternativ C fram till Leväsjoki
bedöms inte orsaka några betydande miljökonsekvenser, så länge som man i den fortsatta planeringen beaktar de ställen där utvidgningen av ledningsområdet för kraftledningen på 400 kV sker nära bostadsfastigheter. Vid dessa ställen bör man vid behov
överväga att gå runt bostadsfastigheterna. Å
andra sidan splittras landskapet mer på vissa
ställen, om kraftledningarna på 110 kV och
400 kV ställvis byggs separat ifrån varandra.
Inga naturinventeringar har gjorts för alternativ C och bedömningen grundar sig på
tillgängligt utgångsmaterial. Kraftledningssträckningen kan vid behov inventeras under
fältsäsongen 2014.
Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet förverkligas inte projektets
negativa eller positiva miljökonsekvenser. I
så fall förblir projektområdet likadant som i
nuläget och miljön fortsätter sin naturliga
utveckling.
I nollalternativet förverkligas inte heller projektets strävan att för sin del bidra till Finlands mål att öka produktionen av förnybar
energi och på så sätt minska de skadliga
utsläppen och klimatkonsekvenserna.
Projektets genomförbarhet
Antalet kraftverk i den planerade vindkraftsparken som granskats i MKB-förfarandet har
preciserats under processens gång och är nu
mindre. Dessutom har man granskat ett nytt
mindre alternativ, där man bara bygger
kraftverken i den södra delen av projektområdet, sammanlagt 19 stycken. Projektet
skulle vara tekniskt-ekonomiskt lönsamt om
det genomfördes med 26 kraftverk. Om projektet genomförs enligt det mindre alternativet med 19 kraftverk, skulle det fortfarande
vara lönsamt enligt Otsotuuli Oy:s beräkningar som grundar sig på vindmätningar,
byggnadskostnader och elpriser. Det är dock
svårt att förutspå situationen då investeringsbeslutet fattas. Enligt de preliminära

beräkningarna lönar det sig inte att genomföra en projekthelhet som är mindre än alternativ 1 på Mikonkeidasområdet.
Ur omgivningens synvinkel är det mest genomförbara alternativet för projektet i Mikonkeidas alternativ 1, eftersom det orsakar
minst olägenheter för de närmaste fastigheterna. Alternativ 2 skulle orsaka fler konsekvenser för fritidsfastigheterna i närheten av
kraftverken i norr. Om man beslutar sig för
att genomföra projektet enligt alternativ 2,
borde man i den fortsatta planeringen precisera planen över var vindkraftverken ska
placeras och/eller ta i bruk sådan kraftverksteknik som orsakar så liten olägenhet för de
närmaste känsliga objekten som möjligt, till
exempel i fråga om buller.
Projektets viktigaste konsekvenser gäller
naturen och fågelbeståndet. Projektområdet
finns dock inte på något särskilt viktigt flyttstråk och fågelbeståndet i området har ingen
större betydelse, med undantag av fiskgjusens häckningsplats. Boet som finns på
Stormossen bör beaktas i den fortsatta planeringen. Dessutom är områdets tjäderbestånd ganska betydande på några ställen,
men det uppfyller inte kriteriet om spelplatser för fler än fem tuppar.
Vindkraftsparkens konsekvenser för landskapet sträcker sig självfallet till ett relativt
stort område. Bland annat tack vare skogar
och andra sikthinder syns vindkraftsparken
relativt litet på många ställen, med undantag
för öppna åkerområden, myrar, kalhyggen
och vägområden. Det bör dock observeras
att konsekvenserna är klart större på öppna
områden, såsom Kärjenkoskiområdet, än i
slutna landskapsrum.
Enligt bedömningen är vindkraftsparkens
konsekvenser för markanvändningen och
jakten små och det finns ingen betydande
skillnad mellan alternativen i fråga om dessa.
Bosättningen finns relativt långt bort från
kraftverken, men hur långt bullret sträcker
sig från kraftverken bör preciseras och beaktas tillräckligt i den fortsatta planeringen.
I fråga om kraftledningarna borde man
sträva efter att minimera miljökonsekvenserna och att bygga så kort kraftledning som
möjligt, alltså det alternativ som kräver
minst utrymme. Därför kan det konstateras
att alternativ A i MKB:n är det allra fördelaktigaste. Alternativ B skulle vara det längsta
och dessutom svårt att genomföra, särskilt
om det byggs fler kraftledningar för andra

xiv

Mikonkeidas vindkraftspark
Miljökonsekvensbeskrivning

FCG DESIGN OCH PLANERING AB
Mars 2014

vindkraftsprojekt intill den framtida kraftledningen på 400 kV till Kristinestad.
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1

INLEDNING
Otsotuuli Oy planerar en vindkraftspark i Kristinestad i Österbotten och Storå
kommun i Södra Österbotten. Vindkraftsparken skulle till stor del placeras på en
fastighet som ägs av UPM-Kymmene Oyj, fastigheten Mikonkeidas. På projektområdet ska man enligt planerna bygga sammanlagt högst 26 vindkraftverk
med en total kapacitet på högst cirka 100 MW. Vindkraftsparkens projektområde har en areal på cirka 2 400 hektar och det ligger cirka 25 kilometer sydost
om Kristinestads centrum och cirka 15 kilometer från Storå centrum. Avståndet
till Bottenhavets kust är cirka 13 kilometer.
Vindkraftsparken består av vindkraftverk inklusive fundament, jordkablar som
förbinder kraftverken med varandra, elstationer, ställverk och luftledningar som
behövs för anslutning till elnätet samt vägar mellan vindkraftverken.

Bild 1.1. Placeringen av den planerade vindkraftsparken (avgränsad med rött).

Miljökonsekvenserna av en vindkraftspark i Mikonkeidas utreds i ett förfarande
vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) enligt lagen om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) och ändringen av lagen (458/2006).
MKB-programmet blev klart i juni 2013 och NTM-centralen i Södra Österbotten
som är kontaktmyndighet gav sitt utlåtande om ärendet den 6 september 2013.
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) har utarbetats utifrån
MKB-programmet samt utifrån utlåtanden och åsikter om MKB-programmet. I
MKB-beskrivningen presenteras uppgifter om projektet samt en enhetlig bedömning av projektets miljökonsekvenser som ett resultat av bedömningsförfarandet.
Det finns ingen gällande generalplan för området där vindkraftsparken planeras,
och därför utarbetas en delgeneralplan som tillgodoser projektets syften samti-
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digt som
m MKB-förffarandet p ågår. Planläggningen genomförrs utifrån de
d utredningar som
s
görs i MKB-förfara
M
andet.
2

ARANDE VID
V
MILJÖ
ÖKONSEKV
VENSBEDÖ
ÖMNING
FÖRFA

2.1 Beho
ovet av ettt MKB-förffarande oc
ch förfarandets syft
ten
Lagen om
o förfarandet vid miljjökonsekve
ensbedömn
ning (468/1
1994) och ändringen
ä
av lagen (458/200
06) tillämp
pas alltid på
p projekt som kan medföra betydande
a miljökonsekvenser. V
Vindkraftsp
parker som omfattar 1
skadliga
10 vindkraftverk eller har en total ka
apacitet på
å minst 30 MW är såd
dana proje kt vars miljökonseas i ett MKB
B-förfarand
de.
kvenserr ska utreda
Enligt MKB-lagen
M
ska miljök
konsekvenserna av ettt projekt u
d ett beutredas vid
dömning
gsförfarand
de enligt lag
gen innan åtgärder
å
med väsentliiga miljökonsekvenser vidttas för gen
nomförande
e av proje
ektet. Bedö
ömningsförrfarandet måste
m
ha
slutförts
s innan tills
stånd till ge
enomförand
de av proje
ektet kan b
beviljas elle
er sådana
beslut fa
attas som kan
k
jämstä llas med tilllstånd.
Inga be
eslut om projektet fa
attas i MKB
B-förfarandet, utan b
beslutet fatttas efter
MKB:n i samband med planlä
äggningen och
o tillstånd
dsförfarand
dena.
2.2 Bedö
ömningsfö
örfarandetts faser
Syftet med
m
förfarandet vid m
miljökonsekvensbedöm
mning (MKB
B-förfarandet) är att
främja bedömning
gen och ettt enhetligt beaktande
e av miljök
konsekvens
serna vid
ng och beslutsfattande
e. Samtidig
gt är syftet med förfarrandet att öka
ö
medplanerin
borgarnas tillgång till inform ation och deras
d
möjligheter till medbestäm
mmande.
ndet genere
erar även information
n om proje
ektet till de
en projekta
ansvarige
Förfaran
för att denne
d
ska kunna välj a det lämp
pligaste alte
ernativet m
med tanke på
p miljön
och till myndigheten för att denna ska kunna utv
värdera om
m projektet uppfyller
f att bevi lja tillstånd
d och på vilka villkor ttillståndet kan
k
bevilförutsättningarna för
jas.
ndet vid bedömning a
av miljökonsekvenser är en två-sstegs proce
ess i vars
Förfaran
första fa
as ett program för be
edömning av
a miljökonsekvenser (MKB-prog
gram) utarbetas och i den andra fase
en en besk
krivning av bedömnin
ngen av miljökonsekvenserrna (MKB-beskrivning)).
programme
et framförs alternativen för genomförande
e av projek
ktet samt
I MKB-p
en plan
n för hur projektets miljökons
sekvenser kommer a
att bedöma
as. MKBförfarandet vidtar officiellt d
då kontaktmyndighetten offentlligt framlägger det
ogram som
m har redige
en projekta
ansvarige o
och ber om
m utlåtanMKB-pro
erats av de
den och
h åsikter av
v berörda p
parter. Alla parter vilkas förhållan
nden eller intressen
kan påv
verkas av projektet,
p
kan framfö
öra sin åsik
kt om MKB
B-programm
met Kontaktmyn
ndigheten ger
g ett ege
et utlåtande
e om bedömningsprog
grammet utifrån
u
de
erhållna
a utlåtanden
na och anm
märkningarn
na.
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Bild 2.1
1 MKB-förfarrandet är en
n process som
m består av två skeden. I det första skedet
görs ettt arbetsprog
gram för de u
utredningar som ska göras (MKB-prrogram). I de
et andra
skedet görs den eg
gentliga miljö
ökonsekvens
sbedömninge
en (MKB-besskrivning).

I bedö
ömningspro
ogrammet p
presenteras
s bland ann
nat:


be
eskrivning av projekte
et



alternativ för genomförrande av prrojektet



planer, tillstå
ånd och be slut som fö
örutsätts för genomförrande av prrojektet



be
eskrivning av miljön



ge
enomförda utredninga
ar och utred
dningar som
m ska geno
omföras



m
metoder
för bedömning
gen av miljökonsekven
nserna



prrojektets ve
erkningsom
mråde



en
n plan för anordnande
a
e av bedöm
mningsförfarrande och d
deltagande i detta
sa
amt



tid
dsplan för genomföran
g
ndet av pro
ojektet och MKB-förfarrandet

Miljöko
onsekvensb
bedömning en görs utifrån
u
MKB
B-programm
met och utlåtandena
u
a
om de
etta. Resulttaten av be
edömningen
n framläggs i miljökon
nsekvensbe
eskrivning-en. I beskrivning
b
en presentteras revide
erade uppgifter om prrojektet sam
mt bl.a.:


de
et källmate
erial som an
nvänts i bed
dömningsarbetet



en
n bedömnin
ng av miljö konsekvenserna av prrojektet och
h dess alternativ för
ge
enomförand
de



en
n utredning
g om projek
ktets genom
mförbarhet



brrister och osäkerhetsf
o
faktorer i be
edömningen



m
möjligheter
att
a lindra s kadliga miljökonsekve
enser



ettt förslag till uppföljnin
ngsprogram
m



en
n utredning
g om hur ko
ontaktmynd
dighetens utlåtande
u
o m bedömningsprogrrammet har beaktats



en
n lättfattlig och åskåd lig samman
nfattning
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Efter att den proje
ektansvarig
ge har öve
erlämnat MKB-beskriv
vningen till kontaktheten fram
mläggs den offentligt till påseend
de på sam
mma sätt so
om MKBmyndigh
program
mmet i mottsvarande skede. Förrfarandet för bedömn
ning av miljökonsekvenserr upphör i och
o
med attt kontaktm
myndighete
en ger sitt utlåtande om
o MKBbeskrivn
ningen.
MKB-beskrivningen
n och konta
aktmyndigh
hetens utlåtande om d
den fogas till
t de tillenomförand
det av proje
ektet.
ståndsansökningarr som förut sätts för ge

2.3 Bedö
ömningsfö
örfarandetts parter
2.3.1 Pro
ojektansvarrig
Den pro
ojektansvarrige, Otsotu
uuli Oy, är ett samförretag som koncentrerrar sig på
att utve
eckla UPM:s
s och bolag
get Elemen
nt Powers vindkraftsp
v
projekt och som ägs
till hälfte
en var av dessa
d
bolag
g. Bolagets affärsverks
samhet byg
gger på attt utveckla
markom
mråden i UP
PM:s ägo tiill lämpliga platser för produktio
on av vindk
kraft. Otsotuuli Oy
O utveckla
ar för närva
arande åtta
a vindkrafts
sprojekt i v
västra Finland, Kajanaland och
o
Norra Karelen.
K
De
essutom un
ndersöker bolaget
b
som
m bäst lämpligheten
för vindkraftsprodu
uktion i ettt flertal ma
arkområden
n som ägs av UPM. UPM
U
äger
8
000 he
ektar skogsbruksmark i Finland.
allt som allt cirka 850
m var proje
ektansvarig
g i MKB-pro
ogramskedet av MKB--förfarande
et förenar
UPM som
bio- och
h skogsindu
ustrin och b
bygger en hållbar fram
mtid inom sex affärso
områden:
UPM Bio
orefining, UPM
U
Energy
y, UPM Rafla
atac, UPM Paper Asia,, UPM Pape
er Europe
and Norrth America
a och UPM Plywood. UPM:s produkter tillv
verkas av förnybara
f
råmaterrial och är återvinning
gsbara. UPM har kunder i hela världen. Koncernen
sysselsä
ätter cirka 21
2 000 perrsoner och den årliga omsättning
gen uppgårr till cirka
10 milja
arder euro. UPM-aktien
ad på NASD
DAQ OMX H
Helsingforsb
börsen.
n är notera
UPM Ene
ergi har som mål att v
växa på marknaden för
f lågemisssionsenergi. En stabil grund för tillväxten är UP
PM:s goda marknadsk
kännedom och kompe
etens när
er mångsidig produktiion av förnybar energi. UPM är v
verksamt på de nordet gälle
diska och
o
centraleuropeiska
a energima
arknaderna
a. Bolaget sysselsättter cirka
70 expe
erter inom energisekto
e
orn. UPM:s mångsidiga och kostn
nadseffektiva elproduktion består av vattenkraftt, kärnkraftt, kondensk
kraft, vindk
kraft samt kombinerad värm
me och el från skogsb
biomassa.
Elementt Power är ett brittis kt företag som grund
dades år 2
2008 i syftte att utveckla, finansiera,, bygga occh driva so
olkraftsprojjekt och v
vindkraftsprrojekt på
olaget plan
nerar just n
nu projekt med en kapacitet
k
so
om motsva
arar över
land. Bo
9 000 MW
M och driv
ver projekt på 71 MW både ensamt och tillssammans med
m
samarbetspa
artner. Finlands dotte
erbolag Ele
ement Pow
wer Finland
d Developm
ments Oy
prioriterrar vindkrafften i sin ve
erksamhet..
2.3.2 Kon
ntaktmyndiighet
Kontaktmyndighet för projek
ktet är Närrings-, trafik- och milljöcentralen
n i Södra
ä kontaktm
myndighete
ens uppgiftt att se till att förfara
andet vid
Österbotten. Det är
ning av pro
ojektets mi ljökonsekvenser ordn
nas i enligh
het med MKB-lagen
bedömn
och -förrordningen. Kontaktm
myndigheten
n sköter bl..a. tillkänna
agivanden och kungörelserr samt ordnar nödvän
ndiga offen
ntliga samrråd, samlarr in utlåtan
nden och
åsikter, granskar bedömnings
b
sprogramm
met och kon
nsekvensbe
eskrivningen
n och ger
utlåtand
den om de
essa. Desssutom ser kontaktmyndigheten
n tillsamma
ans med
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andra myndigheter och den projektansvarige vid behov till att uppföljning av
projektets miljökonsekvenser ordnas.
2.3.3 MKB-konsult
Projektets MKB-konsult är FCG Design och planering Ab. MKB-konsulten är en
extern och oberoende grupp av experter som på uppdrag av den projektansvarige bedömer projektets miljökonsekvenser. Gruppen består bl.a. av experter
inom markanvändning, naturvetenskaper och teknikbranschen.
2.3.4 Växelverkan, information och deltagande
En uppföljningsgrupp har tillsatts för att stödja bedömningsarbetet och planläggningen. Syftet med gruppen är att främja deltagandet och att effektivisera
informationsflödet och -utbytet mellan den projektansvarige, myndigheterna och
olika intressentgrupper. Till uppföljningsgruppen har man förutom myndigheter
även inbjudit aktörer vars förhållanden och intressen, såsom boende, arbete,
rörlighet, fritidssysselsättningar eller andra levnadsförhållanden, kan påverkas
av projektet. Uppföljningsgruppen fattar inga beslut om projektet, men MKBkonsulten beaktar åsikterna hos dem som deltar i uppföljningsgruppens arbete
vid utarbetandet av bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen.
Kontaktmyndigheten fungerar som expert i uppföljningsgruppen.
Tabell 2.1. Aktörer som inbjudits till uppföljningsgruppen.
Aktör
Kontaktperson
NTM-centralen i Södra Österbotten

Päivi Saari

Södra Österbottens förbund

Katriina Peltonen

Fingrid Oyj

Aki Laurila

Storå kommun

Valter Enqvist

Isojoen-Karijoen Riistanhoitoyhdistys

Tuula Saunaluoma

Kallträskin Nuorisoseura

Hannu Kangasniemi

Kristinestad/Markanvändning

Joakim Ingves

Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad

Jens Hannus

Kärjenkosken Kyläseura

Marko Myllyvainio

Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening

Jarl Bergkulla

Ömossa jaktförening

Niina Yli-Keituri

Ömossa Svenska Ungdomsförening

Ann-Sofi Hansas

MTK Etelä-Pohjanmaa

Markus Nissinen

Österbottens förbund

Jan Wikström

Österbottens naturskyddsdistrikt

Teemu Tuovinen

Österbottens museum

Pentti Risla

Skogsvårdsföreningen Österbotten

Bo Storsjö

Suupohjan lintutieteellinen yhdistys

Jussi Kentta

Suupohjan ympäristöseura

Teemu Tuovinen

Sydbottens Natur och Miljö

Carl-Anders Lundberg

Uttermossa Jaktförening

Roy Aittamäki

Uttermossa ungdomsförening

Johan Aittamäki

Isojoen Vesijärven kyläseura

Hannu Hautaviita

Vesijärven Metsästysseura

Jarmo Huhtala

Österbottens svenska producentförbund

Tomas Långgård
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Uppföljn
ningsgruppe
en samma nträdde första gånge
en den 17 april 2013
3 i Uttermossa ungdomslo
u
mmet. På mötet
m
bekal för attt behandla bedömningsprogram
handlades bl.a. prrojektets ba
akgrund oc
ch mål, MK
KB- och pla
anläggnings
sförfaranogrammet. Dessutom förde man
n en öppen diskussdet och utkastet till MKB-pro
ion om projektområdets karraktärsdrag
g och om sådant
s
som
m deltagarn
na ansåg
mötet deltog
g sammanla
agt 15 perssoner.
borde prioriteras särskilt. I m
e gång sam
mmanträdde
e uppföljnin
ngsgruppen
n den 23 ja
anuari 2014
4 i UtterFöljande
mossa ungdomslok
u
kal. På mö
ötet behand
dlades resu
ultaten av miljökonsekvensbedömning
gen samt MKB-beskriv
M
vningen.

Bild 2.2. Parter som deltar i MKB
B-förfarandett.

MKB-förrfarandet är en öppen
n process och i den ka
an, förutom
m ovan näm
mnda parter, alla
a de parter delta varrs förhålla
anden elle
er intresse
en, såsom boende,
arbete,, rörlighet,, fritidssys
sselsättningar eller andra lev
vnadsförhå
ållanden
kan påv
verkas av projektett. Medan be
edömningsprogramme
et och bedö
ömningsbeskrivn
ningen är framlagda
f
ttill påseend
de, kan me
edborgarna framföra sina synpunkter på projek
ktet och d
dess miljök
konsekvens
ser samt ssin uppfatttning om
huruvida
a bedömnin
ngen har va
arit tillräcklligt omfatta
ande.
Under MKB-förfara
M
andet ordna
as två info
ormations- och diskusssionsmöten för allmänhete
en. Under det att MK
KB-program
mmet var frramlagt ano
d första
ordnades det
mötet den
d
18 juni 2013 i Utttermossa ungdomslok
u
kal i Kristin
nestad. De som deltog i mötet gavs möjlighet a
att bekanta
a sig med projektets planerings
s-, MKB-,
nläggningsm
material occh att disku
utera med kontaktmy
yndigheten för MKBoch plan
förfarandet, den projektansv
p
varige och projektets
s planerare
e. Dessutom kunde
am sina åsiikter om be
edömningsa
arbetet sam
mt om huru
uvida bedeltagarrna föra fra
dömning
gsarbetet var
v tillräckl igt omfatta
ande eller inte.
i
Samm
manlagt delltog cirka
20 perso
oner i möte
et för allmä
änheten. Nä
ästa möte för
f allmänh
heten arran
ngeras efter att MKB-utredn
M
ningen har blivit klar. Information om evene
emangen ges
g bl.a. i
NTM-cen
ntralens ku
ungörelser i tidningarn
na och på webbplatsen
w
n.
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Därutö
över ordna
ade UPM-Ky
ymmene Oyj
O
som va
ar projekta
ansvarig under MKB-progra
amskedet ett
e oavhäng
gigt möte fö
ör allmänhe
eten i Utterrmossa ung
gdomslokall
den 2 april 2013. Mötet an nonserades
s i de lokalla tidningarrna och var öppet förr
alla. De
D som delttog i mötett kunde diskutera med
d projektetts MKB- och
h planlägg-ningsk
konsulter sa
amt med re
epresentantter för UPM
M.

Bild 2.3
3. I MKB-pro
ogramskedett ordnade UPM-Kymmen
ne Oyj (inna
an Otsotuuli blev projek-tansvarrig) ett info
ormationsmö
öte den 2 april
a
2013 enligt
e
den sså kallade ”öppet
”ö
hus”-principe
en. Allmänheten gavs m
möjlighet att ta reda på mer
m om preliiminära utre
edningar och
h
planer för projektet. Till höger på bilden ger Leif Norrg
gård från UP
PM information till lokala
a
invånarre. (Foto: Ma
attias Järvin
nen/FCG)

Om de platser där MKB-p
programme
et och -beskrivningen
n finns till påseende
e
elas i samb
band med k
kungörelsen
n om MKB-programme
niska vers-medde
et. Elektron
ioner av rapporrterna finn
ns tillgängliga på och kan n edladdas från NTM-alens webbp
plats. Hur M
MKB-förfara
andet frams
skrider med
å
centra
ddelas fortlöpande på
adress
sen: www.n
ntm-centra len.fi > Sö
ödra Österb
botten > Te
eman > Miljö > Miljö-vård > Miljökonsekvensbed ömning > Aktuella
A
MK
KB-projekt..
nvånarenkä
ät
2.3.5 In
Under vindparksp
projektets MKB-förfarande genomfördes en
n invånaren
nkät. Enkä-ten sk
kickades till 400 perso
oner som bor eller äger ett frittidshus i nä
ärheten av
v
vindpa
arksprojektet. På enkä
äten erhölls 95 svar. Syftet med
d enkäten var att ut-reda vad
v
de boen
nde och frittidsboende i närområd
det hade fö
ör åsikter om den pla-nerade
e vindkrafttsparken occh dess inverkan. Re
esultaten ffrån enkäte
en har an-vänts vid bedömningen av p
projektets miljökonsekvenser occh särskilt vid
v bedöm-n av konsek
kvenserna för männis
skorna. Res
sponsen frå
ån invånarn
na kommerr
ningen
också att beakta
as i den fo rtsatta pro
ojektplaneringen. I sa
amband me
ed enkäten
n
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skickades också en kortfattad beskrivning av projektet och miljökonsekvensbedömningen till invånarna. För genomförandet av enkäten ansvarade ledande
konsult Taina Ollikainen från FCG Utbildning och konsultering Ab.
Av svaren framgick bl.a. oron för de sammanlagda konsekvenserna av de
många vindparksprojekt som planeras i omgivningen och behovet av samarbete
mellan olika vindkraftsaktörer. Enligt dem som svarade på enkäten borde vindkraftsaktörerna åläggas att samarbeta, så att transformatorstationer och kraftledningar skulle användas gemensamt i så stor utsträckning som möjligt när
projekten genomförs. Enligt svarspersonerna borde naturen, invånarna och
markägarna beaktas i planeringen av vindkraftsparken, så att konsekvenserna
blir så små som möjligt. Särskilt viktigt ansåg invånarna att det är att konsekvenserna för fågelbeståndet utreds. Invånarna önskade att vindkraftverken ska
placeras tillräckligt långt från bosättning, att servicevägar till så stor del som
möjligt ska sammanfalla med befintliga skogsbilvägar och att kraftledningarna
ska dras som jordkablar. Resultaten av invånarenkäten presenteras i avsnitt
11.5.4.
2.3.6 Övriga möten och intervjuer
Under pågående MKB-förfarande intervjuades representanter för de jaktföreningar som är verksamma i det planerade vindparksområdet, Mikonkeitaan metsästäjät ry och Vesijärven Metsästysseura ry (e-postintervju 27.4.2013 med Kalevi Koivumäki/Mikonkeitaan metsästäjät ry och intervju 11.5.2013 med Jarmo
Huhtala/Vesijärven Metsästysseura ry) samt ett antal naturintresserade personer. Upplysningar om tjäder och rovfåglar har erhållits av den ornitologiska föreningen i Suupohja (e-postförfrågan 20.4.2013, Turo Tuomikoski/Suupohjan
lintutieteellinen yhdistys ry) och om fiskgjusen av en representant för stiftelsen
för fiskgjusen (telefonintervju 21.10.2013 med Juhani Koivu/Sääksisäätiö).
2.3.7 Samordning av MKB-förfarandet och uppgörandet av en delgeneralplan
Över området Mikonkeidas finns inga planer som skulle möjliggöra byggandet
av en vindkraftspark, vilket således förutsätter att en delgeneralplan görs upp.
Eftersom MKB-förfarandet och planläggningen genomförs samtidigt, är det bra
att i tillämpliga delar kombinera processerna. För att samordna processerna har
konsulten tillsatt en gemensam expertgrupp, vars experter ansvarar för genomförandet av planläggningsprocessen och MKB-förfarandet och för samordningen
av dessa.
I praktiken samordnas MKB:n och planläggningen så att det faktaunderlag om
projektet och dess omgivning som förutsätts för planläggningen i huvudsak utarbetas inom ramen för MKB-förfarandet. För att man ska kunna utnyttja det
material som produceras i MKB-förfarandet för planläggningen krävs ett nära
samarbete mellan arbetsgrupperna för MKB:n och planläggningen. Planläggaren
ska säkerställa att de utredningar som utarbetas inom MKB-förfarandet även
motsvarar planläggningsbehoven.
MKB- och planläggningsprocesserna genomförs etappvis så att planläggningens
centrala planeringsdokument läggs fram till påseende kort efter varje påseendetid inom MKB-förfarandet. Detta gör det möjligt att i planläggningen fortlöpande
utnyttja det senaste faktaunderlaget i MKB-förfarandet samt att beakta respons
och utlåtanden om faktaunderlaget. Det är till exempel inte ändamålsenligt att
lägga fram planförslaget till påseende innan den NTM-central som ansvarar för
övervakningen av MKB-förfarandet har gett sitt utlåtande om MKBbeskrivningen.
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Inform
mationsmötena gällan de MKB- och
o
planläg
ggningsproccesserna kombineras
k
s
så att de som ärr intressera
ade av projjektet på samma
s
mötte kan få information
n
om hu
ur projektett, MKB-förfa
arandet och planläggn
ningen fram
mskrider sa
amt om hurr
de utrredningar som
s
har g
gjorts i MK
KB:n har påverkat prrojektplaneringen och
h
planläg
ggningen.

Bild 2.4
4. Samordning av MKB-fförfarandet och
o planlägg
gningen.

2.3.8 Tidsplan för MKB-förfarrandet
MKB-förfarandet inleddes n
när program
mmet för miljökonsek
m
kvensbedöm
mning läm-centralen i Södra Öste
erbotten i juni 2013.
nades till Närings-, trafik- och miljöc
Kontak
ktmyndighe
eten framla
ade MKB-p
programmet till påsee
ende för tiiden 10.6–
–
8.8.20
013. Det eg
gentliga bed
dömningsarbetet inled
ddes samtid
digt och ko
omplettera-des utifrån
u
kontaktmynd ighetens utlåtande om MKB
B-programm
met. MKB-beskriv
vningen so
om innehålller resultatten av bedö
ömningsarb
betet lämnas till kon-taktmy
yndigheten och läggs i mars 201
14 fram till påseende för en tid av
a två må-nader.. Bedömnin
ngsförfaran det avsluta
as med kon
ntaktmyndi ghetens uttlåtande på
å
våren 2014.
Delgen
neralplanerrna som gäller pro
ojektet uta
arbetas sa
amtidigt som
s
MKB-förfara
andet pågår. De utred
dningar som
m har gjorts
s under MK
KB-förfarandet utnytt-jas i planläggning
p
gsprocesse
en och man
n strävar effter att i må
ån av möjlighet sam-ordna planläggniingsprocesssen med MKB-förfara
M
andet. Delg
generalplanernas pro-gram för deltaga
ande och be
edömning (PDB) utarrbetades på
å våren 2013 och varr
a det blev
v färdigt fra
amlagt till påseende
p
i Storå komm
mun och Krristinestad.
efter att
Planförslagen uta
arbetas utiffrån den errhållna resp
ponsen och
h godkänns enligt den
n
östen 2015
5.
preliminära tidsplanen på hö
dnas möten
n för uppfö
öljningsgrup
ppen och för
f
allmän-Under MKB-förfarandet ord
heten i både pro
ogram- och
h beskrivniingsskedet. På möten
na presenteras också
å
planläg
ggningsmaterialet. Pl anläggning
gsprocessen
n leds av k
kommunen, vars för-valtnin
ngsförfarande och tidssplan påverrkar planläg
ggningsbere
edningen.
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3

MIKONKEIDAS VINDKRA
AFTSPROJE
EKT

3.1 Proje
ektets bak
kgrund, sy
yfte och m
mål
3.1.1 Mål för utnyttjjande av fö
örnybara en
nergiformerr
Målet fö
ör projektett är att me
ed vindkraftt producera
a el för dett riksomfatttande elnätet. Syftet
S
bakom projekte
et är att strräva mot de klimatpo litiska mål som Finland som
m medlemsland i EU har förbundit sig till genom in
nternatione
ella avtal.
Arbets- och näring
gsministeri ets klimat-- och enerrgistrategis ka mål är att höja
kapacite
eten av del el som pro
oduceras med
m
vindkra
aft från nuv
varande kn
nappt 300
MW till 2 500 MW
W senast å r 2020. Na
ationella oc
ch internattionella klim
mat- och
ch mål som
m hänför sig till projektet presen
nteras i följjande taenergisttrategier oc
bell (Tab
bell 3.1).
Tabell 3.1. Internatio
onella och na
ationella klim
mat- och ene
ergipolitiska strategier som hänför
sig till prrojektet.

Strateg
gi

Mål

FN:s klim
matkonvention
n (1992)

Målet med klimatkonvent
k
tionen är att stabilisera
s
halterna av växthusgaserr i atmosfären
n på en
nivå som förhindrar farlig
g mänsklig påv
verkan på
klimatsystem
met.

Kyotopro
otokollet (1997
7)

Begränsning
g av industrilä
ändernas växtthusgasutsläpp.

EU:s klim
mat- och energ
gipaket (2008
8)

Minskning av växthusgassutsläppen me
ed 20
procent senast år 2020 jä
ämfört med 1990 års
utsläpp. En höjning av an
ndelen förnybara enerv EU:s energikonsumtgiformer till 20 procent av
ion.

Finlands nationella plan (2001)

Diversifierin
ng av energian
nskaffningen, minskning av växthusgasutsläp
ppen bl.a. gen
nom främjande av användning av fförnybar enerrgi.

En revide
ering av den nationella
n
plan
nen (2005)

Minskning av växthusgassutsläppen gen
nom användning av
v vind- och va
attenkraft sam
mt
biobränslen.

Finlands klimat- och energistrategi (2008)

Behandlar klimatk
och en
nergipolitiska åtgärder
å
fram till år 2020
2
och på e
en allmännare
e nivå fram
till år 2050.

Uppdaterring av Finland
ds klimat- och
h energistrategi (201
13)

Att säkerstä
älla att de natiionella mål nå
ås som
uppställts fö
ör år 2020 och
h att bereda väg
v
för
EU:s långsik
ktiga energi- o
och klimatmål.
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Bild 3.1
1. Utveckling
gen av Finlan
nds vindkrafftsproduktion
n. Årsproduk
ktion (GWh),, installerad
kapacittet i slutet av
v oktober 20
013 (MW, sta
aplar) och produktionsin
ndex (100 % motsvarar
de genomsnittliga vindförhållan
v
ndena) (VTT
T 2013).

3.1.2 V
Vindförhållanden
ktion föruts ätter tillräc
ckliga vindfförhållanden
n för att de
et ska vara
a
Vindkrraftsproduk
lönsam
mt. Vindkra
aft är omv
vandling av
v vindens, dvs. luftsttrömmarnas
s rörelsee-nergi till
t elenergi med hjälp
p av vindkra
aftverk. Vin
ndförhållan
ndena i Finland påver-kas av
v vår geografiska place
ering, lågtrrycken som
m i huvudsa k kommer från Atlan-ten mo
ot vårt land
d och de vä
ägar lågtry
ycken tar. Områden
O
so
om i Finlan
nd har såd-ana vindförhållan
nden som lä
ämpar sig bäst
b
för vin
ndkraftsprod
duktion finns vid kus-h i fjällen. U
Ur vindkrafftssynpunktt kan man vidare kon
nstatera attt
ten, till havs och
åser mest i Finland un
nder vinterm
månaderna (Finlands v
vindatlas 2013).
2
det blå
Meteorologiska in
nstitutet ha
ar redan un
nder en längre tid mä tt vindförhållandena i
d. Uppgifte
erna om viindförhållan
ndena, som
m numera är platsspecifika och
h
Finland
omfatttar hela Fin
nland, finnss i Finlands
s vindatlas, som finan
nsieras av arbetsa
och
h
näring
gsministerie
et. Webbpla
atsen Finlands vindatlas öppnad
des den 25 novemberr
2009 (www.vindatlas.fi). V indatlasen är ett hjälpmedel förr bedömnin
ng av möj-erna att producera en
nergi med hjälp av vinden. Upp gifterna i vindatlasen
v
n
lighete
grunda
ar sig på modeller
m
av vindpotenttialen som skapats me
ed hjälp av
v mätresul-tat och
h uppföljnin
ng.
Utifrån
n uppgifterna i vindattlasen kan man konstatera att o
området förr Mikonkei-das vindkraftspark lämpar ssig för vind
dkraftsproduktion. Vin
ndrosorna nedan
n
före-na för Miko
onkeidasom
mrådet på 100
1
och 20
00 meters höjd.
h
Enligtt
ställerr vindrosorn
vindro
osorna blåse
er de domi nerande vindarna från sydväst m
mot nordos
st. Den ge-nomsn
nittliga vind
dhastighete
en på 100 meters
m
höjd
d är 6,3 m//s och på 200
2
meters
s
höjd 7,2
7 m/s, då
å hastighete
en ökar me
ed 0,2−0,3
3 m/s för v
varje 20 m högre upp
p
man kommer.
k
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Eftersom
m vindens hastighet ö
ökar ju högre upp man komme
er, är det motiverat
m
att bygg
ga så höga vindkraftv
verk som möjligt.
m
Ökn
ningen av v
vindhastigh
heten beror på flera
f
faktorrer, varav d
de viktigas
ste är höjds
skillnader i terrängen
n, ojämnheter i terrängen
t
och
o förändrringar i luftttemperaturren ju högrre upp man
n kommer
(Finland
ds vindatlas
s 2013).

Bild 3.2. Vindrosor i mitten av M
Mikonkeidas vindkraftspar
v
rk på 100 occh 200 mete
ers höjd
(Finlands
s vindatlas 2013).

ndens hastigh
het i Mikonk
keidas på 50–400 meterss höjd (Finla
ands vindBild 3.3. Profil av vin
atlas 201
13).

ojektets syffte och regionala betyd
delse
3.1.3 Pro
Projekte
et medverk
kar förutom
m till att up
ppfylla de internatione
i
ella konven
ntionerna
och bes
stämmelserrna även t ill att säke
erställa vårrt lands en
nergiförsörjjning och
självförs
sörjning. Dessutom frrämjar det förverkligandet av de
en klimat- och
o
energistrateg
gi som Finllands regerring offentliggjorde de
en 6 novem
mber 2008 och vars
mål bl.a
a. är att öka
a produktio
onen av förnybar energi.
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De pla
anerade vindkraftverk
kens totala
a kapacitett skulle va ra cirka 50−100 MW
W
och de
en uppskatttade årliga
a nettoelprroduktionen
n skulle då
å maximaltt uppgå tilll
cirka 270 GWh,, vilket motsvarar den årliga elförb
brukningen
n i cirka
a
0 småhus utan
u
eluppv
värmning.
37 000
Om viindkraftspa
arken bygg
gs påverkar den syss
selsättninge
en och förretagsverk-samhe
eten inom verkningsom
v
mrådet på många sätt. Till följd av den öka
ade syssel-sättnin
ngen och fö
öretagsverk
ksamheten bidrar vind
dkraftspark
ken även till ökade in-täkter för kommunerna gen
nom komm
munal-, fasttighets- occh samfund
dsskatter. I
driftsk
kedet erbjuder vindkrraftsparken arbete dirrekt inom sservice och
h underhålll
samt plogning
p
av
v vägar oc h indirekt inom bl.a. inkvarterin
ngs-, restaurang- och
h
transp
porttjänsterr och inom
m detaljhan
ndeln. Nedläggningen av vindkrraftsparken
n
syssels
sätter samma yrkesgrrupper som
m byggande
et.
3.2 Vin
ndkraftspa
arkens planeringsläg
ge och tidsplan för genomföra
g
ande
UPM-K
Kymmene Oyj
O inledde
e den förbe
eredande planeringen
p
n av vindkrraftsparken
n
år 201
12. I den fö
örberedand
de planering
gen var antalet kraftv
verk samt projektomp
rådet större än i den nuvarrande plane
en. År 2012 lät den p
projektansv
varige göra
a
vs för MKB-förfarande
et och som omfattar utredningar
u
r
miljöutredningar som behöv
åndet, fladd
dermöss, fly
ygekorrar, vegetation och bioto-av dett häckande fågelbestå
per. Utredningar
U
aftverksplattser eller p
på det projektområde
e
na gjordess på de kra
som då
d planerad
des. Dessuttom observ
verades fåg
glarnas vår-- och höstfflyttning årr
2012. Miljöutredn
ningarna ha
ar till de de
elar som be
ehövs för M
MKB-förfara
andet kom-pletterrats under fältsäsonge
en 2013.
Den preliminära
p
tekniska planeringe
en för pro
ojektet gen
nomfördes i novem-ber−december 2012.
2
I pro
ojektplaneriingen ingic
ck en inven
ntering av platser förr
n uppskatt-vindkrraftsparkens potentiel la anslutningar till elnätet liksom
m även en
ning av
a investeringskostnad
derna för byggande
b
och nätanslu
utningar. Den
D
projek-tansva
arige har uttgått ifrån att placera
a vindkraftv
verken på o
områden dä
är de orsa-kar så liten oläge
enhet som möjligt förr bosättning
gen och miiljön. Man har strävatt
a hitta en
n preliminä
är placering
g av vindkraftverken som inte orsakar en
n
efter att
oskälig
gt stor oläg
genhet för b
bosättninge
en i form av
v buller elle
er skuggbild
dning.
Planerringen av projektet
p
h
har fortgåttt parallellt med MKB--förfarandet och med
d
beakta
ande av de resultat so
om har erh
hållits under MKB-förfa
arandet. Otsotuuli Oy
y
som har
h tillträtt som projek
ktansvarig i UPM-Kym
mmene Oyj :s ställe ha
ar som måll
att inle
eda produk
ktionen i M ikonkeidas vindkraftspark före u
utgången av
a år 2015.
Projek
ktets tidspla
an för plane
ering och genomförande presentteras i tabell 3.2.
Tabell 3.2.
3
Projekte
ets tidsplan för planering
g och genom
mförande.
Förbe
eredande pla
anering

2012

Vindm
mätningar

2013

Teknisk planering
g

014
2012−20

MKB--förfarande

2013−20
014

Delge
eneralplan

2013−20
014

Tillstå
ånd som beh
hövs för byg gandet

2014−20
015

Byggnadsarbete

2015

Vindk
kraftsparken i drift

2015 (−2
2040)
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4

PROJE
EKTALTER
RNATIV SO
OM SKALL BEDÖMAS
S

4.1 Utforrmning av
v de altern
nativ som s
ska bedöm
mas
Enligt MKB-förordn
M
ningen ska i miljökons
sekvensbed
dömningen i behövlig mån ges
en utred
dning om projektets
p
o
och alterna
ativens miljjökonsekve
enser, geno
omförbarhet och
h en jämfö
örelse av alternativen. Med tanke på M KB-förfaran
ndet kan
granskn
ningen av flera genom
mförandealtternativ anses vara ti llräcklig i de
d fall då
det är möjligt
m
att påvisa att det finns flera
f
alterna
ativ som up
ppfyller de tekniska
och ekonomiska villkoren och
h mellan villka man kla
art kan förv
vänta sig betydande
er i fråga om en viss e
eller vissa konsekvens
k
styper.
skillnade
Man harr strävat effter att utfforma geno
omförandea
alternativen
n som ska granskas
för vindparksprojektet i Miko
onkeidas så
å att de i princip orsa kar så liten
n olägenm möjligt för invånarna
a i närområ
ådet och för miljön, m
men trots de
et är prohet som
duktions
smässigt oc
ch ekonom iskt lönsam
mma.
4.2 Proje
ektalterna
ativ
4.2.1 Bed
dömda alte
ernativ för vindkraftspa
v
arken
I denna miljökonse
ekvensbedö
ömning gra
anskas två egentliga g
genomförandealterom skiljer sig
s från va randra i frå
åga om sto
orleken och
h placeringen av de
nativ so
kraftverrk som ska byggas. D
Dessutom granskas
g
ettt så kallatt nollalterna
ativ, som
innebär att projek
ktet inte ge
enomförs. Följande alternativ
a
fö
ör vindkrafftsparken
ska bedömas i MKB
B-förfarand
det:

Alt 0

Projektet geno mförs inte
e
Inga nya
n
vindkra
aftverk byggs, motsva
arande enerrgimängd produp
ceras på annat s ätt.

Alt 1

En miindre vind
dkraftspark
På Mik
konkeidas p
projektområde uppförs 19 vindkrraftverk me
ed en
navhö
öjd på cirka 140 meterr och en en
nhetseffekt på 2,4−4,0
0 MW.
Alla vindkraftver k placeras på Kristinestadsområd
det.
Med avseende på
å de konsekvenser som påverka r ljudlandskapet
m i alternattiv 1 sinsem
mellan två u
nativ
jämförs dessutom
underaltern
n.
som skiljer sig frrån varandrra i fråga om ljudnivån
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Bild 4.1. Vindkraftspark i alternativ 1: vindkraftspark på högst 76 MW i Kristinestad och
Storå.

Alt 2

En större vindkraftspark
På Mikonkeidas projektområde i Kristinestad och Storå uppförs 26
vindkraftverk med en navhöjd på cirka 140 meter och en enhetseffekt på 2,4−4,0 MW.
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Bild 4.2. Vindkraftspark i alternativ 2: vindkraftspark på högst 100 MW i Kristinestad och
Storå.
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Tabell 4.1. Sammanställning av de preliminära tekniska uppgifterna om vindkraftsparkens olika genomförandealternativ.

Förklaring

Alternativ 1
”En mindre

Alternativ 2
”En större

vindkraftspark”

vindkraftspark”

19

26

50−80

60−100

160−200

220−270

Vägnät som ska förbättras, längd [km]

7,0

11

Vägnät som ska förbättras, areal [ha]

1,4

2,2

Vägnät som ska byggas, längd [km]

10

13

Vägnät som ska byggas, areal [ha]

6,1

7,9

Byggmaterial till vägarna (m )

82 000

110 000

Antal transporter med byggmaterial till
vägarna [fordon]

8 200

11 000

Jordkabel som ska dras i Alt A [km]

6,4

20,5

Jordkabel som ska dras i Alt B [km]

6,4

20,5

Jordkabel som ska dras i Alt C [km]

6,4

20,5

Luftledning som ska dras i Alt A [km]

7,3

7,3

Luftledning som ska dras i Alt B [km]

45

45

Luftledning som ska dras i Alt C [km]

35

40

Monteringsområdets areal [ha]

19

26

Areal för intern elöverföring och vägnät
i Alt A [ha]

8,5

11

Areal för intern elöverföring och vägnät
i Alt B [ha]

8,5

11

Areal för intern elöverföring och vägnät
i Alt C [ha]

8,5

11

Areal för kraftledningar i Alt A [ha]

34

34

Areal för kraftledningar i Alt B [ha]

100

100

Areal för kraftledningar i Alt C [ha]

90

110

Antal byggsäsonger*

2

3

8 400

11 000

1 900

2 600

11 000

16 000

950

1 300

Antal kraftverk
Total kapacitet (MW) ~
Årlig elproduktion GWh ~

3

Fundament som ska byggas:
Betong (m3)
Kross (m3)
3

Jordfyllning (m )
Armering (t)

*byggsäsong maj−september (5 mån.) när transporter av kraftverkskomponenter och byggmaterial
sker. T.ex. skogsavverkning utförs eventuellt också vintertid.
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4.2.2 Bedömda alternativ för elöverföring
I MKB-förfarandet granskas tre genomförandealternativ för elöverföring enligt
vilka överföringen görs med jordkablar till de elstationer som ska byggas i den
södra och den norra delen av vindkraftsparken. Mellan elstationerna byggs en
110 kV luftledning. Vindkraftsparken ansluts till Fingrid Oyj:s 400 kV stamnät
antingen vid en elstation som ska byggas norr om projektområdet (alternativ
A), norr om Kristinestads centrum till en elstation som nu är under byggnad (alternativ B) eller till en elstation som ska byggas i Leväsjoki (alternativ C). Miljökonsekvenserna av alternativ C, som togs med mitt i MKB-förfarandet, granskas
separat från de andra alternativen.
Alt A

Vindkraftsparken ansluts till elstationen i Arkkukallio
Elöverföringen från kraftverken sker med 20 kV jordkablar. Jordkablarna ansluts till en 20/110 kV elstation som ska byggas i den
södra delen av projektområdet. Därifrån dras en cirka sju kilometer lång 110 kV luftledning till en 110/400 kV elstation som ska
byggas i Arkkukallio. En del av vindkraftsparkens kraftverk ansluts
direkt till elstationen i Arkkukallio. Vid elstationen i Arkkukallio ansluts alltså vindkraftsparken till Fingrid Oyj:s 400 kV stamnät.

Bild 4.3. En cirka sju kilometer lång 110 kV luftledning byggs på projektområdet. I alternativ A för elöverföringen från Mikonkeidas vindkraftspark ansluts luftledningen (blå
streckad linje) till en 110/400 kV elstation som eventuellt byggs på området Arkkukallio
där vindkraftsparken ansluts till stamnätet på 400 kV.
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Alt B

Vindkraftsparken ansluts till den elstation i Kristinestad
som är under byggnad
I den södra delen av projektområdet byggs en 20/110 kV elstation. I den norra delen av projektområdet, dvs. i Arkkukallio, byggs
inte en 110/400 kV elstation (som i alternativ A) utan en elstation
med lägre spänning, 20/110 kV. En del av kraftverken ansluts
med 20 kV jordkabel till 20/110 kV elstationen i projektområdets
södra del, de övriga till elstationen i norr. Elstationerna i söder och
norr förenas med en 110 kV luftledning.
Från den norra 20/110 kV elstationen dras en 110 kV luftledning
med en förlängning som löper parallellt med Fingrid Oyj:s 400 kV
kraftledning som kommer att dras till den elstation som ska bygggas norr om Kristinestads centrum. En ny 110 kV luftledning dras
dels på projektområdet, dels parallellt med kraftledningen på 400
kV, sammanlagt cirka 45 kilometer.

Bild 4.4. I alternativ B för elöverföringen ansluts inte vindkraftsparken till stamnätet vid
elstationen på området Arkkukallio, utan luftledningen på 110 kV fortsätter längs kraftledningen på 400 kV (blå streckad linje) till Kristinestads elstation.
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Alt C

Vindkraftsparken ansluts till elstationen i Leväsjoki
I den norra liksom i den södra delen av projektområdet byggs en
20/110 kV elstation. De båda stationerna förenas med en 110 kV
luftledning. En del av kraftverken ansluts med 20 kV jordkabel till
20/110 kV elstationen i projektområdets södra del, de övriga till elstationen i norr.
Från den södra 20/110 kV elstationen dras en 110 kV luftledning i
sydostlig riktning ända till Fingrid Oyj:s framtida 400 kV kraftledning och förlängs så att den löper parallellt med denna till elstationen i Leväsjoki. En ny 110 kV luftledning dras dels på projektområdet, dels parallellt med kraftledningen på 400 kV, sammanlagt cirka
30 kilometer.

Bild. 4.5. I elöverföringsalternativ C dras från den södra 20/110 kV elstationen en 110 kV
luftledning i sydostlig riktning ända till Fingrid Oyj:s framtida 400 kV kraftledning och förlängs så att den löper parallellt med denna till elstationen i Leväsjoki.
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4.2.3 Förändringar efter MKB-programmet
Den i MKB-programskedet för bedömning framlagda planen för placering av
vindkraftverken jämte dess alternativa lösning har i bedömningsskedet reviderats utifrån kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet, separata utlåtanden samt anmärkningar och åsikter. Av dessa härrör en del från resultat av
separata utredningar samt från den respons från allmänheten som bl.a. erhållits
via invånarenkäter och vid samrådsmötet. Dessutom har avgränsningen av projektområdet ändrats i den nordöstra delen i och med att projektområdet utvidgades. I den nya avgränsningen av projektområdet har man även beaktat resultaten av de bullermodelleringar som gjordes under MKB-beskrivningsskedet
med iakttagande av miljöförvaltningens nya anvisningar för modellering av buller från vindkraftverk (Miljöministeriet 2014).
Under tiden för MKB-förfarandet har ändringar gjorts ifråga om byggplatserna för kraftverken (Bild 4.6). Syftet har varit att begränsa eller eliminera negativa miljökonsekvenser

Bild 4.. Det kraftverk som skulle placeras i den södra delen av projektområdet
öster om Stormossen samt två kraftverk i norr har efter MKB-programskedet
utelämnats från placeringsförslaget. I den mittersta delen av projektområdet
har de kraftverk som placerades söder om Tönijärvi flyttats österut och det
kraftverk som hade planerats längst bort i nordost avlägsnats ur planen. Antalet kraftverk som hade planerats på Kristinestads område har minskat med fyra
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jämfört med situationen under MKB-programskedet och antalet kraftverk inom
Storå kommun har förblivit oförändrat. Även projektets vägplan har under MKBförfarandet reviderats för att miljöolägenheter ska begränsas eller undvikas
(Bild 4.6). Andra orsaker till revideringen har varit ändringar i markägoförhållanden eller i placeringen av kraftverken. Den nya vägplanen utnyttjar dessutom
det befintliga vägnätet något bättre.
I bedömningen av konsekvenserna har man studerat det mindre alternativet till
vindkraftspark, dvs. det nya alternativ 1, där 19 kraftverk byggs i den södra delen av vindkraftsparken. MKB-programmets gamla alternativ 2 motsvarar MKBbeskrivningens alternativ 2, där vindkraftsparken byggs i sin helhet. Efter de
tekniska kontrollerna har antalet kraftverk minskat från 30 enheter till 26.
Det finns skäl att beakta att vindkraftsparkens genomförandealternativ avviker
från varandra även i fråga om den planerade kraftverkstypen. Planeringen av
det större alternativet till vindkraftspark (Alt 2) har gjorts utifrån en kraftverkstyp vars utgångsbullernivå är 105 dB. För den mindre vindkraftsparkens del (Alt
1) har man tittat på kraftverk med en utgångsbullernivå på såväl 105 dB som
106,5 dB. I MKB-programmets granskningsförslag framfördes uteslutande kraftverk med en utgångsbullernivå på 105 dB.
I fråga om elöverföring har man efter MKB-programmet tagit med alternativ C,
där elöverföringen från vindkraftsparken sker med en 110 kV luftledning från
projektområdets södra del till den elstation som ska byggas i Leväsjoki. I Leväsjoki kommer vindkraftsparken att anslutas till ett 400 kV stamnät som ska
byggas. Miljökonsekvenserna av alternativ C har granskats i ett eget kapitel
(kapitel 15).
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Bild 4.6. Ändringar som har gjorts efter MKB-programskedet i planen över var kraftverken ska placeras, i vägplanen samt i avgränsningen av projektområdet.

4.2.4 Alternativ som utelämnats från MKB-förfarandet
NTM-centralen i Södra Österbotten har i sitt utlåtande om MKB-programmet
(6.9.2013) bett den projektansvarige granska ett tredje alternativ till vindkraftspark, där de åtta nordligaste kraftverken och de sex kraftverk som planeras närmast Stormossen skulle utelämnas. Som motivering anges bland annat
det nationella kompletteringsprogrammet för myrskyddet, i vilket Stormossen
eventuellt kunde ingå i framtiden. Efter MKB-programmet har, bland annat på
grund av synpunkter som framförts på programmet och på grund av nya bullermodelleringar, ändringar gjorts i de alternativ som framfördes i MKBförfarandet. Ett kraftverk i den norra delen av området och de två kraftverken
närmast Stormossen har lämnats bort från den tekniska planen (bild 4.6). Dessutom har tre av kraftverken i den mittersta delen av vindkraftsparken på grund
av nya avtal om markarrende kunnat flyttas österut.
I MKB-beskrivningen återfinns alternativ 1 som beaktar kontaktmyndighetens
utlåtande om kraftverken i den norra delen. Det gamla alternativet enligt vilket
vindkraftsparken skulle förverkligas i sin helhet (efter de tekniska ändringarna
26 kraftverk) är nu alternativ 2. I det alternativ som framfördes av NTM-
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centralen enligt vilket de 7 kraftverken i den norra delen och de fyra kraftverken
närmast Stormossen skulle lämnas bort, skulle det totala antalet kraftverk bli
15. Ett sådant alternativ är enligt den projektansvariges tekniska och ekonomiska kalkyler omöjligt att genomföra så att det skulle bli lönsamt. Därför fattades beslutet att i MKB-förfarandet utelämna detta alternativ 3 (se motiveringar,
avsnitt 4.1). Konsekvenserna av kraftverken närmast Stormossen har trots allt
beaktats i tillräckligt hög grad för att man ska få en heltäckande bild av de planerade kraftverkens konsekvenser för Stormossens vattenförsörjning och naturenliga förhållanden.
I MKB-bedömningen har man avstått från det alternativa koncept enligt vilket
skillnaden mellan genomförandealternativen för vindkraftsparken skulle basera
sig på olika navhöjd.
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5

TEKN
NISK BESK
KRIVNING
G AV PROJ
JEKTET

5.1 Pro
ojektets markanvän
m
dningsbeh
hov
Vindkrraftsprojekttet ligger ttill största delen på fastighetern
f
na 287-417
7-12-0 och
h
151-40
06-14-0 so
om ägs av UPM-Kymm
mene Oyj samt på fasstigheter so
om är i pri-vat ägo. Otsotuuli Oy har in
ngått prelim
minära avtal med mark
kägarna.
en till vindkraftsparke
en ska plan
neras så attt man i hu
uvudsak utnyttjar be-Trafike
fintliga
a vägar oc
ch vid beho
ov förbättrrar dem. Nya vägar b
örsta hand
d
behövs i fö
endastt inom vind
dkraftspark
ken och äve
en där kommer man i mån av möjlighet attt
utnyttjja befintliga
a vägbottna
ar.
För monteringen av vindkra
b
ett montering
gsområde in
ntill funda-aftverken behövs
et för varje vindkraftve
erk. För mo
onteringsom
mrådet beh
hövs en are
eal på cirka
a
mente
60 x 200
2
m. Vin
ndkraftverk
kens fundam
ment har en
e diamete
er på cirka 21–23 m.
Vindkrraftverkens
s byggplatse
er och mon
nteringsområden har p
planerats på
p områden
n
som ägs av den projektansv
p
varige.
om behövs för elöverrföringen in
nom vindkrraftsparken kommer i
De jorrdkablar so
regel att
a placeras
s i kabeldik
ken som grrävs i anslu
utning till sserviceväga
arna. Kraft-ledningen på 110
0 kV, som utgörs av en luftledning, kräverr ett cirka 26 m brettt
trädfritt område.
v
rken, servicevägarna,, jordkabla rna och krraftledning-Placeringen av vindkraftver
ä preliminära och ko
ommer att preciseras
s när plane
eringen av vindkraft-arna är
sparke
en och elöv
verföringslin
njerna fram
mskrider.
5.2 Vin
ndkraftspa
arkens kon
nstruktion
ner
Mikonk
keidas vind
dkraftspark
k kommer att
a bestå av
a högst 26
6 vindkraftv
verk inklu-sive fundament, servicevä
ägar mellan
n vindkrafttverken, m
mellanspänn
ningskablarr
n vindkraftv
verken (20
0 kV jordka
abel), park
ktransforma
atorstatione
er, mellan-mellan
spänningskablar som anslutts till region
nnätet (20 kV jordkab
bel) samt 110
1
kV luft-stationer fö r anslutning till riksnä
ätet.
ledningar och els
gsläget är att vindp
parksområdet inte sk
ka inhägna
as. Vindparrksområdett
Utgång
kommer att vara nästan lika
a tillgänglig
gt som inna
an vindkraft
ftsparken byggdes.
5.2.1 V
Vindkraftverrkens konsttruktion
Ett vin
ndkraftverk
k består av ett torn so
om monteras på ett ffundament, en trebla-dig rotor och ettt maskinhu
us. Det finn
ns olika byggteknikerr för vindkrraftverkens
s
E torn som byggs ssom ett slutet torn ka
allas ett rörrformat torrn. De rör-torn. Ett
formad
de tornen kan byggass helt och hållet i stål, i betong eller som en kombi-nation av betong och stål, e
en s.k. hybridkonstruk
ktion.
anerade vin
ndkraftverk
ken är vindkraftverk med
m
rörform
made torn och en en-De pla
hetsefffekt på 2,4
4−4,0 MW. Navhöjden
n på det rörrformade sttåltornet eller hybrid-tornet i stål och betong
b
är ccirka 140 meter
m
och ro
otorns diam
meter cirka 120 meterr
(ett ro
otorblad är cirka 60 m
meter långt)). Då når rotorbladets
r
s spets på det rörfor-made tornet till högst
h
200 m
meters höjd
d (bild 5.1).
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Bild 5.1. Modellbild av ett vindk
kraftverk med en navhö
öjd på 140 meter som bedöms i
MKB-förffarandet. Då
å rotorbladetts längd är 60 meter, är
ä kraftverke
ets totala maximihöjd
m
200 mete
er.

ndkraftverke
ets maskinhus
5.2.2 Vin
I vindkraftverkets maskinhuss finns växe
ellåda, gene
erator samtt regler- oc
ch styrsyV
omformar
o
rotorns låg
ga varvtal (10−40
(
varrv per minu
ut) till en
stem. Växellådan
nivå som
m är lämplig för gen
neratorn (1 000−1 500 varv per minut). Alternativt
A
kan varv
vtalen regleras med sså kallad diirektdriven teknik. Sä
ärskilda motorer vrider mas
skinhuset mot
m vinden med hjälp av en vind
driktningsgi vare och en styranordning. Maskinhusets stomm
me och hölje tillverkas vanligen av stål eller glasfiaftförening en rf 2012).
ber (Finska Vindkra
vänds för funktionerrna i kraftv
verkets ma
askinhus, ttill exempe
el för att
Olja anv
minska friktionen i växellåda
an, vrida ro
otorbladen och för vin
ndkraftverk
kets skivf
i maskinhuset, och beroende på kraftverks
styp finns
bromsarr. All olja förvaras
där cirk
ka 300−1 500
5
liter oljja. Dessuto
om behövs
s kylarvätsska för att kyla ner
maskine
eriet, beroe
ende på kra
aftverkstyp cirka 100–
–600 liter. K
Kylarvätska
an består
av vatte
en och glyk
kol (förhålla
ande: ~ 50
0%/50%). Dessutom används i viss mån
smörjfettt i lager oc
ch andra gl idytor, men
n mängden
n är myckett liten och viskositev
ten är hög
h
(= hög
g densitet) . Förutom olja, kylarvätska och
h smörjfett används
inga and
dra kemikalier i kraftv
verket.
Oljeflöde
et och -trycket samt mängden kylarvätska
k
a i maskinh
huset överv
vakas genom ettt automatio
onssystem. Om oljetry
ycket sjunker eller olje
eflödet är under
u
minimivärd
dena, försä
ätts kraftve
erket i larm
mtillstånd oc
ch stänger av sig om
medelbart.
På detta
a sätt kan man
m
kontro
ollera följde
erna av ett eventuellt oljeläckage
e. I larmtillstånd använder kraftverkett en broms
smekanism för att stän
nga av roto
orn inkludmekanismerna samt alla motore
er och pum
mpar i mask
kinhuset.
sive vrid

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

Mikonkeidas vindkraftspark

27

Miljökonsekvensbeskrivning
Mars 2014

Alla data som mäts upp i maskinhuset sänds till vindkraftsparkens kontrollcentral via ett övervakningssystem (s.k. SCADA) som installerats i kraftverket. Alla
mätningar som görs i kraftverket följs upp genom fjärrövervakning i realtid. På
så sätt säkerställer man att eventuella läckage upptäcks i ett så tidigt skede
som möjligt. Vindkraftverkets maskinhus är dessutom indelat i flera avdelningar
med tanke på läckage, så att eventuella vätskeläckage inte kan spridas i hela
maskinhuset. Hela maskinhuset har designats så att det är tätt, dvs. så att all
olja i maskinhuset ska stanna kvar i maskinhuset vid ett eventuellt läckage.
Oljan i maskinhuset kontrolleras årligen och enligt uppskattning byts den cirka
en gång vart femte år. Oljan transporteras med en lämplig tankbil längs vindkraftsparkens servicevägar. Utrustningen som används vid oljebytet ska vara
helt kompatibel med kraftverkens konstruktioner. Om olja eller kylarvätska
läcker ut under bytet, samlar personalen snabbt in vätskan med hjälp av uppsamlingstråg, så att vätskan inte kan rinna ut ur maskinhuset. För eventuella
avvikande situationer finns dessutom andra verktyg, till exempel oljebindemedel
och trasor.
Oljebytet utförs av en entreprenör som kraftverksleverantören väljer och som
har den utbildning som krävs för arbetet. Entreprenören ska uppfylla kraftverksleverantörens krav på säkerhet och miljö (HSE) och inneha ett särskilt tillstånd
för hantering av farliga ämnen. Kraftverksleverantörens representant kommer
att övervaka alla arbetsskeden vid kraftverket. För servicen görs en särskild beredskapsplan för avvikande situationer. Alla skeden inom servicearbetet rapporteras separat och analyseras.
5.2.3 Alternativa grundläggningstekniker
Valet av vindkraftverkens fundamenttyp beror på markunderlaget på varje
byggplats. Det lämpligaste och mest kostnadseffektiva sättet att bygga fundament ska väljas separat för varje vindkraftverk utifrån resultaten av de markundersökningar som görs under byggplaneringen.
Stålbetongfundament som vilar på marken
Vindkraftverket kan byggas vilande på marken om den ursprungliga marken på
området där vindkraftverket ska byggas har tillräcklig bärighet. Bärigheten
måste vara tillräcklig för vindkraftverkets turbin och tornkonstruktion med tanke
på vinden och andra belastningar, utan att sättningar uppstår på kort eller lång
sikt. Sådana bärande markstrukturer är vanligen bl.a. olika moräner, naturgrus
och sandsorter med olika kornighet.
Under det kommande fundamentet avlägsnas organiska skikt och ytjordskikt på
cirka 1–1,5 meters djup. Fundamentet i armerad betong gjuts ovanpå ett tunt
strukturellt fyllnadsskikt (vanligen kross).
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Jordmaterial

Betong

Jordmaterial

Bild 5.2. Stålbetongfundament som vilar på marken.

5.2.3.1

Stålbetongfundament och massabyte
Ett stålbetongfundament med massabyte väljs om den ursprungliga marken på
området där vindkraftverket ska byggas inte har tillräcklig bärighet. I detta fall
grävs först de lösa ytjordskikten bort under fundamentet. Bärande och täta
markskikt nås vanligen på 1,5–5 meters djup. Efter grävningen fylls gropen med
strukturellt material som det inte uppstår sättning i (vanligen kross). I tunna
skikt packas materialet genom vibrations- eller fallviktspackning. Stålbetongfundamentet gjuts ovanpå fyllningen.

Jordmaterial

Jordmaterial
Betong

Grus eller kross

Bild 5.3. Stålbetongfundament och massabyte.

5.2.3.2

Stålbetongfundament på pålar
Stålbetongfundament på pålar används då markens bärighet inte är tillräcklig
och de markskikt som inte är bärande ligger så djupt att massabyte inte längre
är ett kostnadseffektivt alternativ. Om ett pålat fundament ska byggas grävs de
organiska jordlagren bort och gropen fylls med ett tunt skikt av strukturell
krossfyllning. Därefter görs pålningen. Det finns flera olika påltyper. Valet av
påltyp påverkas i hög grad av resultaten av markundersökningen, pålbelastningarna och kostnadseffektiviteten. Resultaten av markundersökningen visar
hur djupt de icke bärande markskikten sträcker sig och vilken egentlig bärighet
marksubstansen har. Det finns olika metoder att montera olika typer av pålar,
men vanligen kräver nästan alla alternativ tunga maskiner. Efter pålningen förbereds pålarnas ändar och stålbetongfundamentet gjuts ovanpå pålarna.
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5.2.3.3

Stålbe
etongfundam
ment föran krat i berg
Stålbe
etongfundam
ment föran
nkrat i berg
g kan använ
ndas då be
erget syns ovanför
o
el-ler ligg
ger nära markytan. I detta fall sprängs
s
först ett områ
åde för fundamentet i
bergett och därefter borras hål för stållankaren i berget. Anttalet ankarren och de-ras djup beror på
p bergets art och vindkraftver
v
rkets tyngd
d. Efter förankringen
n
s
n gjuts stå lbetongfundamentet i den rese
ervering so
om gjorts i
med stålankaren
bergett. Vid föra
ankring i b
berget är stålbetong
gfundamenttets storlek vanligen
n
mindre
e än vid andra sätt attt bygga ettt stålbetong
gfundamen t.

Betong
B

Ståla
ankaren

Bild 5.4
4. Stålbetong
gfundamentt förankrat i berg.

Bild 5.5
5. Exempel på fundame
ent för vindk
kraftverk. Fu
undamentets
ts diameter är cirka sex
x
meter. (Foto: Hans
s Vadbäck/FC
CG).

5.2.4 M
Markering av
v flyghinde
er
På gru
und av besttämmelsern
na om flyghinder mås
ste de krafftverk som har plane-rats fö
ör vindkraftsparken i Mikonkeidas förses med flyg
ghinderbelysning. Om
m
flyghin
nderbelysning bestäm
ms i detalj i flyghinderrtillståndet som söks hos Trafik-säkerh
hetsverket Trafi
T
efter att den slutgiltiga gen
nomförande
eplanen har blivit fär-dig. Kraven
K
på flyghinderb
f
belysning grundar sig på luftfarttsbestämm
melsen AGA
A
M3-6. Enligt bes
stämmelsen
n ska ett över
ö
150 meter
m
högt flyghinder, av vilken
n
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typ de planerade
p
vindkraftve
v
erken är, uttrustas med
d blinkande
e hinderljus som till
färgen är
ä vita. Nattetid kan ljuset vara
a blinkande
e vitt, blink
kande rött eller fast
rött. Vin
ndkraftsparrkens flyghiinderbelysn
ning ska blinka samtid
digt. Dagmarkeringarna på 2/3 av to
ornets övre del samt rotorbladen och masskinhuset ska ha vit
ornet ska dessutom
d
m
låginte
ensiva flygh
hinderljus av A-typ
färg. To
utrustas med
med hög
gst 52 meters mellanrrum.
gnät
5.2.5 Väg
verken beh
hövs ett vä
ägnät som kan använ
ndas året
För byggandet av vindkraftv
ägarna ska vara minstt sex meter breda och
h grusbelag
gda. Vid dimensionrunt. Vä
eringen av nya vä
ägar och an
nslutningar bör dessutom beakta
dkraftveras att vind
kens ro
otorblad le
evereras tiill platsen med spe
ecialtranspo
orter som är över
50 mete
er långa. Därför
D
kräv
vs mer utrrymme än normalt fö
ör anslutningar och
kurvor. På vissa platser
p
bör vägen varra upp till tolv meterr bred. Rottorbladen
vänds i viss
sa typer av
v kraftverk kan transp
porteras i tv
vå delar och montesom anv
ras förstt på byggplatsen. I så
å fall kan transportmaterielen varra kortare.
Vid plan
neringen av
v vägnätet strävar ma
an efter attt utnyttja b
befintliga vä
ägar. Det
befintlig
ga vägnätett iståndsättts så att de
et lämpar sig
s för tung
ga transporter. Nya
vägar byggs enligtt behov på
å vindparks
sområdet. Efter bygg andet av vindkraftv
v
fö
ör service- och överva
akningsåtg ärder vid vindkraftv
sparken används vägnätet
kså lokala markägare
m
och andra som rör sig på omverken. Vägarna betjänar ock
rådet.
vs nödvänd
diga dräneringsdiken. En tvärsnitttsbild av
I anslutning till vägarna gräv
g- och serv
viceväg vissar placerin
ngen av drräneringsdi ket i anslu
utning till
en bygg
vägen (Bild 5.7).
5.3 Kons
struktione
er för elöve
erföring
5.3.1 Elöverföring in
nom vindkrraftsparken
n
Elöverfö
öringen ino
om vindkra ftsparken från vindkraftverken till elstatio
onen genomförs
s med 20 kV
k jordkabla
ar. Jordkab
blarna place
eras i skyd
ddsrör i kab
beldiken i
anslutning till servicevägarna .
et inom vin
ndkraftsparrken byggs
s ett nödvändigt anta l parktrans
sformatoFör näte
rer. Vindkraftverke
en behöve r en trans
sformator som
s
omvan
ndlar den spänning
aftverket prroducerar ttill 20 kV. De
D kraftverrksspecifika
a transform
matorerna
som kra
finns be
eroende på kraftverksstyp i krafttverkets maskinhus, i ett separrat transformatorutrymme i den nedrre delen av
v tornet elle
er i ett sep
parat transfformatoranför tornet.
skåp uta
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Jordkabel

Bild 5.6. Exempel på bygg- och serviceväg för vindkraftsparken. Vägarna används bland
annat för transport av betong och grus samt kraftverkens komponenter. I driftskedet används vägarna bl.a. för årlig service. Jordkabeldiket är placerat på den vänstra sidan av
vägen. (Foto: Hans Vadbäck/FCG).

Bild 5.7. Genomskärning av kabeldike samt bygg- och serviceväg. Vägen ska vara cirka
sex meter bred och diket med jordkabeln cirka tre meter brett. Själva kabeldiket ska
vara cirka en meter djupt, men kan även vara grundare (Foto: Janne Märsylä/FCG).

5.3.2 Elöverföring utanför vindkraftsparken
Det finns tre alternativ (se avsnitt 4.2.2 ”Bedömda alternativ för elöverföring”)
för anslutning av projektet till det riksomfattande elnätet. I alternativ Alt A
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byggs en 400/110 kV elstation på området Arkkukallio i projektområdets norra
del. Via elstationen ansluts vindkraftsparkens egen kraftledning på 110 kV till
Fingrid Oyj:s framtida 400 kV kraftledning som löper öster om projektområdet
mellan Kristinestad och Ulvsby. I alternativ B ansluts inte vindkraftsparkens
kraftledning på 110 kV till stamnätet vid en 400/110 kV elstation i Arkkukallio
(m.a.o. byggs ingen elstation), utan i stället byggs en annan 20/110 kV elstation från vilken kraftledningen på 110 kV fortsätter längs den framtida luftledningen på 400 kV till den 110/400 kV elstation (”Kristinestad”) som finns norr
om Kristinestads centrum. I alternativ B behövs en ny 110 kV luftledning om
cirka 45 kilometer från projektområdets södra del till Kristinestads elstation. I
alternativ C byggs en ny 110 kV luftledning ända till elstationen i Leväsjoki.
Kraftledningen skulle dras från den södra 20/110 kV elstationen i sydostlig riktning ända till Fingrid Oyj:s framtida 400 kV kraftledning och förlängas så att den
löper parallellt med denna till elstationen i Leväsjoki. Ungefär 40 kilometer ny
110 kV luftledning skulle byggas.
I alternativ A behövs ett cirka 5−10 ha stort område för elstationen i
Arkkukallio. Stationen består av två transformatorer, ställverk som behövs för
både 110 kV och 400 kV ledningar samt en byggnad som skydd för nödvändig
apparatur. Byggnadens yta är cirka 100–150 m2. Elstationen inhägnas av säkerhetsskäl.
I elöverföringsalternativ B byggs en ny 110 kV luftledning till Fingrid Oyj:s elstation i Kristinestad. Mellanspänningsnivån är den samma som vid anslutning
till kraftledningen på 400 kV i Arkkukallio. Elstationen på 400/110 kV skulle ersättas med en 1x25MVA elstation med två 110 kV ställverk.

Bild 5.8. Exempel på en elstation i vindkraftsparken. (Foto: Leila Väyrynen/FCG)

Stolparna kommer att vara stagade portalstolpar, antingen av trä eller av stål.
Stolparna är cirka 18–23 meter höga. På enskilda ställen används eventuellt fristående stolpar i fackverkskonstruktion, till exempel som vinkelstolpar. Stolparna placeras med cirka 200–250 meters mellanrum.
Om en 110 kV luftledning byggs på ett nytt markområde krävs det en cirka 26–
30 meter bred trädfri ledningsgata. Därtill kommer en tio meter bred kantzon på
båda sidor om ledningsgatan. Inom denna zon begränsas trädens tillväxt så att

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

Mikonkeidas vindkraftspark

33

Miljökonsekvensbeskrivning
Mars 2014

de inte kan falla över ledningen. Ledningsområdet består av ledningskorridoren
och kantzonerna och har en sammanlagd bredd av 46 meter (Bild 5.9). Den
projektansvarige löser in en begränsad nyttjanderätt för ledningsområdet.
Man har strävat efter att i mån av möjlighet placera ledningssträckningen i
samma terrängkorridor som befintliga kraftledningar. När den nya kraftledningssträckningen placeras intill en befintlig sträckning breddas ledningsområdet
från fall till fall med 19–35 meter, dvs. det utrymme som behövs för en 110 kV
kraftledning i ledningsområdet är klart mindre än om den skulle placeras i en
helt ny korridor. Dessutom undviker man att splittra skogsområden. I detta projekt gäller utnyttjandet av det gamla ledningsområdet främst ledningsområdet
för den framtida 400 kV kraftledningen mellan Kristinestad och Ulvsby. Den gemensamma korridoren för kraftledningarna på 110 kV och 400 kV skulle omfatta
ett sammanlagt cirka 85 meter brett ledningsområde (Bild 5.10), och kraftledningen på 110 kV från Mikonkeidas skulle stå för cirka 20 procent av detta.

Bild 5.9. Tvärsnitt av ett nytt 110 kV kraftledningsområde.
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Bild 5.10
0. Tvärsnitt av ett nyttt 110 kV krraftledningso
område intilll ett framtid
da 400 kV
kraftledn
ningsområde. I detta pro
ojekt skulle det
d nya ledn
ningsområde
et vara 19 meter
m
brett
(på bilden 23 meter).

Bild 5.11
1. Exempel på en 110 kV luftledniing med sta
agade portallstolpar. (Fo
oto: Janne
Märsylä/F
FCG).
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5.4 Byg
ggande av
v vindkrafttsparken o
och kraftle
edningarna
Byggandet av vindkraftspa
arken inleds med byg
ggandet av
v vägar oc
ch service-/resnin
ngsområden. Samtidig
gt läggs sk
kyddsrören och kablarrna för vind
dkraftspar-kens interna elnä
ät ner i väg
garnas kantzoner. När vägnätet är färdigt görs kraft-ns fundament. Stenm
material an
nvänds för byggande t av vägar på vind-verken
parkso
området. In
nfarten till projektområdets södrra del skerr via riksväg 8 och tilll
den no
orra delen via
v väg 170
017 mellan Uttermoss
sa och Storå
å.
Det sttenmaterial som behö
övs för byg
ggandet av vägnätet o
och monteringsområ-dena är cirka 0,5
0 m3/m2 . Antagand
det är att det för e
ett kraftve
erk behövs
s
m
ny väg och väg ssom ska isttåndsättas och att ma
an för ett monteringsm
700 meter
områd
de använde
er 3 500 m
m3 stenmaterial per kraftverk. D
Denna mate
erialmängd
d
förutsä
ätter cirka 130 transp
porter med fordonskombinatione
er för varje
e vindkraft-verk.
ppskattning
g behövs cirka 100 tra
ansporter fö
för gjutning
gen av fun-Enligt en grov up
damen
nten till de rörformade
e ståltornen. Om vind
dkraftverke
ets fundame
ent förank-ras i berget,
b
behö
övs mindre
e betong oc
ch således också
o
färre transporte
er.
Vindkrraftverkens
s delar, dvss. tornet, maskinhuset
m
t och rotorrbladen, tra
ansporteras
s
som specialtransporter på l andsvägarn
na. De dela
ar som beh
hövs för byg
ggandet av
v
erielen för resningen transporterras till byg
ggplatserna
a
vindkrraftverken samt mate
från den hamn som
s
ligger närmast projektområ
ådet (Kristi nestad). Fö
ör byggan-v ett enskilt kraftverk
2–14 specia
altransporte
er. Om hybridtornets
s
det av
k krävs 12
betong
gdel görs av element, behövs fle
era tiotal tra
ansporter p
per kraftverrk.
Vindkrraftverken monteras p
på byggplatserna. Byg
ggandet av
v vindkraftv
verken för-utsätte
er ett cirka ett hektarr stort områ
åde där väx
xtligheten rröjs. Vid monteringen
n
av kra
aftverken behövs
b
desssutom ett cirka 60 x 200 meterr stort omrråde för en
n
mobil lyftkran. Efter
E
bygga
andet behöv
ver inte vä
äxtligheten röjas kring kraftver-u
den får återgå till sitt tid
digare tillsttånd. Krafttverkskomp
ponenterna
a
ket, utan
transp
porteras till byggplatse
en med lån
ngtradare. Det
D rörform
made ståltornet trans-porteras vanligen
n i 7−8 de
elar. Hybrid
dtornets sttålbetongde
el kan besttå av cirka
a
v
placerras 2−3 rörrformade sttåldelar. Ma
askinhuset transport-20 element, på vilka
gregatet, ro
otornavet och -bladen transporte
eras i sepa-eras i en del, medan kylagg
m
in
nnan de lyftts på plats. Rotorblad
den lyfts med lyftkran
n
rata delar som monteras
och fästs i navet ett och ettt uppe i luftten.
ns areal är cirka 2 40
00 hektar. Endast ettt par proce
ent av pro-Vindkrraftsparken
jektom
mrådet kom
mmer att be
ebyggas. Den areal so
om anvisatss för bygga
ande bestårr
av om
mråden fö
ör vindkra
aftverkens fundament och se
erviceområd
den (cirka
a
3 000 m2 per kra
aftverk), se
ervicevägar som förbinder kraftv
verken med varandra
a
samt området
o
för elstatione
en.
Byggandet av en
e enskild vindkraftspark med cirka 10−
−15 vindkra
aftverk tarr
anspråk. Un
nder den tiiden byggss vägarna och
o
monte-sammanlagt cirka ett år i a
ndamenten
n samt krafftverken. Byggandet av
a större pa
arker kan fördelas
f
på
å
ras fun
flera år.
å Att bygg
ga Mikonke
eidas vindkrraftspark med
m
högst 2
26 kraftverk beräknas
s
ta två år i ansprå
åk.
Byggandet av en kraftlednin
ng indelas tidsmässigt i tre huvu
udskeden: grundlägg-skedet, resn
ning av sto
olparna och
h montering
g av lednin
ngarna. Byg
ggandet av
v
ningss
kraftle
edningarna inleds und
der vintern på åkerom
mråden och
h områden med mjuk
k
mark längs den valda
v
elöve
erföringslinjjen, för att byggandett inte ska orsaka
o
olä-ga vegetationsområde
en. Under sommaren
n
genhet för jordbruket eller för känslig
b
företrädesv
vis på skog
gsområden. En mer d
detaljerad byggnads-sker byggandet
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plan enlligt elmarknadslagenss bestämmelser uppgö
örs för krafftledningen
n när den
projekta
ansvarige fa
attar beslutt om att by
ygga vindkrraftsparken
n.

Bild 5.12
2. En 220 kV
V kraftledning
g under bygg
gnad. (Foto:
: Ville Suorsa
a/FCG)

5.5 Transporter av
v kross, be
etong och annat ma
aterial
Under byggtiden behövs
b
rela tivt stora mängder
m
kross inom en relativt kort tid.
ur mycket stenmateriial som behövs och
Efter attt man preliminärt ha r utrett hu
valt entrreprenör ka
an det precciseras var krosset ska tas och lä
ängs vilka leder det
ska tran
nsporteras. Krosset ta
as från befintliga täkte
er i närhetten av projektområdet, för vilka det finns gällan
nde tillstånd
d för markttäkt. Om d
det för projektet anäktområden
n som ännu
u är obrutna och verksamheten ö
överskriderr projektvänds tä
tröskeln i MKB-lagen, ska ettt MKB-förfa
arande tillä
ämpas. I så
å fall genomför den
som harr verksamh
het på täkt området MKB-förfara
M
ndet. Inom
m projektet i Mikonkeidas skulle
s
kross
s från ett ssådant täkttområde an
nvändas förrst när de adekvata
tillstånde
en trätt i kraft.
k
På så
å sätt kan myndigheten säkersttälla att miljökonsekvensern
na har beaktats i tillrä
äcklig grad..
undament b
byggs i bettong som gjuts
g
på pla
atsen. Enlig
gt dagens
Vindkrafftverkets fu
rön ska gjutningen
n göras som
m en "konttinuerlig" gjutning.
g
Då
å transportteras betong forrtlöpande till
t byggpla
atsen unde
er gjutninge
en. Omfatttningen av
v betonggjutningen beror på den grun dläggnings
smetod som
m väljs, vilk
ket i sin turr beror på
gets kvalite
et. Ett alte rnativ är således
s
att betong tra
ansporteras
s till prounderlag
jektområ
ådet. Ett annat altern
nativ är attt en särskild betongsstation upprättas på
områdett, men då måste tillsa
atsämnen och
o
kross transporter
t
ras till projektområdet. Beto
ongfundam
mentet inne håller stål, som transp
porteras se
eparat till området.
yggs av de lar, som tillverkas i kraftverksle
k
everantören
ns fabrik.
Vindkrafftverken by
Komponenterna tra
ansporterass från fabrriken med specialtran
nsporter till projektområdett.
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I detta
a skede kän
nner man ssjälvfallet inte till vem
m som kom
mmer att le
everera be-tong, kross
k
och annat
a
mate
erial samt kraftverksko
k
omponente
erna. Uppgifterna pre-ciseras
s när proje
ektet har avancerat till det sk
kede då an
nskaffninga
ar av olika
a
material kan konk
kurrensutsä
ättas.
gspunkten för denna MKB är att alla mate
erialtranspo
orter komm
mer att ske
e
Utgång
via riks
sväg 8. I kapitel 11.2 finns mer ingående information
n om transp
porterna av
v
kross, betong och
h annat ma
aterial.
5.6 Serrvice och underhåll
u
5.6.1 V
Vindkraftverrken
Service av vindk
kraftverken sker enlig
gt serviceprrogrammett för den valda
v
kraft-a trygga underhåll och
o
service underhållss vägnätet i området,,
verksttypen. För att
även vintertid
v
då vägarna p
plogas.
Servicebesök enligt service
eprogramm
met görs va
anligen cirk
ka 1–2 gånger per årr
n anta att det
d behövs 1–2 oföruttsedda ser-till varrje kraftverrk. Dessuto m kan man
vicebe
esök per kraftverk perr år. Det är alltså nöd
dvändigt attt besöka varje
v
kraft-verk i genomsnitt tre gånge
er per år.
Det årrliga underh
hållet av viindkraftverrken tar cirka 2–3 dyg
gn per krafftverk i an-språk. För att minimera
m
prroduktionsfförlusterna schemaläg
ggs det årlliga under-punkt då vi ndförhållan
ndena är so
om sämst.
hållet till den tidp
g
i regell med skåpbil. Tyngre tillbehör o
och kompon
nenter lyfts
s
Servicebesöken görs
askinhuset med kraftv
verkets ege
en servicev
vinsch. I sp
pecialfall kan också en
n
in i ma
mobilk
kran behövas och om de tyngsta
a huvudkom
mponenterrna går sön
nder, even-tuellt en
e banddriv
ven lyftkran
n.
Kraftledning
gen
5.6.2 K
arar för underhållet av kraftledn ingen. Und
Kraftle
edningens ägare
ä
ansva
derhållet av
v
kraftle
edningen kräver rege lbundna be
esiktningar och underrhållsarbete
en. Besikt-ningarrna görs me
ed 1−3 årss intervaller. Besiktnin
ngarna görss antingen till fots el-ler ge
enom att flyga över ledningsom
mrådet. Trä
ädbestånde
ets höjd i kanten av
v
kraftle
edningsomrrådet kan ä ven gransk
kas med hjä
älp av laserrskannat material.
m
De me
est omfatta
ande underh
hållsarbete
ena i ansluttning till kra
aftledninga
arna är röj-ningen
n av trädbe
eståndet på
å ledningsga
atorna och i kantzone
erna. Lednin
ngsgatorna
a
röjs med
m
5−8 årrs intervall er antingen med ma
askin eller med röjsåg. Trädbe-stånde
et i kantzon
nerna åtgä rdas med 10−25 års intervaller . Överlånga
a träd fälls
s
eller toppsågas så
s att träd beståndets
s höjd inte överskride
er den tillåttna höjden
n
0).
(Fingriid Oyj 2010
5.7 Säk
kerhetsavs
stånd
Vindkrraftsparken
n kommer in
nte att inhä
ägnas med staket me
ed undantag
g för de el-station
ner som ska byggas p
på området. Under byggnadstide
en kommer man likväll
av säk
kerhetsskäl att vara tv
vungen att begränsa rörligheten
r
på vindkra
aftsparkens
s
områd
de samt på bygg- och serviceväg
garna. Unde
er vindkrafttsparkens drifttid
d
stårr
bygg- och servic
cevägnätet till markäg
garnas förffogande. Äv
ven på vindparksom-rådet får
f man då röra sig frritt.
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Myndigh
heterna har under de
e senaste åren
å
utfärdat rekomm
mendationer om säkerhetsa
avstånd förr vindkraftssprojekt. Miljöministe
M
eriet har m
med tanke på kringflygande
e isbitar och fallande föremål förreskrivit ettt säkerhetssavstånd so
om motsvarar en
n och en ha
alv gång krraftverkets maximihöjd (Miljömin
nisteriet 20
012). Trafikverke
ets modelleringar visa
ar att isbita
ar från ett 200 meter högt krafttverk kan
flyga up
pp till 300 meter borrt. Enligt Trrafikverkets
s beräkning
gar (2011)) är dock
sannolik
kheten för att en män
nniska som
m vintertid befinner
b
sig
g på 10 meters avstånd frrån ett krafftverk i drifft i en timm
mes tid perr år träffas av en falla
ande isbit
en på 1,3 miljonerr år (Göran
nsson 2012
2). Med and
dra ord är säkerhetsrrisken orv fallande is nästan o betydlig en
nligt beräkn
ningen.
sakad av
Säkerhe
etsavstånde
et mellan e
ett kraftverrk och en landsväg ä
är högst 30
00 meter
och min
nst kraftverrkets höjd med tillägg
g av landsv
vägens säk
kerhetsavsttånd som
är 20–30 meter. Säkerhetsav
S
vståndet tilll järnvägarr är f.ö. de
etsamma, men
m
järnavstånd är något störrre, 30–50 meter (Tra
afikverket, Hytönen
vägens säkerhetsa
012). Säkerrhetsavstån
ndet uppmätt som rä
ät linje till vattentrafikleder är
m.fl. 20
1–5 sjöm
mil beroend
de på farle
edens storle
ek (Hytönen m.fl. 201
12). Avstån
ndet mellan närm
maste krafttverk och k
kraftledning
gar som ingår i stam nätet ska enligt
e
rekommen
ndationerna
a uppmätt från ytterk
kanten av kraftledning
garnas ledningsområde vara minst en och en h
halv gång kraftverkets
k
s maximihö
öjd (Miljöm
ministeriet
2012).
5.8 Nedläggning
5.8.1 Vin
ndkraftverke
en
Vindkrafftverkens tekniska
t
drrifttid är cirka 25 år. Fundamen
nten dimen
nsioneras
för 50 års
å
drift oc
ch kablarna
as drifttid är
ä minst 30
3 år. Arbe
etsskedena vid nedläggning
gen av vind
dkraftspark
ken och mo
onteringsma
aterielen so
om ska anv
vändas är
i princip
p desamma som i bygg
gskedet.
I fråga om fundam
menten och
h kablarna måste beslut fattas o
om huruvid
da de ska
amenten fö
örutsätter
lämnas kvar eller avlägsnas. En fullständig rivning av funda
ongkonstruk
ktionerna b
bryts upp och att stålk
konstruktio
onerna kapa
as i bitar,
att beto
vilket ärr en långsa
am och arb
betskraftskrrävande pro
ocess. I de
e flesta fall blir konsekvens
serna för miljön
m
mind re om fund
damenten lämnas kva
ar och dela
arna ovan
jord anp
passas till landskapet
l
. Efter driftskedet kan jordkabla
arna avlägs
snas. Det
är inte nödvändigtvis ändam
målsenligt att avlägsn
na eventue
ella jordnin
ngsledare
dgrävda. D
De avlägsna
ade metallerna har sskrotvärde och kan
som är djupt ned
återvinn
nas. Det samma gällerr metallerna i kablarna
a.
aftledningarrna
5.8.2 Kra
Kraftledningens te
ekniska driffttid är 50
0−70 år. Genom
G
gru ndliga förb
bättringar
ängas med 20−30 år. Efter nedlä
äggningen a
av vindkrafftsparken
kan driftttiden förlä
kan kraftledningarna lämnas kvar som stöd för elldistribution
nen i det lo
okala näkonstruktion
ner som intte längre be
ehövs kan rivas och materialet
m
tet. Krafftledningsk
kan återrvinnas.
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6

PLANER OCH TILLSTÅND SOM PROJEKTET KRÄVER
Planer och tillstånd som projektet förutsätter samt med dem jämförbara beslut
har sammanförts i tabell 7.1. Tabell 7.2 visar dessutom tillstånd som eventuellt
behövs. MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om MKBbeskrivningen ska bifogas till alla tillståndsansökningar som behövs för att projektet ska kunna genomföras.
Tabell 6.1. Planer och tillstånd som projektet förutsätter samt med dem jämförbara beslut.
Plan/tillstånd

Lag

Myndighet/Utförare

Markanvändningsrättigheter och ‐
avtal

Markanvändnings‐ och
bygglagen (132/1999)

Byggnadstillsynsmyndigheterna i Kristinestad och
Storå kommun, privata markägare

Markanvändningsrättigheter och ‐
avtal
MKB‐förfarande

Den projektansvarige
MKB‐lagen (468/1994) och
ändringen av den
(458/2006)

Allmän planering av kraftledning

NTM‐centralen i Södra Österbotten

Den projektansvarige

Planläggningstillstånd och bygglov

Markanvändnings‐ och
bygglagen (132/1999)

Kommunfullmäktige i Kristinestad och Storå

Tillstånd för undersökning av kraft‐
ledningsområdet

Lagen om inlösen av fast
egendom och särskilda
rättigheter (603/1977)

Regionförvaltningsverket

Inlösningstillstånd för kraftledning‐
ens
ledningsområde

Lagen om inlösen
(603/1997)

Statsrådet

Bygglov för kraftledning

Elmarknadslagen
(386/1995)

Energimarknadsverket

Tillstånd för anslutning till landsväg

Landsvägslagen
(503/2005)

NTM‐centralen i Södra Österbotten

Specialtransporttillstånd

Trafikministeriets beslut
om specialtransporter och
specialtransportfordon
(1715/92)

NTM‐centralen i Birkaland

Flyghindertillstånd

Luftfartslagen (1194/2009)

Trafiksäkerhetsverket Trafi

Tabell 6.2. Övriga tillstånd som eventuellt behövs och med dem jämförbara beslut.
Plan/tillstånd

Lag

Myndighet/Utförare

Miljötillstånd

Miljöskyddslagen
(86/2000)

Byggnadstillsynsmyndigheterna i Kristinestad och
Storå

Tillstånd enligt vattenlagen

Vattenlagen (587/2011)

Regionförvaltningsverket

Undantagslov enligt naturvårdsla‐
gen

Naturvårdslagen
(1096/1996, 553/2004)
samt habitatdirektivet
artikel 16.1
och bilaga IV b (49 §)

NTM‐centralen i Södra Österbotten

Tillstånd att placera kablar och
ledningar på allmänt vägområde

Undantagstillstånd i
enlighet med 47 § i lands‐
vägslagen (503/2005)

NTM‐centralen i Södra Österbotten

Undantagslov från lagen om forn‐
minnen

Lagen om fornminnen
(295/1963)

NTM‐centralen i Södra Österbotten
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BEAKTANDE AV KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE
Kontaktmyndigheten NTM-centralen i Södra Österbotten begärde in utlåtanden
om bedömningsprogrammet och fick 16 stycken. Dessutom gavs sju åsikter om
MKB-programmet. Kontaktmyndigheten sammanställde åsikterna och utlåtandena och gav ett eget utlåtande den 6 september 2013 (Bilaga 1).
I tabellen nedan (Tabell 7.1) presenteras de omständigheter som man enligt
kontaktmyndigheten ska uppmärksamma när man gör utredningarna och utarbetar MKB-beskrivningen. I tabellen presenteras dessutom hur utlåtandet har
beaktats i bedömningsarbetet och i utarbetandet av MKB-beskrivningen.
Tabell 7.1. Beaktandet av kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet i MKBbeskrivningen.
KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE

BEAKTANDET I MKB‐BESKRIVNINGEN

AVSNITT

MKB‐förfarande
Det bör granskas om responsen beror på att man
inte har deltagit i evenemangen som har ordnats
eller om det trots aktivt deltagande upplevs att
responsen inte har beaktats.

Inom projektet har man strävat efter att infor‐
mera tillräckligt och därför har man förutom de
lagenliga processerna även ordnat frivilliga
möten och presentationer som inte hör till
processerna. Responsen har beaktats efter
behov och i mån av möjlighet.

Projektbeskrivning
Man bör berätta om behovet av eventuella dikning‐
ar för dräneringen och planerna i anslutning till
detta.
Noggrannare beskrivning av behovet av att bygga
och förbättra vägarna, för att man i konsekvensbe‐
dömningen bättre ska kunna beakta bl.a. arbetets
eventuella konsekvenser för hydrologin och vatten‐
föringarna i vattendragen.

Behovet av dikningar och av att bygga och
förbättra vägar har beskrivits med den nog‐
grannhet som är möjlig i detta skede av plane‐
ringen.

5.2.5, 4.2.1

Det finns skäl att också granska alternativet att de
åtta nordligaste vindkraftverken samt sex kraftverk
närmast Stormossen inte byggs och till denna del
komplettera bedömningsprogrammet.

Sammanställningen av olika alternativ har änd‐
rats så att man i miljökonsekvensbedömningen
granskar en mindre vindkraftspark (Alt 1: 19
kraftverk) och en större vindkraftspark (Alt 2:
26 kraftverk). Det har ansetts nödvändigt att
utreda miljökonsekvenserna av alla de 19 kraft‐
verk som finns i den södra delen av projektom‐
råden och därför har man inte separat granskat
ett alternativ där kraftverken vid Stormossen
inte skulle finnas med. Inget beslut om att bygga
kraftverken fattas i MKB‐förfarandet.

4.2.1

Elöverföringsalternativet (VEB) som nämns i be‐
dömningsprogrammet för Korvenneva vind‐
kraftspark bör tas upp i bedömningsbeskrivningen.

Elöverföringsalternativet som presenteras i
bedömningsprogrammet för Korvenneva vind‐
kraftspark nämns i MKB‐beskrivningen och har
beaktats i bedömningen av de sammanlagda
konsekvenserna, men det har inte granskats
som ett elöverföringsalternativ för Mikonkeidas.

17.4.2

Byggande av vindkraftverken fordrar flyghindertill‐
stånd enligt luftfartslagen. Även försvarsmaktens
utlåtande är nödvändigt.

Ansökan om flyghindertillstånd anhängiggörs av
den projektansvarige genast när de nödvändiga
bakgrundsuppgifterna är tillgängliga. Försvars‐
makten har gett ett utlåtande om projektet.

6, 12.2

Behovet av undantagslov enligt naturvårdslagen kan
komma i fråga i vindkraftsprojekt, men planerna bör
utarbetas så att det inte behövs.

Man strävar efter att göra planerna så att un‐
dantagslov inte behövs. I MKB:n utreds om det i
projektet uppstår sådana betydande konse‐
kvenser för naturen som gör att ett undantags‐

6

Projektalternativ som ska bedömas

Planer och tillstånd som krävs för projektet
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KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE

BEAKTANDET I MKB‐BESKRIVNINGEN

AVSNITT

lov skulle behövas. Undantagslov söks vid behov
efter MKB‐förfarandet.
Beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd
Bedömningsprogrammet bör kompletteras med en
beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd längs
kraftledningsrutterna.

Miljöns nuvarande tillstånd längs kraftlednings‐
rutterna har beskrivits i bedömningsbeskriv‐
ningen.

9‐11, 15

Sura sulfatjordar ska beaktas i bedömningen.

I bedömningsbeskrivningen har förekomsten av
sura sulfatjordar på projektområdet och miljö‐
konsekvenserna av dem behandlats.

9.4

I fortsättningen måste man beakta eventuella kon‐
sekvenser av dikningar och byggande av servicevä‐
gar och deras inverkan på vattendragens hydrologi
och vattenföring samt till denna del även förbereda
sig på fältarbete. Projektets eventuella konsekven‐
ser för områdets hydrologi bedöms på ett bättre
sätt.

Projektets konsekvenser för områdets hydrologi
har bedömts. Konsekvensen beaktas i senare
planeringsskeden och dikningarna dimension‐
eras så att inga förändringar sker i ytvattenav‐
rinningen.

9.4

Siiroonjoki som klyver projektområdets norra delar
är ett vattendrag som hör till forsskyddsprogrammet
och ån hör också till vattendragen i Project Aqua. I
miljöministeriets arbetsgruppsbetänkande (VM
63/1992) föreslås att ån ska bli ett särskilt skydds‐
krävande vattendrag. I bedömningsprogrammets
textdelar nämns inget om Siiroonjoki, miljökonse‐
kvensbedömningen i fråga om ån eller hur fors‐
skyddsprogrammet eller målen i Project Aqua‐
programmet beaktas i fråga om objektet
när projektet planeras.

I bedömningsbeskrivningen har framlagts att
Siiroonjoki hör till vattendragen i Project Aqua,
till vattendragen som hör till forsskyddspro‐
grammet och till de vattendrag som föreslås bli
särskilt skyddskrävande. Projektets konsekven‐
ser för Siiroonjoki har bedömts.

9.4

Förbudet mot förorening av grundvattnen enligt 8 §
i miljöskyddslagen bör beaktas i vindkraftsbyggan‐
det. Dessutom får byggandet inte påverka grundvat‐
tenståndet eller grundvattnets kvalitet. I bedöm‐
ningsbeskrivningen bör man framföra huruvida oljan
och andra ämnen som används i vindkraftverken
kan utgöra en fara/risk för vattendragen och fiskbe‐
ståndet i området och närområdet.

Projektet ligger inte och inga byggåtgärder
genomförs på klassificerade grundvattenområ‐
den. Konsekvenserna för grundvattnet samt
miljöriskerna bedöms och presenteras i MKB‐
beskrivningen.

9.4, 14.2

I utlåtandena framförs uppgifter om kraftverkens
avstånd till fastigheter och till turistobjektet, vilka
bör ses över och beaktas i detta sammanhang, i
synnerhet miljöministeriets anvisningar.

Man har strävat efter att placera vindkraftver‐
ken så att de orsakar så liten olägenhet som
möjligt för bosättningen och turistattraktionen.
Projektets bullerkonsekvenser för bosättningen
och turistattraktionen har bedömts.

9, 11.1.3.3

Resultaten av ljudmodellerna och skuggbildningen
bör presenteras tydligt i MKB‐beskrivningen. Mo‐
dellerna bör vara tillräckligt övergripande, så att de
beskriver olika situationer när
det uppstår störande situationer, inklusive worst
case‐situationer. Miljöministeriets anvisning 4/2012
om planeringen av vindkraftsutbyggnad bör beaktas
i bedömningen av både buller och konsekvenserna
på grund av reflekterande ljus.

Resultaten av buller‐ och skuggbildningsmo‐
dellerna presenteras med både ord, tabeller och
utbredningskartor i bedömningsbeskrivningen.
Miljöministeriets anvisning 4/2012 har beaktats i
bedömningen av konsekvenserna av buller och
reflekterande ljus. Skuggbildningsmodeller har
även gjorts för ett s.k. worst case‐scenario och
bullerkonsekvenserna har i projektalternativ 1
granskats för två olika kraftverkstyper med olika
utgångsbullernivå. Bullermodellerna har gjorts i
enlighet med miljöförvaltningens anvisningar
2/2014.

9.1,9.2

Jordmån, berggrund, yt‐ och grundvatten

Buller och skuggor
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BEAKTANDET I MKB‐BESKRIVNINGEN

AVSNITT

I fråga om alternativen 1 och 2 bör man i bedöm‐
ningsbeskrivningen beakta ett tillräckligt avstånd
till bebyggelsen och fritidsbebyggelsen. Skillnader‐
na/avvikande åsikter mellan bedömningsprogram‐
met och responsen bör kontrolleras.

I projektplaneringen och konsekvensbedöm‐
ningen har riktvärdena i SRb 993/1992 samt
miljöministeriets planeringsriktvärden beaktats.
Bullermodellerna har gjorts i enlighet med
miljöförvaltningens anvisningar 2/2014. Re‐
sponsen om MKB‐programmet har beaktats och
planen för var kraftverken ska placeras har
ändrats efter MKB‐programskedet. Man har
strävat efter att placera kraftverken så att kon‐
sekvenserna för bosättningen, landskapet,
rekreationsanvändningen, naturen och miljön
ska minimeras. I bedömningsbeskrivningen har
ett uppföljningsprogram för konsekvenserna
presenterats.

bl.a. 4.2.3, 9.1,
19

Införande av en kartbild över det ursprungliga pro‐
jektområdet rekommenderas såsom även att utred‐
ningsområdena enligt den ursprungliga projektpla‐
nen avgränsas på denna kartbild.

Det område som omfattas av de utredningar av
växtligheten som gjordes år 2012 i förhållande
till projektområdena i MKB‐programskedet och
MKB‐beskrivningsskedet presenteras på en
kartbild.

10.1.2

I fråga om utredningarna av växtligheten och natur‐
typerna bör bedömningsprogrammet
kompletteras med metoderna. I fråga om vegetat‐
ionskartläggningarna och fågelutredningarna bör
man säkerställa att de som utför utredningarna
känner till det värdefulla artbeståndet och naturty‐
perna/livsmiljöerna. Det bör säkerställas att utred‐
ningarna är tillräckliga efter de ändrade planerna av
projektområdet och kraftverksplatserna och att de
fortsättningsvis omfattar kraftverkens byggplatser
med närmiljö.

I MKB‐beskrivningen har metoderna för utred‐
ningarna av växtligheten och naturtyperna
presenterats, i fråga om tidigare utredningar till
de delar som de har beskrivits i utredningsrap‐
porterna. Naturutredningarna i MKB‐skedet har
gjorts av MKB‐konsultens biologer som innehar
nödvändig sakkännedom för arbetet och som
även har bedömt huruvida tidigare naturutred‐
ningar är tillräckliga och planerat nödvändiga
tilläggsutredningar.

10.1.2, 10.3.2,
10.4.2

Eventuella miljökonsekvenser för Stormossen be‐
döms särskilt omsorgsfullt såsom även möjligheter‐
na att minska dem.

Särskild uppmärksamhet har fästs vid projektets
eventuella miljökonsekvenser för Stormossen
och möjligheterna att minska dem.

9.4, 10.2, 10.3

I bedömningsbeskrivningen bör det klart framgå för
Stormossens del hur man planerat att utföra arbetet
så att vindkraftsprojektet inklusive konstruktioner,
vägar och elöverföring inte har dränerande inverkan
på myrmarksområdet. I fråga om vägarna och drä‐
neringen skulle man även kunna precisera iaktta‐
gandet av naturvärdena.

I MKB‐beskrivningen har man bedömt pro‐
jektets konsekvenser för Stormossens hydrologi
och beskrivit möjligheterna att lindra konse‐
kvenserna med den noggrannhet som är möjlig i
detta skede av planeringen.

9.4

Det förblir oklart om vägarna kommer att beaktas i
naturutredningarna. På samma sätt skulle det kunna
preciseras vilka lagar som avses i kapitel 11.1.2 när
man
talar om naturtyper enligt nationella lagar. Iaktta‐
gande av 10 § i skogslagen bör införas i bedöm‐
ningsbeskrivningen.

Kraftverksplatserna, de planerade vägarna och
elöverföringslinjerna har beaktats i naturutred‐
ningarna. Detta förs fram i MKB‐beskrivningen,
där man även noggrant har beskrivit vilka lagar
som har beaktats i naturutredningarna och
bedömningen av konsekvenserna för naturen.
Livsmiljöerna i 10 § i skogslagen har beaktats i
bedömningen.

10.1.2, 10.3.2,
10.4.2

I fråga om skyddsområdena fästs också uppmärk‐
samhet på kompletteringsprogrammet
för myrskyddet och dess avancemang på Stormos‐
sen.

Kompletteringsprogrammet för myrskyddet och
dess avancemang på Stormossen har följts med
och läget presenteras i bedömningsbeskrivning‐
en.

10.1.3.2

Projektets eventuella konsekvenser för METSO‐
objekt i projektområdet eller dess närhet bör bedö‐
mas i bedömningsbeskrivningen och utgångspunk‐
ten för bedömningen bör vara grunderna för god‐
kännande av objektet till METSO‐objekt.

METSO‐objekt som finns på projektområdet
eller i dess närhet har presenterats i bedöm‐
ningsbeskrivningen och beaktats i konsekvens‐
bedömningen. Konsekvenserna för METSO‐
objekt har bedömts utifrån grunderna för god‐

10.1

Natur
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kännande av objektet till METSO‐objekt.
Konsekvenserna av buller för tjäderspelet bör be‐
dömas. I och med att flyttsträcken flyttas så att de
går ovanför projektområdet som en följd av västvin‐
den bör modellerna över kollisionsrisken göras för
skyddsmässigt värdefulla såväl lokala häckningsfå‐
gelarter som arter som endast kan observeras under
flyttningen. I granskningen av de sammantagna
konsekvenserna bör man granska konsekvenserna
för fåglarna i fråga om flyttning, uppsamlings‐ och
födoområden samt häckningsfågelbeståndet och
förändringar av
livsmiljöerna. Arbetstimmar som används för att
följa upp vår‐ och höstflyttningen kunde läggas till
bedömningsprogrammet. På Stormossen bör fågel‐
beståndet ännu säkerställas framförallt i fråga om
rovfåglarna.

Konsekvenserna av buller för tjäderspelet har
bedömts. Modeller över kollisionsrisken har inte
ansetts nödvändiga på grund av det lilla antalet
individer som observerats, men kollisionsrisken
har bedömts utifrån litteraturkällor. I gransk‐
ningen av de sammantagna konsekvenserna för
fåglar har man beaktat flyttning, uppsamlings‐
och födoområden samt häckningsfågelbestån‐
det och förändringar av livsmiljöerna. Arbets‐
timmarna som används för att följa upp vår‐ och
höstflyttningen presenteras i bedömningsbe‐
skrivningen. På Stormossen har det häckande
fågelbeståndet utretts och fiskgjusens flygmöns‐
ter observerats.

10.1, 17.6.3

I fråga om fiskbeståndet bör man utreda eventuella
konsekvenser under pågående bygge av kraftverken
och servicevägarna samt konsekvenserna under
kraftverkens drift på fiskbestånden i Siiroonjoki, Lilla
Sandjärv, Tönijärvi och Kaakkoolammi och för vat‐
tendragets betydelse som förökningsplats. Eftersom
det i projektområdet sannolikt finns naturliga dam‐
mar och små bäckar och en del av dem har bety‐
delse som förökningsplats för fisk, bör man i be‐
dömningsbeskrivningen fästa särskild uppmärksam‐
het på de förbjudna åtgärderna som nämns i 2 kap.
11 § och 3 kap. 2 § i vattenlagen vad gäller dammar
och bäckar.

Konsekvenserna under pågående bygge av
kraftverken och servicevägarna samt konse‐
kvenserna under kraftverkens drift på ytvattnen
och fiskbestånden har bedömts. Enligt utgångs‐
uppgifterna och fältinventeringarna finns inga
värdefulla småvatten (tjärnar på under en hek‐
tar, bäckar i naturtillstånd, rännilar eller källor)
på projektområdet.

9.4

I fråga om kraftledningssträckningarna preciseras
naturutredningarna och projektets eventuella miljö‐
konsekvenser i anslutning till dessa bedöms.

Naturutredningar har gjorts på de alternativa
kraftledningssträckningarna i samband med
MKB‐förfarandet eller tidigare projekt, med
undantag för det avsnitt som placeras i en ny
terrängkorridor i fråga om elöverföringslinje C
som togs med i granskningen mitt i MKB‐
förfarandet På detta avsnitt ska naturutredning‐
ar göras under fältsäsongen efter MKB‐
förfarandet. Projektets miljökonsekvenser har
bedömts också i fråga om kraftledningssträck‐
ningarna.

9‐13, 15, 17

I utlåtandena framförs uppgifter om naturvärden,
vilka bör ses över.

Uppgifterna om naturvärden som har framförts
i utlåtandena har setts över.

10

Vindkraftsbyggandets konsekvenser för fågelbe‐
ståndet har även för projektet Mikonkeidas beskri‐
vits i utredningen Etelä‐Pohjanmaan maakun‐
takaava, Vaihekaava I – tuulivoima, Lin‐
nustovaikutukset. I utredningen konstateras för
vindkraftsområdet Ömossa‐Norrviken att bivråk och
ormvråk samt fiskgjuse häckar i området eller dess
närhet. På vissa kraftverksplatser är antalet fågelar‐
ter i häckfågelbeståndet en aning större än på
andra. Dessutom har man observerat några värde‐
fullare arter (bl.a. tjäder och slaguggla) i närheten av
kraftverksplatserna. Särskild uppmärksamhet bör
fästas på dessa kraftverksplatser i bedömningsbe‐
skrivningen och söka ett alternativ som är oskadligt
eller så oskadligt som möjligt för ovan nämnda arter.
Stormossens myrmarksområde inklusive fågelbe‐
stånd bör även i detta sammanhang särskilt beaktas.

Uppgifterna om fågelbeståndet som presente‐
ras i utredningen om konsekvenserna av etapp‐
landskapsplan 1, Södra Österbottens landskaps‐
plan, för fågelbeståndet har i tillämpliga delar
lagts till bedömningsbeskrivningen och beaktats
i konsekvensbedömningen. Konsekvenserna för
alla de nämnda arterna har granskats. Särskild
uppmärksamhet har fästs vid Stormossens
myrmarksområde inklusive fågelbestånd.

10.1
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I bedömningsprogrammet nämns i fråga om fågel‐
beståndet att det berikas av ett fåtal öppna
myrområden där beaktansvärda myrmarksfåglar
fåtaligt häckar. I synnerhet i fråga om Stormossen
bör man i framtiden fästa uppmärksamhet på myr‐
områdets fågelbestånd och dess värde samt be‐
döma projektets eventuella konsekvenser för be‐
ståndet.

I miljökonsekvensbedömningen har man fäst
uppmärksamhet vid fågelbeståndet och dess
värde på myrområden och särskilt på Stormos‐
sen. Projektets konsekvenser för fågelbeståndet
på myrområden har bedömts.

10.1

Projektets konsekvenser för jakten har bedömts
bl.a. utifrån intervjuer med jägare som har gjorts
inom ramen för projektet i Mikonkeidas eller
tidigare motsvarande projekt.

10.6

I utredningarna bör man även fästa särskild upp‐
märksamhet på att utreda den nordligaste delen av
projektområdet i fråga om konsekvenser såväl för
människan som för miljön. I bedömningsbeskriv‐
ningen bör framföras en bedömning om projektets
eventuella inverkan på rekreations‐ och turistobjek‐
tet på den västra sidan av projektområdet.

I bedömningen har man fäst särskild uppmärk‐
samhet vid konsekvenserna i den nordligaste
delen av projektområdet. Konsekvenserna för
rekreationsobjektet och turistattraktionen har
bedömts.

9‐11, 17

Planläggningssituationen bör uppdateras i bedöm‐
ningsbeskrivningen. I bedömningsbeskrivningen bör
även ges en bedömning om hur projektet eventuellt
skulle påverka genomföringen av stranddelgeneral‐
planerna för Lilla Sandjärv och Stora Sandjärv och
områdets fritidsbostäder.

Den aktuella planläggningssituationen har pre‐
senterats i bedömningsbeskrivningen. Konse‐
kvenserna för genomförandet av stranddelge‐
neralplanerna för Lilla Sandjärv och Stora Sand‐
järv och områdets fritidsbostäder har bedömts.

11.1, 9, 9.2

Eventuella begränsningar av markanvändningen
som byggandet av vindkraftsparken orsakar
för rekreationsanvändningen bör framföras tydligt i
bedömningsbeskrivningen.

Eventuella begränsningar av markanvändningen
som byggandet av vindkraftsparken orsakar
för rekreationsanvändningen har presenterats.

11.1.4 , 14.1.1

Trafikverkets anvisningar och vindkraftverkens
transportrutter har beaktats i projektplanering‐
en och konsekvensbedömningen. I bedöm‐
ningsbeskrivningen har de mest sannolika
transportlederna granskats.

11.2

I bedömningsbeskrivningen har presenterats
visualiseringar från flera olika riktningar mot
projektområdet. Resultaten av utsiktsanalysen
har presenterats med åskådliga kartor och med
ord. Man har fäst särskild uppmärksamhet vid
projektets konsekvenser för kulturlandskapet
Kärjenkoski‐Kankaanpäänkulma.

11.3

Skogsbruket har beaktats i bedömningen av
konsekvenserna för markanvändningen och
näringsverksamheterna.

11.1, 11.6

I bedömningsbeskrivningen bör särskild uppmärk‐
samhet fästas på att bedöma isrisken.

Isrisken har beaktats i bedömningen av konse‐
kvenserna och miljöriskerna.

11.1.4, 14.1.1

Vid behov måste en bedömning av radarkonsekven‐
serna göras av VTT. Behovet av noggrannare radar‐

Enligt försvarsmaktens utlåtande om projektet
bedöms inte de planerade kraftverken medföra

12.2

Jakt
När representanterna för jaktföreningarna inter‐
vjuas bör frågorna ställas även så att man i bedöm‐
ningsbeskrivningen kan bedöma hur jaktpraxis
kommer att förändras om projektet eventuellt
genomförs.
Markanvändning

Trafik
I fråga om trafiken bör Trafikverkets anvisningar och
vindkraftverkens transportrutter beaktas. I bedöm‐
ningsbeskrivningen bör man utreda vindkraftver‐
kens transportrutter och riskobjekt eller
hinder som finns i vägnätet.
Landskap
I fråga om konsekvenserna för landskapet bör man
fästa uppmärksamhet på att det finns tillräckligt
med visualiseringar. Det bör satsas på att göra en
tydlig utsiktsanalys och att redogöra för resultaten
på ett begripligt sätt. Särskild uppmärksamhet bör
fästas på projektets eventuella konsekvenser för
kulturlandskapet Kärjenkoski‐Kankaanpäänkulma
och bedömningen av konsekvenserna.
Näringar
Det finns skäl att i bedömningsbeskrivningen tydligt
framföra hur vindkraftsbyggandet i fråga om kraft‐
verken, elledningar och vägarna kommer att på‐
verka områdets skogsbruk.
Säkerhet och miljörisker
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utredning bedöms av Huvudstaben när den fått
noggrannare uppgifter om de planerade vindkraft‐
verken. Genomföringen av vindkraftsprojekt kan
förutsätta ett godkännande utlåtande av försvars‐
makten. Försvarsmakten ger utlåtande på basis av
begäran om utlåtande. Arméns stab och flygvapnets
stab bör hållas informerade om ärenden som gäller
planeringen av vindkraftsparken.

några betydande konsekvenser för prestandan
hos försvarsmaktens bevaknings‐ eller vapensy‐
stem, utbildningen eller användningen av trup‐
per och system eller för flygvapnet. Således
motsätter sig inte försvarsmakten att vindkraft‐
verken byggs på Mikonkeidas projektområde.
Den projektansvarige informerar arméns stad
och flygvapnets stab om ärenden som gäller
projektplaneringen innan delgeneralplanen
godkänns.

AVSNITT

Sammanlagda konsekvenser
Bedömningsbeskrivningen uppdateras med den
aktuella situationen för de övriga projekten.

I bedömningsbeskrivningen har aktuell inform‐
ation om övriga projekt presenterats utifrån
tillgänglig information.

17

I utredningarna och bedömningsbeskrivningen bör
man fästa uppmärksamhet på att samverkan av
projekten bedöms så tillförlitligt och övergripande
som möjligt och att uppmärksamhet fästs på den
övriga markanvändningen inklusive miljökonsekven‐
serna framförallt för myrarna och myrnaturen i
näromgivningen och för fågelbeståndet.

I utredningarna och bedömningsbeskrivningen
har man strävat efter att så tillförlitligt och
övergripande som möjligt bedöma väsentliga
sammanlagda konsekvenser. Övriga projekt i
näromgivningen har beaktats vid bedömningen
av de sammanlagda konsekvenserna till de delar
som det finns tillgänglig information. I bedöm‐
ningen av de sammanlagda konsekvenserna har
även den övriga markanvändningen inklusive
miljökonsekvenserna beaktats. Vid bedömning‐
en av de sammanlagda konsekvenserna har man
fäst särskild uppmärksamhet vid konsekvenser‐
na för naturens biologiska mångfald och för
fågelbeståndet.

17

Särskild vikt bör läggas på bedömning av samverkan
och de eventuella risker som framkommer såsom
även på riskerna för fågelbeståndet, Siiroonjoki och
Stormossen. Uppmärksamhet bör även läggas på att
bebyggelsen beaktas i fråga om buller och skugg‐
bildning.

Bedömningen av miljöriskerna inkluderar de
sammanlagda konsekvenserna samt kollisions‐
riskerna för fågelbeståndet. Vid bedömningen
av de sammanlagda konsekvenserna har man
bl.a. beaktat konsekvenserna för naturens
biologiska mångfald och för fågelbeståndet
samt konsekvenserna av buller och skuggbild‐
ning för bosättningen. Konsekvenserna av pro‐
jektet i Mikonkeidas för Siiroonjoki och Stor‐
mossen har bedömts.

14, 17, 9.4,
10.2

Konsekvenser under och efter nedläggningen
Man bör utreda vem som bär ansvaret för kon‐
struktionerna efter att verksamheten har lagts ner.

I MKB‐beskrivningen har presenterats vem som
bär ansvaret för betongfundament och kablar
som eventuellt lämnar kvar i marken efter att
verksamheten har lagts ner.

Lindring av konsekvenserna
Önskemålet är att avgränsning av möjligheterna att
minska konsekvenserna för miljön endast till bety‐
dande skadliga miljökonsekvenser ändras till skad‐
liga miljökonsekvenser. I bedömningsbeskrivningen
önskas att eventuella skadliga konsekvenser fram‐
förs såsom även eventuella åtgärder för att minska
eller lindra dem på ett så övergripande sätt som
möjligt.

Eventuella väsentliga negativa konsekvenser har
presenterats i bedömningsbeskrivningen. Möj‐
ligheterna att minska eller lindra konsekvenser‐
na har presenterats även för negativa konse‐
kvenser av mindre betydelse.

9‐13, 15, 17

Osäkerhetsfaktorer och antaganden samt en
uppskattning av deras inverkan på bedömning‐
ens slutresultat har presenterats i bedömnings‐
beskrivningen.

9‐11

Osäkerhetsfaktorer
I bedömningsbeskrivningen är det skäl att fästa
uppmärksamhet på osäkerhetsfaktorer och anta‐
ganden och deras inverkan på bedömningens slutre‐
sultat och även på att framföra konsekvenserna på
ett tydligt sätt i syfte att möjliggöra en bedömning
av slutresultatets tillförlitlighet.
Uppföljning av konsekvenserna
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Trots sina allmänna drag bör planen vara tillräckligt
noggrann för att man med hjälp av den ska kunna
observera projektets konsekvenser och eventuella
oförutsedda följder.

Man har strävat efter att utarbeta planen för
uppföljning av konsekvenserna så att man med
hjälp av den ska kunna observera projektets
konsekvenser och eventuella oförutsedda följ‐
der.

19
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vande miljö n
- Konsek
kvenser förr ljudlandsk
kapet
- Konsek
kvenser förr ljusförhålllandena
- Konsek
kvenser förr luftkvalite
eten och klimatet
- Konsek
kvenser förr jordmånen, yt- och grundvattn
g
et



Den levande
e miljön
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- Konsekv
venser för v
växtligheten
n och värde
efulla naturrobjekt
- Konsekv
venser för ffågelbestån
ndet
- Konsekv
venser för ö
övrig fauna
- Konsekv
venser för n
naturskyddsområden


Män
nniskans om
mgivning
- Konsekv
venser för m
markanvändningen oc
ch den bygg
gda miljön
- Konsekv
venser för ttrafiken
- Konsekv
venser för la
andskapet och kulturm
miljön
- Konsekv
venser för ffornlämning
gar
- Konsekv
venser för m
människans
s hälsa, lev
vnadsförhål landen och
h trivsel

Förutom
m ovan näm
mnda konse
ekvenser ha
ar man äve
en bedömt konsekvenserna för
säkerheten, till exempel trafiiksäkerhete
en, radar- och komm unikationsfförbindelarsmaktens verksamhe
et.
serna, flygtrafiken och försva
8.2 Kara
aktäriserin
ng av en ko
onsekvens
s och fasts
ställande av dess be
etydelse
Konsekv
venserna och
o
skillnad
derna mella
an dem be
eskrivs i h uvudsak i ord. Beskrivningen åskåd
dliggörs me
ed bilder och
o
tabelle
er. I bedö
ömningen definieras
d
onsekvens karaktär o
och betydelse utifrån kriterier ssom utveck
klats med
varje ko
stöd av IEMA:s (20
004) bedöm
mningshand
dbok (Bild 8.2).
8

Bild 8.2. Definition av konsekven
nsens karakttär och betyd
delse.

8.3 Meto
oder för jämförelse av alterna
ativen
etod för jäm
mförelse av
v alternativ
ven använd
ds den s.k. specificera
ande meSom me
toden, som
s
betona
ar ett beslu
utsfattande
e som utgå
år från olika
ka värdemä
ässiga utgångspu
unkter. Alte
ernativens interna konsekvenserr av olika ttyper och deras
d
be-
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tydelse
e jämförs inte med varandra, eftersom vikten av varje ensk
kild konse-kvensttyp i förhållande till e
en annan ko
onsekvensttyp i många
a fall är alltför värde-betona
ad och inte
e kan fastsställas med positivistis
ska metode
er. Detta in
nnebär ex-empelvis att bulllerkonsekve
dskapskon-enser inte kommer att jämförass med land
nser.
sekven
Med hjjälp av den
nna metod kan man ta
t ställning till de olika
a alternativ
vens miljö-mässig
ga genomfö
örbarhet, m
men inte fastställa dett bästa alte
ernativet. Beslutet
B
om
m
det bä
ästa alterna
ativet fatta
as av proje
ektets beslutsfattare. De bedöm
mda konse-kvense
erna och sk
killnaderna mellan de olika alternativen pre
esenteras i en tabell i
syfte att
a göra dett lättare attt jämföra alternativen
a
n.
8.4 Verrkningsom
mråde som
m granskas
s
Med verkningsom
mråde som granskas avses
a
ett område
o
som
m man på goda
g
grun-an anse nå
ås av proje
ektets miljö
ökonsekven
nser. Man har sträva
at efter attt
der ka
faststä
älla ett granskningsom
mråde som är så stort att inga rrelevanta miljökonsem
kvense
er kan anta
as uppstå u
utanför omrrådet.
Verkniingsområde
ets omfattn
ning beror på egenskaperna hoss det objek
kt som ska
a
gransk
kas. En del konsekve
enser begrä
änsas till vindparksom
v
mrådet elle
er kraftled-ningso
området, till exempel konsekven
nserna av byggåtgärd
derna, med
dan en dell
brederr ut sig över ett myccket stort område,
o
tilll exempel landskapsk
konsekven-serna.
1) presente
eras avgrän
nsningarna av granskn
ningsområ-I tabellen nedan (Tabell 8.1
ör projektets konsekv
venser. Gra
anskningsområdena h
har använts
s i bedöm-den fö
ningsa
arbetet och deras om fattning ha
ar uppskatttats utifrån
n de olika konsekvenk
sernas
s karaktäris
stiska drag . Konsekve
enser som är
ä svåra attt avgränsa, till exem-pel konsekvenserr för klimattet, har ute
elämnats.
Tabell 8.1
8 Storleke
en på det verrkningsområ
åde som ska granskas en
nligt konsekv
venstyp.
Konsekvenstyp
S
Storleken på
p det verk
kningsområ
åde som ska
a granskas
Markanvvändning

SSamhällsstruktur på kommunnivå, vindparkssområdet och dess
d närm‐
aaste omgivningg (ca 5 km), krafftledningsområådet och dess närmaste
oomgivning (ca 500
5 m)

Trafik

V
Vindkraftsparkens huvudtrafik
kleder och omrrådena för elöverföringslin‐
jjen

Natur

V
Vindkraftverkens byggplatser och deras närm
maste omgivnin
ng, elöverfö‐
ringsområdenaa, fåglarnas flytttstråk

Fågelbesstånd

V
Vindparksområådet och elöverföringslinjerna,, objekt som ärr betydelse‐
ffulla för fågelbe
eståndet i närområdet, flyttstrråk, eventuellt ett vid‐
ssträckt verkningsområde

Fornlämningar

V
Varje byggplatss på vindparkso
området, de nyaa vägarna samtt elöverfö‐
ringslinjerna

Landskap
p och kulturhisttoriska
objekt

O
Objekt som utssätts för byggåtgärder, eventuuell synlighetsse
ektor 20 km
ffrån vindkraftsparken

Buller, skkuggor, blinknin
ngar

V
Verkningsområåde i enlighet med
m kalkyler ochh modeller, en radie på
ccirka 2 km från vindkraftspark
ken

Människkors levnadsförh
hållanden
och trivsel

Konsekvensspe
ecifik bedömnin
ng inom en radiie på högst cirkka 20 km och
noggrannare in
nom en radie på
å cirka 5 km
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Till granskningsområdet för miljökonsekvenserna längs elöverföringslinjerna räknas de dikessträckningar som görs för dragningen av mellanspänningskablar
(20 kV) samt de terrängkorridorer som ska röjas för byggandet av luftledningar
på 110 kV. Dikessträckningarna och terrängkorridorerna kan påverka naturvärdena, landskapet eller näringsverksamheten längs elöverföringslinjerna, särskilt
i kabeldragningsskedet och under luftledningarnas livscykel.

Bild 8.3. Avståndszoner 1–20 kilometer från de planerade kraftverken.
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9

KON
NSEKVENSER FÖR DEN ICKE-L
LEVANDE MILJÖN
M

9.1 Kon
nsekvense
er för ljudllandskape
et
9.1.1 K
Konsekvensmekanisme
er
gskedet up
ppstår bulle
erkonsekve
enser bl.a. i anslutni ng till byg
ggandet av
v
I bygg
vägarn
na, vindkra
aftverken o
och kraftled
dningen. Under proje
ektets driftttid orsakarr
vindkrraftverkens roterande
e rotorblad aerodynam
miskt bulle
er. Det för vindkraft-verkett typiska bullret (ett skiftande ”brus”)
”
orsakas av ro
otorbladets aerodyna-miska ljud samt av att roto
orbladet pa
asserar mas
sten, varvid
d vingens ljud reflek-teras från
f
tornet. När luften
n pressas mellan
m
torne
et och roto
orbladet upp
pstår dess-utom ytterligare ett ljud. L
Lite buller orsakas
o
även av de e
enskilda de
elarna i sy-g
av bruset från rotorbladen hörs dett
stemet för elproduktionen, men på grund
Di Napoli 20
007).
inte (D
karaktär occh beror bll.a. på vin-Bullers
spridningen
n i omgivni ngen har varierande
v
dens riktning
r
sam
mt vindhasstigheten och lufttemperaturen p
på olika hö
öjder. Bull-rets hö
örbarhet be
eror till sto
or del på nivån på bakgrundsbulllret. Bakgrrundsbullerr
orsaka
as bl.a. av trafik
t
och v
vind (vinden
ns eget bru
us och träde
ens sus).
Bullrett från byggandet av k
kraftledning
gen kan till sin karaktä
är jämföras
s med bull-ret frå
ån byggand
det av vin dkraftspark
ken. Bullret är lokaltt och överg
gående ef-tersom
m kraftledningens byg
ggarbetspla
ats kontinuerligt flytta
as framåt. Vid fuktigtt
väder kan det up
ppstå s.k. k
koronaurlad
ddningar i kraftlednin
ngen under projektets
s
driftsk
kede. Koron
naurladdnin
ngar orsaka
ar ett lokalt fräsande ljjud.
9.1.2 U
Utgångsdata
a och bedöm
mningsmettoder
Bullrett under by
yggandet av
v vindkrafttsparken har bedömtts med ord
d, eftersom
m
det an
ntas vara kortvarigt
k
o
och sprida sig till ett begränsat område. Bullret
B
från
n
underh
hållet av vindkraftver
v
rken har in
nte granska
ats, efterso
om endast några en-staka servicebesö
ök görs till vindkraftv
verken per år. Bullerko
konsekvense
erna underr
n till följd av
a de roterrande rotorrbladen har bedömts av en exp
pert utifrån
n
driften
modeller.
modellerna för driften
n har gjorts i enlighet med den
n internationella stan-Bullerm
darden
n ISO 9613
3-2 samt m
miljöförvaltn
ningens anv
visnigar 2/2
2014 (Miljö
öministeriett
2014) gällande modellering
g av vindk
kraftsbullerr med hjällp av berä
äkningspro-gramm
met WindPrro 2.8, som
m har utve
ecklats för bedömning
g av vindkrraftverkens
s
miljökonsekvense
er. Program
mmet använder en dig
gital tredim
mensionell terrängmot
ch en nordisk beräkni ngsmodell för industrribuller för a
att få fram
m en modelll
dell oc
av bullerspridningen. En mo
odell som inte omfatta
ar bakgrun
ndsbullret utarbetades
u
s
ndkraftsparrkens bullerr. Modellen
n beskriver en teoreti sk situation, där vin-för vin
den blåser från varje
v
kraftv
verk samtid
digt mot de
en punkt so
om ska granskas. Alla
a
erk i granskningen ärr i drift sam
mtidigt. Vindkraftverrkens egens
skaper, to-kraftve
tala an
ntal och pllacering be
eaktas vid framtagand
det av mod
dellen. Ege
enskaperna
a
hos de
e vindkrafttverk som ska användas i mode
ellen grund
dar sig på den kraft-verksttyp som den
n projektan
nsvarige vä
äljer.
I beräkningarna användes
a
ssom navhöjjd 141 meter i alterna
ativ 2 samt 137 meterr
41 meter i alternativ 1. Höjderna som an
nvändes i m
modellen avviker inte
e
och 14
stort från
f
den hö
öjd som norrmalt används i MKB:n (140 me
eter) och en
n höjdskill-nad på någon meter
m
påve rkar inte slutresultat
s
et av mod
delleringen väsentligt.
h
Som ljudeffektnivåer (LWA) användes 105 dB i alternativ 2 samt 105 dB och
nativ 1. De valda ljudeffektnivåe
erna motsv
varar ljudefffektnivåer-106,5 dB i altern
na för de kraftve
erkstyper so
om använd
ds i beräkniingen när v
vindhastigh
heten är 7–
–
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25 m/s. Det har antagits att vindkraftverken roterar kontinuerligt, och då är
ljudnivån den samma både dag och natt. Som vindhastighet användes 8,0 m/s,
då bullret från ett vindkraftverk är som högst. Vid högre vindhastigheter, vanligen över 10 m/s, täcker vindens naturliga buller bullret från vindkraftverken.
Vid lägre vindhastigheter är både bullrets styrka och bakgrundsbullret lägre.
Modellresultaten har åskådliggjorts med hjälp av s.k. utbredningskartor. Utbredningskartan presenterar medelljudnivåkurvorna för utbredningen av buller med
fem decibels intervaller. Dessutom har man i modellen separat beräknat ljudnivåerna vid de bullerkänsliga objekt som finns i vindparksområdets omgivning.
Medelljudnivåerna (LAeq) har jämförts med de riktvärden för bullernivå som
anges i statsrådets beslut (993/1992) samt med de planeringsvärden som presenteras i miljöministeriets vindkraftshandbok som är i utkastskedet. Modellresultaten presenteras i bilaga 3 samt i avsnitt 9.1.7 (Bild 9.2 och Bild 9.3). De
detaljerade resultaten per byggnad kan granskas i modelleringsrapporten, som
finns att ladda ner i elektroniskt format på Södra Österbottens NTM-centrals internetsidor.
Bullret under driften av vindkraftsparken har modellerats separat även för lågfrekvent buller med hjälp av metoden i VTT:s förslag VTT-R-04565-13 (Nykänen
m.fl. 2013). Metoden motsvarar också miljöförvaltningens anvisningar 2/2014
gällande modellering av buller från vindkraftverk (Miljöministeriet 2014). Metoden innehåller antagandet om att byggnadernas yttre hölje är ljudisolerande. Eftersom det finns stora skillnader i ljudisoleringen, framför allt i fritidshus, har
man i bedömningen även inkluderat en jämförelse av ljudnivån med riktvärdet
utanför byggnaden. Uppgifter om lågfrekvent buller från vindkraftverken erhölls
av tillverkaren. Modellberäkningen har gjorts för ett kraftverk med en utgångsbullernivå på 105 dB.
Det sammanlagda bullret som orsakas av vindkraftverken, vägarna och andra
bullerkällor som redan finns på projektområdet har bedömts i ord av en expert
utifrån de gjorda modellerna och erfarenheter av liknande projekt. Som ett resultat av bedömningen presenteras en uppskattning av den relativa förändring
som projektet orsakar jämfört med nuvarande bullernivåer.
Bullermodellerna har utarbetats av projektingenjör Hans Vadbäck, ing. (YH) och
bullerkonsekvenserna har bedömts av projektchef Heini Passoja, DI vid FCG Design och planering Ab.
9.1.3 Riktvärden för buller
Bullerbekämpningen styrs i Finland av riktvärden för bullernivå enligt Statsrådets beslut SRb 993/1992. De aktuella riktvärdena presenteras i tabellen nedan
(Tabell 9.1).
I miljöförvaltningens anvisningar för vindkraft definieras planeringsriktvärden
för de maximala värdena för medelljudnivå dagtid och nattetid. Om bullret från
vindkraftverken innehåller tonala, smalbandiga eller impulsartade komponenter
eller om det är tydligt amplitudmodulerat, ska man enligt anvisningarna tillägga
fem decibel till modelleringsresultatet innan man jämför det med planeringsriktvärdet. Eftersom riktvärdet redan innehåller buller som är karaktäristiskt för
vindkraftverk, ska ovan nämnda ljudkaraktäristika vara ovanligt kraftiga från
vindkraftverk för att det ska vara nödvändigt att tillägga fem decibel till modellleringsresultatets ljudstyrka.
Motstridiga gränsvärden för bullernivå som anges i olika källor och bristfälliga
anvisningar om modellering och mätning ger utrymme för tolkning av de slut-
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satser som ska dras utifrån modelleringsresultaten. Miljöministeriet har inlett ett
projekt vars mål är att skapa enhetliga anvisningar för bedömning och mätning
av bullerkonsekvenser.
Tabell 9.1. Allmänna riktvärden för medelljudnivån på buller (SRb 993/1992).
Konsekvensobjekt
Kl. 7−22

Kl. 22−7

Utomhus
55 dB

50 dB 1) 2)

45 dB

40 dB 3) 4)

Bostads‐, patient‐ och inkvarteringsrum

35 dB

30 dB

Undervisnings‐ och möteslokaliteter

35 dB

‐

Affärs‐ och kontorslokaliteter

45 dB

‐

Bostadsområden, rekreationsområden i tätorter eller i deras omedelbara närhet
och områden avsedda för vårdinrättningar eller läroanstalter
Områden med fritidshus, campingområden, rekreationsområden utanför tätor‐
terna och naturskyddsområden
Inomhus

1) I nya bostadsområden tillämpas emellertid riktvärdet 45 dB nattetid.
2) Nattriktvärdena tillämpas inte i områden avsedda för läroanstalter.
3) Riktvärdet för nattetid tillämpas inte i sådana naturskyddsområden som under natten inte allmänt används för
vistelse eller naturobservationer.
4) I områden med fritidshus inom tätorterna kan dock riktvärdena för bostadsområden tillämpas.

Tabell 9.2. Miljöministeriets planeringsriktvärden för utomhusbuller vid utbyggnad av
vindkraft (Miljöministeriet 2012).

Planeringsriktvärden för utomhusbul‐
ler vid utbyggnad av vindkraft
Områden som används för boende,
områden som används för fritidsbo‐
ende i tätorter, rekreationsområden

Områden utanför tätorter som an‐
vänds för fritidsboende, campingom‐
råden, naturskyddsområden*

Övriga områden

LAeq dag
kl. 7−22

LAeq natt
kl. 22−7

45 dB

40 dB

40 dB

35 dB

tillämpas
inte

tillämpas
inte

Anmärkningar

* Nattvärdet tillämpas
inte för naturskydds‐
områden som i all‐
mänhet inte används
för vistelse eller natur‐
observationer under
natten

Social- och hälsovårdsministeriet har gett riktgivande maximivärden för lågfrekvensbuller i sin handbok Anvisningar om boendehälsa 2003. Riktvärdena gäller
boningsrum och de har getts tersvis som icke-frekvensvägda medelljudnivåer under en timme. Riktvärdena gäller nattetid, medan 5 dB större värden tillåts på
dagen. När mät- eller beräkningsresultaten jämförs med riktvärdena görs inga
korrigeringar för smalbandighet eller impulskaraktär. I miljöministeriets anvisning
4/2012 Planering av vindkraftsutbyggnad hänvisas till dessa riktvärden i fråga om
lågfrekvent buller.
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Tabell 9.3. Riktvärden för lågfrekvent buller i boningsrum utan frekvensvägning.

Tersband Hz

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

Medelljudnivå LZeq, 1h, dB

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32

A‐vägd medelljudnivå be‐
räknad utifrån värdena ovan
LAeq, 1h, dB

24

19

17

14

14

16

18

19

20

21

21

9.1.4 Ljudstyrka
Ljudstyrkan mäts i decibel (dB). Decibelskalan är logaritmisk, vilket innebär att
om ljudeffekten till exempel höjs tiofaldigt höjs ljudnivån alltid med 10 dB och
om ljudeffekten höjs hundrafaldigt höjs ljudnivån med 20 dB. Människan kan
nästan inte höra variationer på mindre än 3 dB i ljudstyrkan och en höjning av
ljudnivån med 10 dB upplevs oftast som en fördubbling av ljudstyrkan.
En frekvensvägning görs på decibelskalan, eftersom det mänskliga örat hör ljud
med olika frekvenser på olika sätt vid olika styrkor. A-vägningen som har gjorts
för små ljudstyrkor används vanligen vid bedömningen av omgivningsbuller och
riktvärdena har getts med denna frekvensvägning.
Tabell 9.4. Exempel på olika ljudtrycksnivåer.

Ljudtrycksnivå (dB)

Exempel

0

Hörseltröskel

5–25

Prassel från buskarnas löv

20

Armbandsur (1 m)

30

Viskning (1 m)

40

Bakgrundsbuller hemma

50–70

Ljudligt tal

70–85

Trafik

85–90

Motorcykel

90–110

Nattklubb eller disco

110–130

Smärttröskel

9.1.5 Upplevelse av ljudet från vindkraftverken
Ljudet från vindkraftverken kan upplevas som obehagligt eller störande, och då
klassas det som buller. Det finns inga absoluta decibelgränser för buller, utan
upplevelsen av buller är alltid subjektiv. I olika situationer och miljöer kan
samma ljud uppfattas på mycket olika sätt. Ett homogent ljud har konstaterats
störa mindre än ett varierande buller. Ljudet kan orsaka hörselskador om det
överstiger 80 decibel. En långvarig exponering för buller kan också orsaka till
exempel sömn- och koncentrationsstörningar.
Bullret från vindkraftverken är inte slagartat eller smalbandigt till sin natur.
Ljudstyrkan varierar enligt väderleksförhållandena. Ljudet är kraftigast då vinden blåser i riktning från vindkraftverken och mycket svagare då vinden blåser
åt andra hållet. På mycket nära håll kan det ljud som produceras av ett enskilt
blad i vindkraftverket urskiljas.
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I unde
ersökningarr som geno
omfördes under
u
1970- och 1990
0-talen noterade man
n
att antalet männ
niskor som upplever buller
b
som mycket stö
örande stårr i proport-n. Cirka 5–
–10 procentt av männ
niskorna up
pplever ettt buller på
å
ion till ljudnivån
cibel som mycket
m
stö rande och endast cirk
ka 5 procen
nt upplever ett bullerr
55 dec
på 45 decibel som mycket störande. Allt fler up
pplever bul lret som sttörande då
å
ljudniv
vån blir hög
gre än 60 d
decibel.
På bild
den nedan (Tabell 9.1 ) presenterras förhållandet mella
an ljudtryck
ksnivån och
h
hur störande bullret är. Lju
udtrycksnivån visas i decibel och
h den störa
ande effek-ar bedömts på en ska
ala från 0 till 10. I undersökning
gen fick buller på 45–
–
ten ha
50 dec
cibel värdett 1 (ringa) som störningsgrad.

Bild 9.1 Förhållandet mellan bullrets ljud
dtrycksnivå (dB) och h
hur störande
e bullret är.
ainen m.fl. 2007 cit. Lam
mbert & Maurrin 1988)
(Jauhia
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nordväst och väster om projektområdet koncentreras främst till vägarna. I Kärjenkoski, Lillåns ådal och Peltomaa kan även jordbruket orsaka buller. Till projektområdets naturljud bidrar vid blåsigt väder vågsvall i de sjöar och tjärnar
som finns på och i närheten av projektområdet. Ljudnivån vid fritidsbosättningen vid Kaakkoolammis strand i de mellersta delarna av projektområdet och i
närheten av Tönijärvi väster om den norra delen av projektområdet bestäms
utifrån naturljud samt ljud från jord- och skogsbruksmaskiner som används tidvis.
Det finns inte en enda fast bostad på projektområdet. På projektområdet finns
tre fritidshus, varav två finns i närheten av Kaakkoolammi (avstånd till de
närmaste kraftverken över 800 meter) och ett vid stranden av Tönijärvi (avstånd till de närmaste kraftverken över 1 000 meter).
9.1.7 Vindkraftsparkens konsekvenser för ljudlandskapet
9.1.7.1

Alternativ 1: En mindre vindkraftspark
Konsekvenser under byggtiden
Under byggandet av vindkraftverken uppstår buller i arbetsskeden som inkluderar servicevägar, kraftverkens fundament, kabeldragning och resning av kraftverken. De mest betydande skedena med avseende på buller är anläggningen
av vägar och fundament. Då kan det i ringa grad också förekomma impulsartat
buller. Bullret som uppstår är buller som orsakas av arbetsmaskiner och trafik
på byggarbetsplatsen och kan jämföras med normalt byggbuller. Med undantag
för transporter och kanske större lyft sprider sig bullret i huvudsak inte utanför
vindparksområdet.
Lokalt är arbetsmaskinernas ljudeffektnivå sammanlagt högst cirka 115 decibel,
som även i öppen terräng dämpas till 55 decibel på cirka 400 meters avstånd
och till mindre än 40 decibel på mindre än två kilometers avstånd. Tunga fordon
orsakar tillfälligt en ljudeffektnivå på högst cirka 60 dB på cirka 100 meters avstånd från transportleden, vilket motsvarar ljudnivån vid ett normalt samtal.
Byggbullret kan tidvis överskrida riktvärdena på projektområdet vid fritidsbosättningen på Kaakkoolammis strand när de nordligaste vindkraftverken, vägarna dit och kraftledningen byggs i alternativ 1. Avståndet från fritidshusen till de
närmaste service- och byggvägarna är minst 1,5 kilometer. Riktvärdena för buller kan tillfälligt eller tidvis överskridas även vid fritidsbosättningen och den
fasta bosättningen i närheten av vindkraftsparken (projektområdets södra del)
och transportleden när vindkraftsparken och elöverföringen byggs. Bullret under
byggandet av vindkraftsparken är dock lokalt och tämligen kortvarigt och bedöms inte orsaka någon betydande olägenhet.
Kraftverkens byggplatser ligger på över 1,0 kilometers avstånd från de närmaste fasta bostäderna och på över 1,3 kilometers avstånd från de närmaste fritidshusen. Längs transportleden finns det inga bostäder närmare projektområdet än i Korpelankylä som skulle kunna utsättas för olägenheter. Längs Österbackvägen i Riskula uppstår konsekvenser närmast till följd av en tillfällig ökning
av trafiken (se avsnitt 11.2.4 ”Vindkraftsparkens trafikkonsekvenser”). Under
byggtiden mångdubblas trafikbullrets upprepningsfrekvens jämfört med nuläget.
I alternativ 1 byggs vindkraftsparken under två byggsäsonger.
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Konsekvenser under drifttiden
Vindkraftverkens driftljud är mer betydande än byggbullret, eftersom driftljudet
uppstår vid blåsigt väder under hela den tid som projektet är i drift.
Området där vindkraftverkens ljud kan överskrida gränsen på 45 dB sträcker sig
cirka 700 meter från kraftverksplatserna och finns nästan helt inom vindparksområdet. Det finns inga fasta bostäder på området.
På området där ljudet enligt modellresultaten kan överskrida 40 dB finns det
inga fasta bostäder eller fritidshus, idrotts- eller rekreationsområden eller naturskyddsområden. Ifrågavarande bullerområde sträcker sig högst cirka 1,2 kilometer från kraftverken.
Området som utsätts för bullerkonsekvenser från vindkraftsparken och där medelljudnivån kan överskrida 35 dB är cirka 30 km2 stort, dvs. det är cirka en
fjärdedel större än Mikonkeidas projektområde.
Området där ljudnivån kan överskrida 35 dB sträcker sig högst cirka 1,9 kilometer från de närmaste kraftverken och på området finns 17 fasta bostäder och ett
fritidshus. Fritidshuset finns på det oplanerade Bergvikområdet sydväst om bosättningen i Sandvik (se bild 9.2). Enligt modellen är den genomsnittliga bullernivån per dygn vid ifrågavarande objekt cirka 36 dB, vilket överskrider gränsen
på 35 dB för miljöministeriets föreslagna planeringsriktvärde för vindkraftsbuller. Statsrådets riktvärden överskrids dock inte på detta område. Bullermodellen
är en grov framställning av utbredningen av bullret från vindkraftverken och eftersom den dominerande vindriktningen på området är mot nordost är det sannolikt att riktvärdet ändå inte överskrids vid objektet i Bergvik. Bullernivån vid
objektet i Bergvik påverkas mest av de närmaste kraftverken 4, 3 och 9. Terrängen mellan fritidshuset och de närmaste kraftverken är huvudsakligen skog,
som dämpar bullret bättre än den yta som använts i modellen (ojämnhetsvärde
0,4, dvs. ”medelhård”).
Om projektet genomförs i enlighet med alternativ 1 bedöms detta inte förhindra
att stranddelgeneralplanerna för Lilla Sandjärv och Stora Sandjärv genomförs,
eftersom planområdena enligt resultaten av bullermodelleringen finns i zonen
med under 35 dB med undantag för den allra sydligaste spetsen av planområdet
för Lilla Sandjärv. Mellan planområdena och de planerade kraftverken finns
skogsområden. Eftersom den dominerande vindriktningen på området dessutom är mot nordost, är det sannolikt att bullret från vindkraftverken i verkligheten är lägre än i modellen.
Om man använde en bullrigare kraftverkstyp, vars utgångsbullernivå är 106,5
dB i stället för 105 dB, skulle verkningsområdet för vindkraftverkens buller
självfallet utvidgas något, som mest med cirka 100–300 meter. På området där
35 dB skulle kunna höras finns sammanlagt 17 bostäder. Detta är sju bostäder
fler än om man använder den tystare kraftverkstypen. Dessutom skulle den genomsnittliga ljudnivån från vindkraftverken öka med cirka en decibel vid objektet i Bergvik.
Med beaktande av projektområdets nuvarande bullerkällor är bedömningen att
vindkraftsparken kommer att förändra ljudlandskapet jämfört med nuläget
främst vid lugnt väder inom vindkraftsparken och i dess omedelbara närhet på
områden som inte nås av ljud från trafiken eller jord- och skogsbruksmaskiner.
Det bör dock observeras att bullret från vindkraftverken kan upplevas som störande i vindkraftsparkens näromgivning, även om riktvärdena inte överskrids.
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Bild 9.2. Resultaten av bullermodellen för alternativ 1, dvs. den mindre vindkraftsparken
(19 kraftverk). I bedömningen av bullerkonsekvenserna har man utgått ifrån att kraftverk med en utgångsbullernivå på 105 dB används i vindkraftsparken. Bilden visar hur
verkningsområdet skulle utvidgas (streckade linjer), om man i stället för det tystare
kraftverket använder en bullrigare kraftverkstyp med en utgångsbullernivå på 106,5 dB.
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Tabell 9.5. Objekt på de olika bullerzonerna i alternativ 1 i fråga om både ett kraftverk
med en utgångsbullernivå på 105 dB och ett kraftverk med en utgångsbullernivå på
106,5 dB.
105 dB kraftverk

≥ 45 dB

45−40 dB

40−35 dB

Fasta bostäder

0 st.

0 st.

10 st.

Fritidshus i tätorter

0 st.

0 st.

0 st.

Fritidshus utanför tätorter

0 st.

0 st.

1 st.

≥ 45 dB

45−40 dB

40−35 dB

Fasta bostäder

0 st.

0 st.

17 st.

Fritidshus i tätorter

0 st.

0 st.

0 st.

Fritidshus utanför tätorter

0 st.

0 st.

1 st.

106,5 dB kraftverk

Lågfrekvent buller
Med den presenterade kraftverkstypen och kraftverkens placeringar överskrids
inte riktvärdet för låga frekvenser för boningsrum i en enda bostadsfastighet,
utan de lågfrekventa ljudnivåerna ligger tydligt, minst cirka 10 dB, under riktvärdet i dem alla. Enligt beräkningarna hörs 50 Hz tersen starkast inuti alla
byggnader, men ljudnivån är även i värsta fall cirka 10 dB under det givna riktvärdet.
Ljudnivån för låga ljud inuti alla byggnader är i värsta fall på samma nivå som
hörseltröskeln, som starkast enligt dessa beräkningar 1 dB under hörseltröskeln
om frekvensen är 200 Hz.
Om styrkan på låga ljud bedöms utanför byggnaderna, är ljudnivån för låga ljud
i värsta fall mindre än 4 dB över riktvärdet inomhus om frekvensen är 100 Hz.
Som högst hörs 200 Hz tersen, men även den motsvarar en ljudstyrka på
mindre än 20 dB.
9.1.7.2

Alternativ 2: En större vindkraftspark
Konsekvenser under byggtiden
I alternativ 2 motsvarar bullerkonsekvenserna av byggandet av de 19 vindkraftverk som finns i den södra delen av projektområdet bullerkonsekvenserna i alternativ 1. Byggbullret kan överskrida riktvärdena vid fritidsbosättningen på
Kaakkoolammis strand samt i närheten av Tönijärvi när de sju nordligaste vindkraftverken, vägarna dit och kraftledningen byggs i alternativ 2. Avståndet från
fritidshusen till de närmaste service- och byggvägarna är minst 700 meter. Bullerkonsekvenserna under byggandet av vindkraftsparken är dock lokala och
tämligen kortvariga och bullret bedöms inte orsaka någon betydande olägenhet.
I alternativ 2 ligger kraftverkens byggplatser i den norra delen av projektområdet 800 meter från de närmaste fasta bostäderna och fritidshusen. I den omedelbara närheten av de skogsbilvägar som viker av till projektområdets norra
del från Korpelankyläntie finns inga fasta bostäder som skulle kunna utsättas för
olägenheter. På Korpelankyläntie och andra större vägare längs transportrutten
uppstår konsekvenser närmast till följd av en tillfällig ökning av trafiken (se avsnitt 11.2.4 ”Vindkraftsparkens trafikkonsekvenser”). Under byggtiden ökar trafikbullrets upprepningsfrekvens med cirka en tredjedel jämfört med nuläget. I
alternativ 2 byggs vindkraftsparken under tre byggsäsonger.
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Konsekvenser under drifttiden
Konsekvenserna av alternativ 2 för ljudlandskapet under drifttiden bedöms bara
för det tystare kraftverket, dvs. kraftverket med en utgångsbullernivå på 105
dB. Bullret i den södra delen av projektområdet påminner i stor utsträckning om
situationen i alternativ 1, där man använder 19 kraftverk med en utgångsbullernivå på 105 dB. I den norra delen av projektområdet förekommer buller på över
45 dB cirka 500 meter från kraftverksplatserna och stannar inom vindparksområdet.
På bullerområdet med över 40 decibel finns det inga fasta bostäder eller fritidshus, idrotts- eller rekreationsområden eller naturskyddsområden. I den södra
delen av projektområdet sträcker sig detta bullerområde cirka 1,1 kilometer från
kraftverken och i den norra delen cirka 900 meter från kraftverken. Området
med 35–40 decibel sträcker sig som högst 1,7 kilometer från närmaste kraftverk
och på detta område finns sju fritidshus som ligger utanför tätortsområde och
31 fasta bostäder. Vid fritidshusen kan bullret överskrida planeringsriktvärdet
(35 dB) nattetid som föreslagits av MM. Statsrådets riktvärden överskrids dock
inte. Fritidshusen finns inte på general- eller detaljplanerat område.
Ljudnivån vid fritidshuset på Bergvikområdet nordväst om den södra delen av
projektområdet påverkas mest av de närmaste kraftverken 4, 3 och 9. Eftersom
den dominerande vindriktningen på området är mot nordost, ligger fritidshuset
på ett fördelaktigt ställe i förhållande till vindkraftverken och det är sannolikt att
bullret från vindkraftverken i verkligheten är lägre än i modellen. Terrängen
mellan fritidshuset och de närmaste kraftverken är huvudsakligen skog.
Ljudnivån vid fritidshusen på Kaakkoolammis strand i de mellersta delarna av
projektområdet påverkas mest av det närmaste kraftverket, dvs. kraftverk 26,
men fritidshusen ligger dock på ett fördelaktigt ställe i förhållande till vindkraftverket om man beaktar den dominerande vindriktningen. Avståndet mellan fritidshusen från vilka den dominerande vindriktningen blåser, dvs. i sydväst, och
de närmaste kraftverken är över 1,5 kilometer.
Ljudnivån vid fritidshusen i närheten av Tönijärvi, väster om projektområdets
norra del, påverkas mest av kraftverken i den norra delen av projektområdet,
beroende på vindriktningen. Avståndet från fritidshusen till det närmaste kraftverket är minst cirka 800 meter och med tanke på den dominerande vindriktningen ligger fritidshusen på ett fördelaktigt ställe.
Väster om Tönijärvi finns ett rekreationsobjekt och en turistattraktion som angetts i Österbottens landskapsplan. Avståndet till närmaste planerade kraftverk
är cirka 1,6 kilometer. Enligt resultaten av bullermodellen finns dess byggnader
på området med under 35 dB och det nordöstra hörnet nära Tönijärvi på området med 35–40 dB. Tack vare den dominerande vindriktningen och trädbeståndet mellan rekreationsobjektet/turistattraktionen och de planerade kraftverken
bedöms bullerkonsekvenserna av vindkraftsparken i verkligheten vara mindre
än i modellen vid rekreationsobjektet och turistattraktionen. Projektet bedöms
inte orsaka olägenhet i form av buller för rekreations- och turistverksamheten.
Bullerkonsekvenserna till följd av projektalternativ 2 bedöms inte förhindra att
stranddelgeneralplanerna för Lilla Sandjärv och Stora Sandjärv genomförs, eftersom planområdena enligt resultaten av bullermodelleringen finns i zonen med
under 35 dB.
Området som utsätts för bullerkonsekvenser från vindkraftsparken (medelljudnivå över 35 dB) är cirka 41 kvadratkilometer stort, vilket är något mindre än
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projektområdets dubbla storlek. Med beaktande av projektområdets nuvarande
bullerkällor är bedömningen att vindkraftsparken kommer att förändra ljudlandskapet jämfört med nuläget främst vid lugnt väder inom vindkraftsparken och i
dess omedelbara närhet på områden som inte nås av ljud från trafiken eller
jord- och skogsbruksmaskiner. Det bör dock observeras att bullret från vindkraftverken kan upplevas som störande i vindkraftsparkens näromgivning, även
om riktvärdena inte överskrids.

Bild 9.3. Resultaten av bullermodellen för alternativ 2, dvs. den större vindkraftsparken
(26 kraftverk med en utgångsbullernivå på 105 dB). Till kartan har fogats resultaten av
bullermodellen för alternativ 1, av vilka framgår att kraftverken 1–19 orsakar lika mycket
buller oberoende av om kraftverken 20–26 i norr byggs eller inte.
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Tabell 9.6. Objekt på verkningsområdet för buller i alternativ 2.
≥ 45 dB

45−40 dB

40−35 dB

Fasta bostäder

105 dB kraftverk

0 st.

0 st.

31 st.

Fritidshus i tätorter

0 st.

0 st.

0 st.

Fritidshus utanför tätorter

0 st.

0 st.

7 st.

Lågfrekvent buller
Med den presenterade kraftverkstypen och kraftverkens placeringar överskrids
inte riktvärdet för låga frekvenser för boningsrum i en enda bostadsfastighet,
utan de lågfrekventa ljudnivåerna ligger tydligt, minst cirka 9 dB, under riktvärdet i dem alla. Enligt beräkningarna hörs 50 Hz tersen starkast inuti alla byggnader, men ljudnivån är även i värsta fall cirka 9 dB under det givna riktvärdet.
Ljudnivån för låga ljud inuti alla byggnader är i värsta fall på samma nivå som
hörseltröskeln, som starkast enligt dessa beräkningar 0,2 dB under hörseltröskeln om frekvensen är 200 Hz.
Om styrkan på låga ljud bedöms utanför byggnaderna, är ljudnivån för låga ljud
i värsta fall mindre än 5 dB över riktvärdet inomhus om frekvensen är 100 Hz.
Som högst hörs 200 Hz tersen, men även den motsvarar en ljudstyrka på
mindre än 20 dB.
9.1.8 Elöverföringens konsekvenser för ljudlandskapet
Under byggandet av kraftledningarna orsakas buller av grävmaskiner, lyftkranar
(vid dragningen av luftledningar), maskiner för kabeldragning, sammanfogning
av ledningar och fordonstrafik. Byggandet av kraftledningarna kan beskrivas
som så kallat rörligt byggande där byggplatsen hela tiden förflyttas. Bullerkonsekvenserna under byggandet av kraftledningarna kan anses vara lokala och
kortvariga, eftersom byggplatsen förflyttas inom en mycket kort tid, i genomsnitt inom några dagar, förbi det objekt som utsätts för störningar.
Under kraftledningens driftskede ger den transformatorstation som finns på
vindparksområdet upphov till en del lågfrekvent brus. Detta hörs i den omedelbara närheten av transformatorn, men utanför parken dämpas bruset och blir
icke-hörbart.
Högspänningsledningen kan under driften ge upphov till s.k. koronaljud, vars
styrka beror på spänningen. Koronaljudet är som högst vid fuktigt väder eller på
vintern, då rimfrost bildas på ledarna. Koronaljud förekommer främst vid en
spänningsnivå på 400 kV. Koronaljud från 110 kV kraftledningar är ganska sällsynt och är dämpat då det förekommer. Koronaljudet är ett högfrekvent
fräsande ljud som hörs tydligast under överföringsledningen vid stolparna där
det är högst 45 dB. Ett eventuellt koronaljud dämpas och blir icke-hörbart inom
ett avstånd på mindre än 100 meter. På områden där kraftledningen på 110 kV
placeras intill större kraftledningar försvinner koronaljudet under deras koronaljud.
Bullerkonsekvenserna av elöverföringen är i sin helhet så små att det inte finns
någon betydande skillnad mellan de olika alternativen för elöverföringen med
avseende på buller.
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9.1.9 Konsekvenser under och efter nedläggningen
Rivningen av vindkraftsparken och återställandet av miljön omfattar huvudsakligen samma arbetsskeden som byggandet. Således motsvarar bullerkonsekvenserna under rivningen av vindkraftsparken konsekvenserna under byggandet.
Som helhet bedöms bullerkonsekvenserna på grund av rivningen vara små.
Skillnaden mellan alternativen utgörs endast av placeringen av de vindkraftverk
och kraftledningar som ska rivas, transportrutterna och hur länge rivningsarbetet varar. I alternativ 2 sker rivningsarbetet och transporterna på ett större
område och de varar längre. Efter rivningen finns inga bullerkällor kvar på området.
9.1.10 Nollalternativets konsekvenser
I nollalternativet är områdets ljudlandskap som det är nu eller också förändras
det till följd av förändringar i den övriga markanvändningen.
9.1.11 Lindring av konsekvenserna
Bullerkonsekvenserna under byggandet av vindkraftsparken kan minskas genom
noggrann planering av arbetet, övervägd tidsplanering av arbetsfaserna samt
genom att använda maskiner och arbetsmetoder som ger upphov till litet buller.
Överskottsmassor som uppstår under schaktningsarbetena kan vid behov användas som bullerskydd under arbetet.
Bullerkonsekvenserna när vindkraftsparken är i drift kan också effektivt minskas
genom noggrant val och noggrann placering av vindkraftverken, vilket man har
gjort i vindparksprojektet i Mikonkeidas. I planeringen bör man uppmärksamma
riktvärdena för buller särskilt gällande fasta bostäder och fritidshus samt andra
objekt som kan störas. Det finns skillnader mellan vindkraftverk med samma effekt som tillverkats av olika tillverkare, men vanligen ökar bullret när effekten
ökar. Utgångsljudnivån i de moderna vindkraftverken kan vid behov begränsas
med hjälp av kraftverkets regler- och styrsystem, så att ljudnivån kan hållas
under gränserna för riktvärden och rekommenderade värden när det blåser från
vindkraftverket mot konsekvensobjektet.
9.1.12 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Osäkerheten i beräkningen av bullerspridningen gäller osäkerheten i emissionen, dvs. i ljudeffektnivån, bakgrundsbullret på mottagningsplatsen och i fråga
om ljudets fortplantning till största delen osäkerhet som beror på temperaturen
i de olika luftskikten och luftströmmens turbulens. Osäkerhetsfaktorerna har beaktats i bullerberäkningen genom att använda parametrar som har granskats
med tanke på den högsta bullernivån. Därför är det mycket mer osannolikt att
den verkliga bullernivån överskrider beräkningsresultaten än att den underskrider dem.
När man granskar bullermodellen bör man beakta att bullernivåerna i modellen
inte förekommer samtidigt överallt i vindkraftsparken. Resultaten av modelleringen motsvarar i huvudsak en situation när det är medvind från vindkraftverket mot observationspunkten. Bullernivåerna i terrängen beror i stor grad på
vindförhållandena.
I bullermodelleringen användes som kraftverkets utgångsbullernivå (LWA)
105 dB. I alternativ 1 gjordes modelleringarna dessutom för en kraftverkstyp
med en utgångsbullernivå på 106,5 dB. I det senare fallet är bullrets verkningsområde något större. Den kraftverkstyp som ska användas har inte fastställts
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9.2.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
Skuggbildningen har bedömts av en expert utifrån en modell som utarbetats
med hjälp av Shadow-modulen i programmet WindPRO. Vid modelleringen tar
man hänsyn till solens läge i horisonten vid olika tider av dygnet och året, till
molnigheten per månad, det vill säga hur mycket solen skiner när den är ovanför horisonten, samt till vindkraftverkens uppskattade drifttid per år.
Vid beräkningarna beaktas skuggorna om solen ligger mer än tre grader ovanför
horisonten och som skugga räknas en situation då vingen täcker minst
20 procent av solen. Vid beräkning av modellen beaktas höjdförhållandena i terrängen, men inte skogarnas utbredning på området.
En skuggbildningsmodell gjordes för en situation som motsvarar de verkliga
omständigheterna på projektområdet (”real case”) så väl som möjligt. Vid beräkningen av modellen för den verkliga situationen beaktades de faktiska solskenstiderna under olika årstider i området. Dessutom beaktades data om områdets vindförhållanden, vilka påverkar vindkraftverkens driftsgrad och därigenom deras skuggbildning. Vindkraftverkens årliga drifttid fastslogs utifrån resultaten av de vindmätningar som utfördes på projektområdet. Som utgångsdata
för solskensmängderna användes de månatliga solskensmängder som mätts i
samband med långtidsuppföljningen vid väderstationen i Jockis.
En skuggbildningsmodell togs dessutom fram för det så kallade teoretiska maximiläget (”worst case”), där vindkraftverken antas fungera kontinuerligt och solen antas skina från molnfri himmel varje dag om året. Sådana väderförhållanden är inte möjliga i Finland, och därför kan det under inga omständigheter
uppstå lika många eller fler skuggor eller blinkningar på verkningsområdet än
modellresultaten visar.
Resultaten av modelleringen har åskådliggjorts på utbredningskartor, som områdesvis visar hur länge skuggbildningen varar i timmar per år för de olika projektalternativen. Timzonerna markeras med olika färger på kartorna, som också
visar kraftverken och deras omgivning inom verkningsområdet. Modellresultaten
presenteras i bilaga 4. De detaljerade resultaten per byggnad kan granskas i
modelleringsrapporten, som finns att ladda ner i elektroniskt format på Södra
Österbottens NTM-centrals internetsidor.
Mängden skuggor har bedömts för den tid vindkraftverken är i drift i de olika
projektalternativen. Skuggor bildas inte i andra skeden av projektet.
Skuggbildningsmodellerna har utarbetats av projektingenjör Hans Vadbäck, ing.
(YH) och konsekvenserna av skuggbildningen har bedömts av projektchef Heini
Passoja, DI vid FCG Design och planering Ab.
9.2.3 Rikt- och gränsvärden
I Finland har myndigheterna inte utfärdat några allmänna bestämmelser om den
maximala varaktigheten av skuggbildning som orsakas av vindkraftverk eller om
grunderna för bedömning av skuggbildningen. I miljöministeriets anvisningar för
planering av vindkraftsutbyggnad föreslås att man använder sig av de rekommendationer som andra länder har gett om begränsning av blinkeffekter (Miljöministeriet 2012).
I flera länder har det fastställts gränsvärden eller getts rekommendationer för i
vilken utsträckning blinkeffekter får förekomma. Till exempel i Danmark tillämpas högst tio timmar per år som gränsvärde för verkliga situationer. Motsva-
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rande rekommendation i Sverige är åtta timmar per år och 30 minuter per dag.
I det teoretiska maximiläget används i Sverige som gränsvärde för fasta bostäder och fritidshus inklusive tomter värdet 30 timmar per år, som härletts från
tyska rekommendationer.
I bedömningen har man granskat konsekvenserna på det område där skuggor
eller blinkningar i en verklig situation (”real case”) enligt modellen förekommer
minst åtta timmar per år.
9.2.4 Ljusförhållanden på granskningsområdet i nuläget
Områdets ljuskällor som beror på människor är den nuvarande bosättningen och
vägtrafiken. Det finns ingen vägbelysning på vägarna i projektområdets omgivning.
9.2.5 Vindkraftsparkens konsekvenser för ljusförhållandena
9.2.5.1

Alternativ 1: En mindre vindkraftspark
Enligt skuggbildningsmodellerna som utarbetats för projektet sträcker sig
skuggbildningen (mer än en timme per år) i alternativ 1 i en situation som motsvarar verkligheten (”real case”) högst cirka 1,5 kilometer från vindkraftverken
(Bild 9.4, bilaga 4). Verkningsområdet med mer än 20 skuggtimmar per år är
cirka 9,5 kvadratkilometer stort och det ligger nästan helt och hållet på projektområdet. Verkningsområdet med mer än åtta skuggtimmar per år är cirka 16
kvadratkilometer stort, dvs. cirka 2/3 av vindkraftsparkens hela projektområde,
och det sträcker sig högst cirka 1,3 kilometer från närmaste kraftverk. I området med mer än åtta skuggtimmar per år finns en fast bostad. I området där
skuggtimmarna är fler än en per år finns totalt 15 fasta bostäder och fyra fritidshus. Modellen beaktar bland annat inte trädens skymmande effekt, och därför är konsekvenserna mindre i verkligheten.
Konsekvenserna av skuggbildning och blinkningar till följd av projektalternativ 1
bedöms inte förhindra att stranddelgeneralplanerna för Lilla Sandjärv och Stora
Sandjärv genomförs, eftersom planområdena enligt skuggbildningsmodellerna
finns på området med mindre än en skuggtimme per år, med undantag för den
södra spetsen av strandgeneralplaneområdet för Lilla Sandjärv samt ett litet
område i det sydöstra hörnet av strandgeneralplaneområdet för Stora Sandjärv.
Tack vare trädbeståndets skymmande effekt mellan planområdena och de planerade vindkraftverken bedöms skuggbildningen vara mindre än i modellresultaten.
Med beaktande av trädens skymmande effekt bedöms inte projektet medföra
någon betydande olägenhet i form av skuggbildning i alternativ 1. Trots detta
kan människor som rör sig på vindparksområdet och i dess närhet uppleva att
blinkningarna från de roterande bladen är störande.
Tabell 9.7. Fasta bostäder och fritidshus på vindkraftsparkens skuggbildningsområde i alternativ 1.

≥ 20 h/a

8–<20 h/a

1–<8 h/a

Fasta bostäder

0

1

14

Fritidshus

0

0

4
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Bild 9.4. Skuggbildningsmodell i alternativ 1 i en situation som motsvarar verkligheten.

9.2.5.2

Alternativ 2: En större vindkraftspark
Enligt skuggbildningsmodellerna som gjorts inom projektet sträcker sig skuggbildningen (mer än en timme per år) i alternativ 2 i en situation som motsvarar
verkligheten (”real case”) högst cirka 1,5 kilometer från vindkraftverken i både
den södra och den norra delen av projektområdet (Bild 9.5, bilaga 4). Verkningsområdet med mer än 20 skuggtimmar per år är cirka 12 kvadratkilometer
stort och det ligger nästan helt och hållet på projektområdet. Det finns inga
fasta bostäder på området med mer än 20 skuggtimmar per år. Verkningsområdet med mer än åtta skuggtimmar per år är cirka 23 kvadratkilometer stort,
vilket motsvarar vindkraftsparkens hela projektområde. Området sträcker sig
högst cirka 1,3 kilometer från kraftverken i projektområdets södra och norra
del. På området med mer än åtta skuggtimmar per år finns tre fritidshus öster
om Tönijärvi och tolv fasta bostäder öster om projektområdet. I området där
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skuggtimmarna är fler än en per år finns totalt 37 fasta bostäder och fem fritidshus. Modellen beaktar bland annat inte trädens skymmande effekt, och
därför är konsekvenserna mindre i verkligheten.
Väster om Tönijärvi finns ett rekreationsobjekt och en turistattraktion som angetts i Österbottens landskapsplan. Avståndet till närmaste planerade kraftverk
är cirka 1,6 kilometer. Enligt skuggbildningsmodellerna finns dess byggnader
på området med mindre än en skuggtimme per år och det nordöstra hörnet
nära Tönijärvi på området med 1–8 skuggtimmar per år. Projektet bedöms inte
orsaka olägenhet i form av skuggbildning eller blinkningar för rekreations- och
turistverksamheten.
Konsekvenserna av skuggbildning och blinkningar till följd av projektalternativ
2 bedöms inte förhindra att stranddelgeneralplanerna för Lilla Sandjärv och
Stora Sandjärv genomförs, eftersom planområdena enligt skuggbildningsmodellerna finns på området med mindre än en skuggtimme per år, med undantag för ett litet område i den södra spetsen av strandgeneralplaneområdet för
Lilla Sandjärv.
Med beaktande av trädens skymmande effekt bedöms inte projektet medföra
någon betydande olägenhet i form av skuggbildning i alternativ 2. Trots detta
kan människor som rör sig på vindparksområdet och i dess närhet uppleva att
blinkningarna från de roterande bladen är störande.
Tabell 9.8. Fasta bostäder och fritidshus på vindkraftsparkens skuggbildningsområde i alternativ 2.

> 20 h/a

8–<20 h/a

1–<8 h/a

Fasta bostäder

0

12

25

Fritidshus

0

3

2

