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kunde de östligaste kraftverken 4H, 17H och 18H på projektområdet flyttas längre bort från
Övermark by.
8.8

Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Bedömningen av konsekvenserna för planläggningen är baserad på gällande landskaps- och generalplaner. En viktig osäkerhetsfaktor är att landskapsplanen ännu inte är fastställd, även om
ett fastställelsebeslut i en eller annan riktning knappast för med sig sådana faktorer som direkt
kunde påverka resultaten av den här bedömningen.

9.

KONSEKVENSER FÖR LANDSKAPET OCH KULTURMILJÖN

9.1

Konsekvensens ursprung och influensområde
Landskapet består av levande och livlösa faktorer samt mänsklig påverkan, som utgör landskapets grundfaktorer, växelverkan mellan dem samt landskapets visuella uttryck, landskapsbilden. Enligt den Europeiska landskapskonventionen (FördrS 14/2006) avser landskap ”ett område
sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. Kulturmiljö betyder en miljö som har uppstått till följd av mänsklig verksamhet samt i växelverkan mellan människan och naturen. Den
omfattar kulturlandskap, byggd kulturmiljö och fornlämningar. Kulturlandskapet utgör det mest
storskaliga elementet inom kulturmiljön. Vårdbiotoper och traditionslandskap är en del av
kulturlandskapet. Den byggda kulturmiljön, dvs. byggnadsarvet, avser byggnader, byggda
områden samt olika konstruktioner såsom vägar, broar och elledningar. Byggd kulturmiljö består
av både vardagsmiljöer och särskilt erkända och skyddade områden och objekt. Fornlämningarna, dvs. det arkeologiska kulturarvet, utgör kulturmiljöns äldsta skikt som kan åldersbestämmas och den historiska basen för kulturmiljön. Dessa är konstruktioner, formationer eller
föremål som skapats av människan och som bevarats i landskapet, i marken eller under vattnet –
minnen från tidigare bosättning och historia.
Konsekvenserna för landskapet består av förändringar i landskapets struktur, karaktär och
kvalitet. Det visuella landskapet, dvs. landskapsbilden, är en delfaktor i landskapet som största
delen av vindkraftverkens landskapspåverkan berör. Konsekvenser för landskapet är också påverkan på landskapsstrukturen samt hur människorna uppskattar landskapet.
Konsekvenser för kulturmiljön är jämsides med den visuella landskapspåverkan bland annat
följande: direkta fysiska eller funktionella åtgärder som förändrar kulturmiljön (förstörelse av
miljön, funktionella samband eller hur dessa upplevs), indirekta förändringar i kulturmiljön (förändring av färdsätt, förändrade förhållanden för utveckling av kulturmiljön, ursprungliga funktioner upphör) samt inverkan på hur området upplevs.
Den största påverkan av vindkraftverk är att de innebär ett nytt element i landskapet och att
vindkraftverken syns över ett vidsträckt område. Vindkraftverkens storlek har i allmänhet en
annan skala än elementen i naturlandskapet, vindkraftverken får på sätt och vis det omgivande
landskapet att krympa. Ett småskaligt landskap, till exempel ett bylandskap, kan anses passa
sämre för vindkraftsbyggen än ett storskaligt landskap. En storskalig miljö är t.ex. en öppen vattenmiljö med få element som bryter utsikten. Där är landskapets övriga element också ofta stora
och tydliga och stöder vindkraftverken genom sin jämförbara storlek. I ett småskaligt landskap
medför å andra sidan höjdvariationer och andra element i landskapet att sikten ställvis skyms,
vilket kan utnyttjas i placeringen av vindkraftverken.
Områden där det sedan tidigare finns rikligt med storskaliga konstruktioner som byggts av människor, exempelvis industrimiljöer, områden i närheten av master och kraftledningar, skidcentra
med slalombackar samt hamn- och lagerområden tolererar ofta vindkraftverk bäst. Det kan uppstå stor konflikt mellan orörd miljö och vindkraftverk.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

71 / 234

Under byggtiden förändras landskapet lokalt kring vindkraftverken som byggs samt servicevägarna. Röjningen av en byggplats i skogen förändrar byggplatsens omedelbara närmiljö, men i
ett skogsområde syns detta inte långt. Det behövs mycket stora anordningar och transportmateriel då vindkraftverkens fundament ska anläggas och kraftverken byggas. Då byggarbetet har
hunnit längre kommer lyftkranarna och de halvfärdiga vindkraftverken att synas långt.
Under driften utgör vindkraftsparken ett landskapselement som syns vida omkring och förändrar
när- och fjärrlandskapet. Rotorbladens rotation gör kraftverken ännu synligare. Dessutom påverkas landskapet av flyghinderljus och rörliga skuggor. På de områden där vindkraftverken kommer
att synas tydligt får kulturmiljön en ny tidsmässig skiktning, då moderna vindkraftverk blir en del
av områdets landskapsbild.
Generellt kan man konstatera att på mindre än fem kilometers avstånd kan ett vindkraftverk
påtagligt dominera landskapet, om det inte finns några sikthinder. Vid klart väder urskiljs ett
vindkraftverks rotorblad inom 5–10 kilometers avstånd och rotationsrörelsen förstärker synligheten. På 15–20 kilometers avstånd kan rotorbladen inte mera urskiljas med blotta ögat. Tornet
urskiljs under väderförhållanden då sikten är som bäst på cirka 20–30 kilometers avstånd.
Vindkraftverkens landskapspåverkan har undersökts på cirka 15 kilometers avstånd från de planerade kraftverksplatserna. Konsekvensbedömningarna har indelats i närlandskap och fjärrlandskap. I den här bedömningen sträcker sig närlandskapsområdet sex kilometer från kraftverken.
På platser där kraftverken syns kan de dominera landskapet och bilda ett helt nytt element i
landskapsbilden. Fjärrlandskapsområdet omfattar området på mer än 6 km avstånd, varvid kraftverken (vid lämpligt väder) syns men i allmänhet inte mera dominerar landskapet.

9.1.1

Flyghinderljus

Flyghinderljus måste installeras på vindkraftverken för att garantera flygsäkerheten. Flyghinderljusens ljuseffekt och ljustyp bestäms enligt flyghindrets höjd och läge. Kraftverk med en total
höjd över 150 meter ska enligt Trafis anvisningar om flyghindermarkeringar (31.1.2013) utrustas
med flyghinderljus som lyser både på dagen och på natten. Belysningen på dagen består av
högintensivt blinkande vitt ljus och på natten högintensivt blinkande vitt eller medelintensivt
blinkande/fast rött ljus. Av de belysningsalternativ som anges i anvisningarna väcker fast rött ljus
minst uppmärksamhet i omgivningen. Dessa flyghinderljus installeras ovanpå vindkraftverkets
maskinhus, alltså på kraftverkens navhöjd.
Eftersom de vindkraftverk som planeras för projektet har en tornhöjd som är mer än 105 meter
över markytan ska lågintensiva flyghinderljus placeras på tornets mellanhöjder med jämna mellanrum, mindre än 52 m. Minst två av tornljusen ska synas från luftfartygens alla inflygningsriktningar.
För att reducera den ljusmängd som når omgivningen kan flyghinderljusen i en sammanhängande vindkraftpark grupperas så att de yttersta kraftverken runt parkens kanter har kraftigare
belysningsanordningar, som bestäms enligt kraftverkens höjd (kraftverk utrustade med högintensivt blinkande vitt ljus ska stå på mindre än 2 km avstånd från varandra). De kraftverk som
finns innanför ytterkanten kan ha flyghinderljus med lågintensivt, fast, rött ljus. Om ett kraftverk
inne i parken är betydligt högre än de övriga ska det märkas ut effektivare med flyghinderljus.
Vindkraftsparkens flyghinderljus ska blinka samtidigt.
Vid god sikt kan flyghinderljusens nominella ljusstyrka sänkas till 30 procent då sikten är över
5000 meter och till 10 procent då sikten är över 10000 meter, vilket minskar den ljusmängd som
omgivningen utsätts för. Luftfartsbestämmelsen AGA M3-6 anger maximivärdena för flyghinderljusens vertikala ljuskägla. Högintensiva flyghinderljus av typ B ska ha en vertikal ljuskägla som
är 3–7 grader. På så sätt minimeras ljusmängden mot markytan och himlen. Under vissa väderförhållanden kan ljuset från flyghinderljusen reflekteras från moln eller dimma kring kraftverken.
9.1.2

Elöverföringens inverkan på landskapet och kulturmiljön

Beträffande elöverföringen påverkas landskapet mest då en ny ledningskorridor öppnas i terrängen. På skogbevuxna områden påverkas landskapet främst i närheten av ledningsgatan, då
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kraftledningsstolparna ofta reser sig ovanför trädgränsen. På öppna områden syns kraftledningskonstruktionerna över större områden, men hur intensiv påverkan blir beror också på kraftledningens bakgrund och läge.
9.2

Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Vindkraftverkens inverkan på landskapet har behandlats i miljöministeriets publikationer Tuulivoimalat ja maisema (Weckman 2006) samt Planering av vindkraftsutbyggnad (Miljöministeriet
2012) som har utgjort bakgrundsmaterial för den här bedömningen.
Som utgångsinformation för bedömningen av konsekvenserna för landskapets struktur, karaktär
och beskaffenhet användes bl.a. projektalternativens planer över kraftverkens placering, flygfoton, kartor samt tidigare utredningar om områdena. På basis av kartbedömningar har terränggranskningar gjorts på projektområdet och i dess omgivning.
Landskapsområden och byggda kulturmiljöobjekt som är klassificerade som nationellt värdefulla
finns uppräknade i objektsförteckningar som finns på miljöministeriets och Museiverkets webbplatser (www.ymparisto.fi, www.rky.fi). Landskaps- och kulturmiljöområden som är värdefulla på
landskapsnivå framgår av Österbottens landskapsplan och de landskapsutredningar som gjorts i
anslutning till den.
Konsekvenserna för landskapet och landskapsbilden har bedömts av en expert. Det är svårt att
bedöma estetiska och landskapsmässiga egenskaper numeriskt. Vindkraftverkens inverkan på
landskapet och hur stor betydelse detta har granskades utgående från på vilket sätt och hur
mycket de kommer att förändra områdets nuvarande karaktär och var konsekvenserna berör
speciellt känsliga områden i fråga om landskap och kulturmiljö.
För bedömning av landskapspåverkan har en analys av landskapsstruktur och landskapsbild utarbetats för planeringsområdet och dess näromgivning. Förändringarna i landskapsbilden har visualiserats med fotomontage.
För att bestämma de planerade vindkraftverkens teoretiska influensområde har en analys av
synlighetsområdet gjorts utgående från planen för vindkraftverkens placering. I analysen av synlighetsområdet består det teoretiska synlighetsområdet av platser där det är möjligt att se delar
av de planerade vindkraftverken, med beaktande av terrängen, skymmande skog och byggnader.
Till synlighetsområdet räknas alla platser där till exempel bara en liten del av spetsarna på ett
vindkraftverks rotorblad syns. Synlighetsanalysen av de planerade vindkraftverken har gjorts på
basis av Lantmäteriverkets laserskanningsmaterial (noggrannhet 5 m). Utgående från laserskanningsmaterialet har man i analysen kunnat beakta de träd, byggnader och andra element som
finns på platsen då skanningen görs och som utgör sikthinder. Analyserna av synlighetsområdet
har modellerats för de planerade vindkraftverken med en total höjd på 210 m.
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Hedet-Björklidens vindkraftspark, ALT 1A
Vindkraftverkens synlighet, kraftverkens totalhöjd 210 m

Planerat vindkraftverk
Terränginformation
saknas

Vindkraftverken syns
Vindkraftverken syns inte

Figur 37. Analys av synlighetsområdet, ALT 1A
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Hedet-Björklidens vindkraftspark, ALT 1B
Vindkraftverkens synlighet, kraftverkens totalhöjd 210 m

Planerat vindkraftverk
Terränginformation
saknas

Vindkraftverken syns
Vindkraftverken syns inte

Figur 38. Analys av synlighetsområdet, ALT 1B
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Hedet-Björklidens vindkraftspark, ALT 2
Vindkraftverkens synlighet, kraftverkens totalhöjd 210 m

Planerat vindkraftverk

Vindkraftverken syns

Terränginformation
saknas

Vindkraftverken syns inte

Figur 39. Analys av synlighetsområdet, ALT 2

9.3

Bestämning av de berörda objektens känslighet och konsekvensens storlek
Ett påverkat objekts känslighetsnivå i fråga om landskapspåverkan beror på vilka särdrag områdets landskap och kulturmiljö har, vad de används till och deras historia. Känslighetsnivån påverkas också av den omgivande byggda miljöns beskaffenhet samt hur mycket de har varit utsatta
för förändringar av de historiska särdragen tidigare. Känsliga för förändringar är högt belägna
och särskilt karakteristiska utsiktsområden (t.ex. åslandskap samt vidsträckta landskap med
åkrar eller sjöar med eventuella landmärken) samt landskap, byggnads- och miljöobjekt som har
bevarats oförändrade eller väglinjer samt landskapshelheter eller kulturhistoriska helheter med
enhetligt bibehållen karaktär.
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Tabell 12. Landskap och kulturmiljö, bestämning av influensområdets känslighetsnivå.
Tids- och stilmässigt oenhetligt byggda områdeshelheter samt objekt där det sedan
tidigare finns skador i landskapet eller störningar, t.ex. industriverksamhet eller stora
trafikmängder.
Liten

Landskapstypens art är storskalig och enhetlig, landskapsrummen är slutna eller
mycket öppna.
Inom influensområdet finns inga nämnvärda landskapsobjekt, vyer eller historiska
värden, eller objekten ligger över 15 km från projektområdet.
Landskapsobjekt eller kulturhistoriska objekt som tidigare varit utsatta för förändringar eller fragmenterade rekreationsområden samt värdefulla objekt där det finns
industriverksamhet eller stora trafikmängder.

Måttlig

Landskapstypen är kuperad, landskapsrummen och utsikterna är avgränsade, varvid
det uppstår områden där sikten är skymd.
Inom influensområdet finns regionalt eller lokalt värdefulla landskapsområden, kulturmiljöer, arkitektoniska eller historiska värden inom 0–5 km från projektområdet
och/eller nationellt eller globalt värdefulla landskapsområden, kulturmiljöer, arkitektoniska eller historiska värden inom 6–15 km från projektområdet.
Influensområdet har landskapsvärde för lokalbefolkningen.
Landskapsobjekt eller kulturhistoriska objekt eller områdeshelheter som har bevarats
i ursprungligt eller nästan ursprungligt skick beträffande landskap och/eller användningsändamål samt enhetliga grön- och rekreationsområden och naturområden.

Stor

Landskapstypen är småskalig med varierande landskapsrum som dock möjliggör lång
utsikt.
Regionalt, nationellt eller globalt värdefulla landskapsområden, kulturmiljöer, arkitektoniska eller historiska värden inom 0–5 km från projektområdet.
Inom influensområdet finns landskapsvärden för natur- och/eller kulturturism.

Omfattningen av konsekvenserna för landskapet och kulturmiljön har i den här konsekvensbedömningen bedömts bland annat med hjälp av en synlighetsanalys. Konsekvensens tidsmässiga
längd har bedömts utgående från vindkraftverkens livslängd. Hur betydande påverkan landskapet
och kulturmiljön utsätts för har bedömts genom att jämföra förändringen med nuläget och bedöma hur förändringen påverkar öppna eller slutna vyer, bybilden, hur den rumsliga miljön uppfattas, om den är småskalig eller storskalig, proportionerna samt påverkan på möjligheterna att
bevara särdrag som är viktiga för landskapet och kulturmiljön.
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Tabell 13. Bestämning av konsekvensernas storlek för landskap och kulturmiljö.

Liten

Medelstor

Stor

Förändringen är kortvarig. Förändringen syns endast i den närmaste
omgivningen och kan i någon mån
bidra till att särdrag som är viktiga
för landskapet eller kulturmiljön
förstärks eller att miljöns landskapsvärden på annat sätt förbättras. Förändringen leder inte till
några nämnvärda förändringar i
landskapets karaktär. Områdets
användning eller upplevelsen av
området förändras inte.

Förändringen är långvarig. Förändringen syns på ett större områden
än bara den närmaste omgivningen
och bidrar till att särdrag som är
viktiga för landskapet eller kulturmiljön förstärks eller att miljöns
landskapsvärden på annat sätt
förbättras. Förändringen leder till
att landskapets karaktär delvis
förändras. Områdets användning
eller upplevelsen av området förändras i positiv riktning.

Förändringen är permanent. Förändringen syns i landskapet över
ett vidsträckt område eller bidrar
annars väsentligt till att särdrag
som är viktiga för landskapet eller
kulturmiljön förstärks eller att
miljöns landskapsvärden på annat
sätt förbättras. Genom förändringen förändras landskapets karaktär
och dess användning i en positiv
riktning.

Liten

Medelstor

Stor

Förändringen är långvarig. Förändringen syns på ett större område än
bara den närmaste omgivningen
och försämrar möjligheterna att
bevara särdrag som är viktiga för
landskapet eller kulturmiljön. Förändringen leder till att landskapets
karaktär delvis förändras. Områdets
användning eller upplevelsen av
området förändras i negativ riktning.

Förändringen är permanent. Förändringen syns på ett vidsträckt
område i landskapet och/eller
försämrar på annat väsentligt sätt
möjligheterna att bevara särdrag
som är viktiga för landskapet eller
kulturmiljön. Förändringen leder
till att landskapets karaktär förändras så att den nuvarande
användningen av platsen/området
som har upplevts positiv förhindras.

Förändringen är kortvarig. Förändringen syns endast i den närmaste
omgivningen och försämrar inte
möjligheterna att bevara särdrag
som är viktiga för landskapet eller
kulturmiljön. Förändringen leder
inte till några nämnvärda förändringar i landskapets karaktär. Områdets användning eller upplevelsen
av området förändras inte.

9.4

Nuvarande situation

9.4.1

Landskapsstruktur och landskapsbild

Finland är indelat i tio olika landskapsprovinser av vilka en del ytterligare är indelade i regioner.
Indelningen avspeglar regionala särdrag som är specifika för kulturlandskapen samt variationen i
landskapen. Projektområdet ligger i landskapsprovinsen Österbotten, närmare bestämt övergångszonen mellan Södra Österbottens kustregion och Södra Österbottens odlingsslätter.
Projektområdets landskap består främst av obebyggt skogsområde. Skogarna används effektivt
som ekonomiskog, vilket innebär att det finns rikligt med plantbestånd, kalhyggen och unga gallringsbestånd. Marken täcks av mineraljord och det finns få ställen där berget kommer i dagen.
Myrmarker finns i sänkorna mellan åsarna. En del av sänkorna såsom Ömossen och norra Starrmossen består huvudsakligen av odikade öppna mossar. Största delen av projektområdets mossar är dock dikade och har förvandlats till trädbevuxna torvmoar med slutet landskap. På projektområdet finns inga åkrar. Närmaste åkerområden finns mellan delområdena Hedet och Björkliden, i Ängsby, där det finns ett cirka 1,3 km2 stort enhetligt åkerområde. Öster och söder om
projektområdet finns vidsträckta öppna odlingsslätter i Närpes ådal. Det finns tre marktäktsplatser på området: På delområdet Hedet finns sand- och grustäktsplatserna vid Högbacken och Torget samt på delområdet Björkliden ett bergsbrott söder om Brännbacken.
Landskapsstrukturens centrala element i förhållande till projektområdet framgår av följande figur.
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Projektområde och kraftverk enligt maximialternativet (ALT 1A)
Närpes ådals öppna åkerområden
Viktiga åkerområden
Viktiga myrmarksområden
Åsar och krönområden
Vattendrag

Figur 40. Landskapsstrukturens centrala element i projektområdets omgivning i förhållande till projektområdet.
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Marknivån på planeringsområdet höjer sig från odlingsslätten i Närpes ådal, där nivån är cirka
+20 m ö.h. ända till cirka +50 m ö.h. i norr. De högsta ställena på projektområdet finns på delområdet Hedet på grustäktsområdena Torget och Högbacken, där marknivån ligger mer än +50
m över havet. När man fortsätter längs Korsnäsvägen stiger marknivån ytterligare mot norr ända
till +56,2 m ö.h. på Hedets moränrygg. Delområdet Björkliden, som ligger längre västerut, är
något lägre än Hedet och marknivån är som högst +40 m ö.h. De lägsta ställena finns på mossarna mellan projektområdena såsom Ömossen och den norra delen av Starrmossen.

Figur 41. Karta över projektområdets topografi.

9.4.2

Kulturlandskapet vid Närpes å

Landskapsstrukturen i Närpes ådal är tydlig; ådalen avgränsas på ett markant sätt av ryggarna
som höjer sig längs kanterna. De vidsträckta åkrarna breder ut sig längs Närpes å, som flyter i
nord-sydlig riktning. Landskapet är till strukturen en typisk storskalig ådal i Österbottens kustregion. Närpes ådal består av en vidsträckt lerplatå, som efter istiden var vattentäckt, där det
förekommer sura sulfatjordar eller alunlera. Jordmånen är sorterad och består huvudsakligen av
morän och bördig lerjord. Berggrunden består av glimmergnejs och glimmerskiffer. Närpes å är
ett naturelement som sammanbinder Närpes, Övermark och Pörtom kyrkbyar med varandra.
Närpes å är bred och utgör med sina forsplatser och broar en vacker vattenled. Områdets värdefullaste naturobjekt är forsarna i ån samt kvarnplatserna och strandvegetationen i anslutning till
dessa. De öppna kulturlandskapen längs Närpes å samt landskapen längs landsvägen på åns
östra sida utgör värdefulla landskapselement.
Vid miljöministeriet pågår en inventering för att uppdatera nätverket av landskapsområden och
uppgifterna om områdena. Utöver värdefulla landskapsområden av riksintresse fastställs också
många regionalt värdefulla objekt i projektet. Uppdateringsinventeringar görs i samarbete med
bland annat Museiverket, NTM-centralerna, Forststyrelsen samt jord- och skogsbruksministeriet.
Statsrådets principbeslut kommer att förnyas under år 2015.
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I utredningen som gjorts som grund för principbeslutet (NTM-centralens rapporter 83/2013,
Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotus Pohjanmaan, Etelä- ja KeskiPohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013) föreslås att kulturlandskapet
vid Närpes å ska höjas från klassen ”regional” till ”nationell”. Enligt rapporten finns det dock
skiljaktiga åsikter om vilken värdeklass området ska höra till. Det föreslås att avgränsningen av
landskapsområdet ska förbli i huvudsak oförändrad. Avgränsningen följer den bebyggda åshelhet
som uppkommit som kulturmiljö längs postvägen och den omgivande ådalen.
Enligt nämnda rapports bedömningstext representerar Närpes ådal det värdefulla kulturlandskapet i ådalarna i Södra Österbottens kustregion. Ådalarnas värdefulla kulturlandskaps karaktär har
förändrats till följd av näringarnas utveckling från traditionellt odlingslandskap till ett produktionslandskap med värdefullt landskap. På området förenas kulturlandskapets traditionella särdrag
och den byggda kulturmiljöns värden på ett naturligt sätt med den moderna landsbygdens produktionsmiljöer. Området avspeglar via sin landskapsstruktur och sina kulturdrag ett storskaligt,
österbottniskt kulturlandskap som är typiskt för regionen.
Kulturlandskapet vid Närpes å öppnar sig öster och sydost om projektområdet knappt en kilometer från projektområdets gräns.
9.4.3

Andra värdefulla landskaps- och kulturmiljöområden samt -objekt

Enligt nuvarande status finns närmaste värdefulla landskapsområde av riksintresse i Malax–
Korsholm (Övermalax–Åminne), dit avståndet är över 30 kilometer. Andra regionalt värdefulla
landskapsområden i närområdet utöver kulturlandskapet vid Närpes å är bl.a. Harrström ådal på
cirka sju kilometers avstånd och Petalax kyrkonejd på cirka 17 kilometers avstånd.
En viktig del av kulturlandskapet vid Närpes å utgör förutom odlingslandskapen och den gamla
bosättningen längs ån också den trafikhistoriskt intressanta gamla landsvägen på sträckan Närpes–Övermark–Pörtom som kallas Adolf Fredriks postväg (Vasavägen 6760). Den byggdes
spikrakt på 1760- och 1770-talet, vilket var ovanligt på den tiden. I Finby, där vägen korsar Närpes å, finns en ståtlig stenbro med tre spann, Närpes Nybro från 1842. Den historiska vägen är
klassificerad som en kulturmiljö av riksintresse.
Andra värdefulla byggda kulturmiljöobjekt av riksintresse (RKY 2009) är bl.a. Harrström fiskehamn och by, Närpes kyrka och kyrkstallar och Korsnäs kyrka och prästgård. Platserna och deras
avstånd till projektområdet framgår av tabell 14 och figur 42.

Tabell 14. Avstånd från värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekt till utredingsområdet.
Status
Regionalt värdefullt landskapsområde
RKY-objekt 2009 av riksintresse
Regionalt värdefullt landskapsområde
RKY-objekt 2009 av riksintresse
RKY-objekt 2009 av riksintresse
Regionalt värdefullt landskapsområde
RKY-objekt 2009 av riksintresse
Regionalt värdefullt landskapsområde
RKY-objekt 2009 av riksintresse
Regionalt värdefullt landskapsområde
RKY-objekt 2009 av riksintresse
Regionalt värdefullt landskapsområde

Objekt
Kulturlandskapet vid Närpes å
Adolf Fredriks postväg
Harrström ådal
Harrström fiskehamn och by
Närpes kyrka och kyrkstallar
Petalax kyrkonejd
Korsnäs kyrka och prästgård
Kulturlandskapet i Teuvanjoki/Tjöck ådal
Östermarks bondgårdar med kringbyggda gårdar
Niemenkylä, Kirkon- och Hahdonmäki, Koskimäki
Kaskö rutplaneområde
Kainasto ängar

Avstånd från närmaste vindkraftverk
< 1 km
3 km
7 km
12,5 km
15,5 km
17 km
17 km
20 km
22 km
22-26 km
23 km
32 km
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Petalax kyrkonejd
Risku gård
Sarvijoki

i

Korsnäs kyrka
och prästgård

Harrström fiskehamn och by
Harrström ådal

Kulturlandskapet vid Närpes å

Adolf Fredriks postväg
Regionalt värdefullt landskapsområde
Östermarks
bondgårdar
med kringbyggda gårdar

Byggd kulturmiljö av riksintresse

Kainasto ängar

Närpes kyrka
och kyrkstallar
Kaskö rutplaneområde

Kulturlandskapet i Teuvanjoki/Tjöck ådal

Risku gård i

Figur 42. Värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekt i närheten av utredningsområdet.

Figur 43. Övermark kyrka. © Ville Yli-Teevahainen.
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Figur 44. Odlingslandskapet i Närpes ådal. © Ville Yli-Teevahainen.

9.4.4

Fornlämningar

På projektområdet har tidigare funnits en känd fornlämning i den norra delen av det västra delområdet (Björkliden). Den fasta fornlämningen är en bronsålders gravplats, Jättehöjden
(545010043). På området finns sex gravrösen med en diameter på mellan 7 och 2 meter. Rösena
är låga och flera av dem har en grop i mitten. En annan tidigare känd fast fornlämning i närområdet är ett bronsålders gravröse mellan delområdena Hedet och Björkliden, söder om Ängsby
åkerområde, Ängsby Pellfolk (545010042).
Informationsunderlaget om fornlämningar kompletterades med en fornlämningsinventering som
gjordes i slutet av oktober 2013 (Mikroliitti 2013). Terrängarbetet gjordes under fyra dagar under
förhållanden som var ypperliga för terrängarbete.
Under förberedelserna för inventeringen skaffades och studerades rapporterna från tidigare
gjorda undersökningar på området (Torvinen 1974 och Tegengren 1928). För området utarbetades en höjdmodell på basis av laserskanningsmaterial. Med hjälp av det lokaliserades på förhand
konstruktioner och fenomen som eventuellt kunde vara intressanta och som senare undersöktes i
terrängen. Terrängarbetet var främst koncentrerat på de nya kraftverksplatserna samt de nya
sträckningarna för servicevägar och elöverföringslinjer som undersöktes heltäckande.
Projektområdet ligger på en höjdnivå som motsvarar Östersjöns strandnivå alldeles i slutet av
stenåldern och under (den tidiga) bronsåldern. Då utgjorde området skärgård. På området kan
man alltså i princip hitta fornlämningar som är förknippade med den dåtida stranden, exempelvis
rösen (som redan är kända på området från förut) samt också boplatser.
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Ett nytt fynd på projektområdet var en tjärdal och intill den ett s.k. tjärpörtes häll samt en oidentifierad och odaterad stenkonstruktion som kan vara nutida (objekt nr 4). På den planerade elöverföringslinjen mellan projektområdena hittades en tjärdal.
Objekten är noggrannare beskrivna i bifogade separata rapport "Närpiö, Hedet-Björkliden
tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 / Mikroliitti Oy" (Inventering av fornlämningar på
vindparksområdet Hedet-Björkliden i Närpes 2013).

Tabell 15. Fornlämningar på projektområdet.

Nr
1.
2.
3.
4.

Namn
Närpes Jättehöjden
Närpes Ängsby
Närpes Torget
Närpes Boelmossen

Fredn.klass
Fast fornlämning

Datering
tidig metallålder

Art
Gravplatser, gravrösen

Fast fornlämning
2
osäker – möjlig
fornlämning

historisk
historisk
odaterad

Tjärdal
Tjärdal
Oidentifierad
struktion

stenkon-

Fornlämningspunkter
Fornlämningsområden
Kraftverksplatser
Servicevägar som ska byggas
Servicevägar som ska förbättras
Jordkabel mellan projektområdena
Elöverföring från projektområdet
(jordkabel 110 kV)
Elstation

Figur 45. Projektområdets fornlämningar på kartan (nummer 1–4)

9.5

Konsekvenser för landskap och kulturmiljö

9.5.1

Konsekvenser under byggtiden

Konsekvenserna under byggtiden är främst lokala och berör endast små områden. De visuella
effekterna av byggandet berör i inledningsskedet främst bara planeringsområdets inre landskap.
Utrustningen som används i byggskedet och de halvfärdiga vindkraftverken kan tillfälligt göra
landskapsbilden ostrukturerad, vilket kan ses också i fjärrlandskapet. Speciellt lyftkranarna som
används för att lyfta upp maskinerna och rotorbladen är under resningsskedet högre än kraftverkens slutliga navhöjd.
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Figur 46. Lyftkran som används för att resa ett
kraftverk. © Jouni Laitinen.

9.5.2

Konsekvenser för det visuella närlandskapet (under 6 km)

I närlandskapet utgör växtligheten ett centralt skymmande element, speciellt skogskanter och
byggnader. Ett kraftverk med en navhöjd på 120 meter skyms, frånsett rotorbladen, på ett avstånd som är 0,15-faldigt från kraftverket, då trädens höjd är 20 m och ögonhöjden 2 m ((202)/120). Om ett kraftverk står exempelvis på två kilometers avstånd uppstår alltså ett 300 meters område med skymd sikt bakom skogskanten. Hur brett område som har skymd sikt varierar
något beroende på höjdskillnaden mellan kraftverkets läge och betraktaren, även om skillnaden i
allmänhet är relativt liten i det platta Österbotten. I praktiken syns kraftverken inte till små,
öppna områden, då avståndet till projektområdet är flera kilometer.
Fastän områdena Hedet–Björkliden till stor del är täckta av skog kan ett eller flera kraftverk oftast ses, då man rör sig inom projektområdet samt mellan delområdena på Ömossen och åkerområdet söder om den.
Då man rör sig på mindre än tre kilometers avstånd ligger både Övermark bys västra delar och
hela Rangsby inom synlighetsområdet. Av de cirka 100 bostadshusen i Rangsby ligger cirka 70 %
huvudsakligen inom det område där sikten mot vindkraftverken är skymd. Inom det här området
med skymd sikt kan vindkraftverken ses lokalt på små områden. Västra kanten av Rangsby åkerområden (Hemåkern) är enligt synlighetsanalysen ett område där kraftverken syns och där vindkraftsparken ses över ett vidsträckt område. Konsekvenserna för byn Rangsby anges i tabell 16.
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Figur 47. Noggrannare tolkning av synlighetsanalysen i byn Rangsby. Den färgade linjen anger gränsen
för det område där sikten huvudsakligen är skymd. De röda kloten anger de västligaste kraftverken enligt det största alternativet ALT 1A och cirkeln anger fotograferingsplatsen för fotomontaget från
Rangsby.

Figur 48. Fotomontage från Rangsby, intill Rangsbyvägen. Fotomontagets fotograferingsplats framgår av
föregående figur.
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Tabell 16. Landskapspåverkan i Rangsby by

RANGSBY
–
Konsekvenser
för det visuella
närlandskapet.

ALT
1A

Medelstor

ALT
1B

Liten

ALT 2

Liten – ingen
påverkan

20-30 % av bystrukturen ligger på ett område där
kraftverken syns vida omkring (situationen enligt
fotomontaget) och kraftverken dominerar utsikten
vid skogskanten. En stor del av bystrukturen ligger
dock på ett område där sikten är skymd, vilket
minskar konsekvenserna, fastän avståndet till närmaste kraftverk är endast drygt en kilometer. Synlighetssektorn omfattar också endast 35 grader eller
cirka 10 % av alla möjliga siktriktningar.
Om de tre närmaste kraftverken 6B, 9B, 10B, tas
bort minskas inverkan på den visuella landskapsbilden mycket tydligt. Kraftverken kan fortfarande ses,
men avståndet är i huvudsak över 3 km.
De närmaste kraftverken ligger på cirka 6 kilometers
avstånd från närmaste bostadshus inom kraftverkens synlighetsområde, i praktiken vid gränsen till
fjärrlandskapet. Området där sikten är skymd är
också så stort att kraftverken kan ses endast från
några tiotal bostadshus och även då endast den
översta delen av kraftverken.

Övermark bys centrum ligger cirka 3 kilometer från närmaste kraftverk i alla alternativ. Hela byn
är ett område där kraftverken är synliga över ett stort område, även om små skogsholmar,
bystrukturen (byggnader) och växtligheten vid gårdarna utgör omfattande sikthinder. Skogskanten har liten inverkan som sikthinder och berör endast några tiotal bostadshus, eftersom bystrukturen till stor del ligger ute på öppna åkerslätter. Synlighetssektorn från byns centrum i alternativ
1A och 1B omfattar cirka 55 grader eller cirka 15 % av alla möjliga siktriktningar. I alternativ 2
utgör synlighetssektorn cirka 40 grader eller 11 % av alla möjliga siktriktningar.
Konsekvenserna för Närpes ådal beskrivs nedan.

Rv 8

Figur 49. Övermark by i förhållande till projektområdet samt platserna för fotomontagen.
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Figur 50. Fotomontage från Piltåget, avstånd till närmaste kraftverk 3,2 km.

Figur 51. Fotomontage från riksväg 8, avstånd till närmaste kraftverk 5,0 km.

Tabell 17. Landskapspåverkan i Övermark by

ÖVERMARK
–
Konsekvenser
för det visuella
närlandskapet

ALT 1A
ALT 1B
ALT 2

Stor–
måttlig

Så gott som hela byn ligger inom det visuella närlandskapsområdet på 2–3 kilometers avstånd. Själva
bystrukturen skymmer dock sikten mot projektområdet, fastän det finns endast sparsamt med områden där träden skymmer sikten. Synlighetssektorn
(alltså kraftverksområdets bredd i landskapsbilden)
är mycket vid.

I närheten av projektområdet finns dessutom några enstaka byggnader och husgrupper bl.a.
söder om projektområdet i Ängsby samt norr och nordväst om området i Ömossa och Pettersborg
(940–1200 meter från närmaste kraftverk). På dessa platser blir inverkan på den visuella landskapsbilden stor på grund av att kraftverken finns nära, det finns få områden med skymd sikt
och synlighetssektorn är vid. I Ängsby mellan delområdena Hedet och Björkliden omfattar synlighetssektorn 115 grader eller 32 % av alla möjliga siktriktningar.

9.5.3

Konsekvenser för närlandskapets tolerans (mindre än 6 km)

Med tolerans avser hur landskapet klarar förändringen. Landskapsförändringens känslighetsnivåer har beskrivits tidigare. Viktiga objekt i projektområdets närlandskap är de öppna delarna av
mossnaturen strax norr om projektområdet och mellan delområdena, Rangsby bylandskap samt
Närpes ådal. Konsekvenserna för Närpes ådal beskrivs senare i ett separat kapitel.
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Den värdefullaste naturmiljön representeras av det över 700 hektar stora Naturaområdet
Risnäsmossen norr om projektområdet. Områdets centrala värden har dock anknytning till mossnaturen; i den västra delen också fågelbeståndet (Risnästräsket). Inga särskilda landskapsvärden
nämns i beskrivningarna. Närmaste kraftverk finns i alla alternativ cirka 1100 meter från Naturaområdets kant; mossområdets centralaste delar finns dock på cirka tre kilometers avstånd. Projektområdet påverkar alltså tydligt landskapet på mossens öppna delar dit kraftverken syns över
ett stort område. Landskapsbilden, som är präglad av ödemark, förändras vid den södra kanten,
där vindkraftverken får en dominerande roll. Enligt den tidigare beskrivna indelningen i känslighetsnivåer är det fråga om ett naturobjekt där landskapet har bibehållit sin ursprungliga karaktär
och där sikten dessutom är lång. Områdets känslighetsnivå kan anses vara måttlig.
Ömossen mellan projektområdets delområden har inte lika värdefullt landskap som Risnäsmossen. Området är också till storleken mindre (cirka 150 hektar), vilket inte möjliggör lika vid utsikt
som på Risnäsmossen. Konsekvensen kan anses vara medelstor i alternativ 1A och 1B samt liten
i alternativ 2.
Rangsby byområde, också byns öppna åkerområde, karakteriseras av byggnadsbeståndets
mångformighet. I den traditionella bystrukturen avviker speciellt växthusodlingarna, som har
förändrat bybilden och det omgivande landskapet. I bystrukturen finns inga särskilt värdefulla
objekt eller exceptionellt betydelsefulla vyer. Ett undantag från detta är Rangsby kyrka (från
1934), som är låg och därför ändå inte reser sig ovanför trädgränsen och utgör inte ett så tydligt
landmärke som kyrkor i allmänhet brukar. Från området vid kyrkan har man dock utsikt mot
projektområdet. Landskapet i Rangsby har mycket god tolerans för förändringen i närlandskapsbilden.
Vid gränsen mellan när- och fjärrlandskapsområdet (ca 5 km från projektområdet) finns den vidsträckta byn Norrnäs ca 5 km sydväst om projektområdet samt Ylsöbäck ca 5 km väster om projektområdet. Dessutom finns flera mindre gårdsgrupper. Från ungefär hälften av Norrnäs by finns
det öppen utsikt över åkrarna mot projektområdet och det finns nästan inga vidsträckta områden
med sikthinder i norra delen av byn. Kraftverksområdet syns alltså tydligt i landskapet, även om
projektområdets bredd är som minst i den här riktningen. Synlighetssektorn från byns centrum
är endast cirka 16 grader eller 4,5 % av alla möjliga siktriktningar. I alternativ 1A och 1B kan
påverkan anses vara måttlig och i alternativ 2 liten.
Från byn Ylsöbäck finns fri sikt främst över åkerområdena söderut och västerut, alltså bortåt från
projektområdet. Ett fotomontage från byn har därför gjorts från en plats utanför den egentliga
bebodda zonen, från en plats mitt på åkerområdet. Projektområdet kan dock ses över ett stort
område (synlighetssektorn är cirka 50 grader eller 14 % av alla möjliga siktriktningar). Som helhet kan landskapspåverkan i Ylsöbäck anses vara liten; i alternativ 2 ännu mindre än i alternativ
1A och 1B.
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Figur 52. Fotomontage från Norrnäs by enligt maximialternativet 1A, avstånd till närmaste kraftverk 5,2
km (i alternativ 1B 6,2 km och i alternativ 2 9,4 km).

Figur 53. Fotomontage från byn Ylsöbäck, avstånd till närmaste kraftverk 5,3 km.

Figur 54. Läget för fotomontagen från Norrnäs och Ylsöbäck.

Påverkan på närlandskapets tolerans kan som helhet anses vara högst måttlig.
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9.5.4
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Konsekvenser för fjärrlandskapet (över 6 km)

Viktiga platser som ligger inom fjärrlandskapsområdet är byarna Yttermark (Västra och Östra
Yttermark) i södra delen av Närpes ådal, byarna Töjby, Harrström och Pörtom samt flera mindre
gårdsgrupper. Närpes centrum ligger på cirka 15 kilometers avstånd, alltså vid utkanten av fjärrlandskapet. Vidsträckta vattendrag inom fjärrlandskapsområdet vid havskusten är speciellt Gloppet, rakt väster om projektområdet, samt Hinjärvträsket norr om projektområdet.
Den centralaste byn inom fjärrlandskapsområdet är Yttermark. Från byns centrum är avståndet
till närmaste kraftverk 7,8 km och från bystrukturens norra kant 6,4 km. Byns struktur är orienterad nästan helt i nord-sydlig riktning, vilket dock innebär att de främsta utsiktsriktningarna är
över åkerområdena österut och västerut, medan projektområdet ligger norr om byn. Projektområdets östligaste kraftverk (18H) kommer dock troligen att synas vid slutet av den raka lokalvägen 17269, medan de övriga kraftverken till stor del skyms av bystrukturen (byggnader, träd).
Fotomontaget från Yttermark är gjort från en plats väster om bystrukturen, från det vidsträckta
åkerområdet.
Synlighetssektorn från byns centrum är cirka 40 grader eller 11 % av alla möjliga siktriktningar. I
alla alternativ kan påverkan anses vara måttlig.

Figur 55. Fotomontage från Yttermark, från Edsbackvägen. Avståndet från fotograferingsplatsen till
närmaste kraftverk är 6,7 km.

Figur 56. Läget för fotomontaget från Västra Yttermark

Från Pörtom har man fri sikt över åkerområdena mot projektområdet endast i liten omfattning
(vid sydvästra kanten). Avståndet till närmaste kraftverk är 12,5 km. Situationen är likartad som
i Yttermark by men från annat håll och betydligt längre bort. I en stor del av Pörtom uppkommer
ingen landskapspåverkan och i byns södra delar blir påverkan liten.
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Från Harrströms by finns en mycket smal sektor med sikt mot området över de landskapsmässigt
värdefulla åkerområdena till projektområdets delar i alternativ 1A och 1B (Björkliden). Avståndet
till närmaste kraftverk är 13 km. Påverkan är liten eller också uppstår ingen påverkan alls. Ådalen är dock orienterad i riktning mot projektområdet och från byn Helenelund finns fri sikt över
åkerområdena speciellt i riktning mot delområdet Hedet. På grund av åkerområdenas bredd uppstår inte heller några sikthinder mot byn. Avståndet till kraftverken är dock närmare 9 km, så
påverkan blir liten.
Från byn Töjby finns några siktaxlar i riktning mot projektområdet. Påverkan är likartad som i
Ylsöbäck, men avståndet är nästan 3 km längre. Påverkan är liten eller också uppstår ingen påverkan alls.
Havsstranden är som närmast på 4,2 km avstånd från närmaste kraftverk i alternativ 1A och på
4,8 km avstånd i alternativ 1B samt på 7,9 km avstånd från närmaste kraftverk i alternativ 2.
Havsstranden utgör här en vik (Rangsbyfjärden) in mot land vid byn Rangsby. Kusten vid öppna
havet ligger drygt 12 kilometer från projektområdet. Havskusten är riktad huvudsakligen västerut, vilket innebär att projektområdet ligger bakom strandens fritidsbosättning och kraftverken
kan inte ses. I Rangsbyfjärden och i det mera vidsträckta Gloppet finns dock öar, på vilkas östra
strand (alltså i riktning mot projektområdet) det finns en del fritidsbostäder. Som närmast finns
fritidsbosättning inom synlighetsområdet på cirka sex kilometers avstånd, alltså vid gränsen till
fjärrinfluensområdet. Från stränderna av Storskäret, som ligger längre bort, finns också några
enstaka siktaxlar mot projektområdet, men avståndet till projektområdet är cirka 10 km. Totalt
sett blir konsekvenserna för fritidsbosättningen vid havsstranden små eller också uppstår inga
konsekvenser alls.
Från Hinjärvträsket, som ligger norr om projektområdet, finns vid utsikt mot projektområdet.
Närmaste kraftverk finns på 3,5 kilometers avstånd från träskets södra kant och på 9 kilometers
avstånd från träskets norra kant. Största delen av bosättningen vid träskets stränder finns vid de
västra och östra stränderna, vilket innebär att sikten inte är riktad mot projektområdet. Konsekvenserna blir därför små.

9.5.5

Konsekvenser för Närpes ådal

Närpes ådals värdegrund har beskrivits ovan i kapitlet om den nuvarande situationen. Ådalen
ligger strax öster om projektområdet och de närmaste kraftverken ligger cirka en kilometer från
åkerområdets kant. Enligt synlighetsanalysen syns projektområdet och kraftverken över de vidsträckta odlingsslätterna i alla projektalternativ.
Tolerans i landskapet vid Närpes ådal
Den långa ådalen i sydvästlig–nordostlig riktning och dess ganska enhetliga och jämna skogskant
skapar markanta, kraftigt horisontella landskapsrum som rytmiseras av enstaka gårdsgrupper
och små trädbevuxna holmar. Det jämna, horisontella landskapsrummet har större tolerans för
nya element som skapar ett jämnt intryck än för element med varierande höjdpåverkan. Närpes
ådals landskapsstruktur, främst att åsarna är flacka och låga, framhäver den här horisontellt
tydliga landskapsbilden. Å andra sidan kan man säga att kraftverken passar bättre in i landskapet
på långt håll sett, då avstånden mellan kraftverken är proportionellt sett kortare. I ett kraftverks
närlandskap kan ett enda kraftverk dominera landskapsbilden och få andra synliga kraftverk att
”underordna sig”.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

92 / 234

Figur 57. Teoretiskt bildpar som åsködliggör hur placeringen av kraftverken påverkar den horisontella
landskapsbilden. På den övre bilden ger projektområdet ett horisontellt intryck som passar bättre in i
den horisontella landskapsbilden än de ”hoppiga” kraftverken på den nedre bilden.

Kraftverken på delområdet Hedet sträcker sig som en kil mot Övermark by och Närpes ådal i alla
alternativ. Närmaste kraftverk (18H) ligger, som konstaterat, en dryg kilometer från åkerområdets kant; de följande två (4H, 17H) på cirka 1,7 kilometers avstånd och följande tre (3H, 6H,
16H) på cirka 2,2 kilometers avstånd. Det vindkraftverk som är närmast åkerområdena väster
om Övermark by ger alltså ett nästan dubbelt så stort storleksintryck som de tre kraftverken i
den tredje ”raden”.

Figur 58. De närmaste kraftverkens avstånd från åkerområdena i Övermark by.
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Närpes ådal påverkas främst på området mellan området med skymd sikt nära skogskanten och
bosättningsområdet i Övermark. På det här området, som sträcker sig längs ådalen som längst
till 2–3 kilometers avstånd, kan konsekvenserna anses bli betydande (figur 59). Det här områdets areal är cirka 650 hektar eller 5 % av hela Närpes ådals kulturlandskapsområde, som omfattar 13 000 hektar. Påverkan blir måttlig på 5–6 kilometers avstånd i båda riktningarna längs ådalen samt på områdena längs riksvägen. Det här områdets andel av det värdefulla kulturlandskapsområdets totala areal är knappt 20 %. För största delen av kulturlandskapsområdet blir
påverkan liten eller också uppkommer ingen påverkan alls. Det finns inga betydande skillnader
mellan de olika alternativen, eftersom delområdet som ligger närmast kulturlandskapsområdet
(Hedet) är detsamma i alla alternativ.
Den totala konsekvensen för Närpes ådals kulturlandskapsområde blir måttlig.

FOTOMONTAGE

Figur 59. Område där landskapspåverkan bedöms bli betydande (rött rutmönster) samt läget för fotomontaget väster om Övermark by (figur 60).

Figur 60. Fotomontage väster om Övermark by (mot projektområdet)
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9.5.6

Konsekvenser för andra värdefulla områden och objekt

Största delen av de tidigare beskrivna värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekten finns utanför
fjärrlandskapsområdet (> 15 km) och från dem finns inte heller några vidsträckta utsiktssektorer
mot projektområdet. Därför kan konsekvenserna anses bli små eller också uppkommer inga konsekvenser alls.
Nära projektområdet, i Närpes ådal, finns Adolf Fredriks postväg som närmast på 2,5 kilometers
avstånd från närmaste kraftverk. I Övermark by går vägen mitt genom den täta bystrukturen,
där byggnaderna och träden längs vägen effektivt skymmer utsikten mot projektområdet.
Vägens karaktär och dess kulturhistoriska värden sammanhänger med vägens omedelbara omgivning, vilket RKY-avgränsningen också anger. Vidare utsikter mot projektområdet finns cirka
1,5–2 km utanför centrum i båda riktningarna. På dessa områden är de närmaste kraftverken
redan på mer än tre kilometers avstånd. I Yttermark by är påverkan likartad, men kraftverken
ligger betydligt längre bort och kan inte tydligt ses i bystrukturen. Utgående från beskrivningen
av objektets värdegrund kan påverkan vid enskilda objekt alltså vara måttlig men huvudsakligen
liten. På det 30 kilometer långa vägavsnittet mellan Närpes och Pörtom är det högst cirka 10 km
som utgör influensområde.
I fjärrlandskapsområdet finns det nationellt värdefulla RKY-objektet Harrströms fiskehamn och by
(12,5 km). Bystrukturen, speciellt fiskehamnen, är orienterad västerut, mot havet, alltså bortåt
från projektområdet. I bystrukturen finns många små åkerfigurer av vilka en del är riktade mot
projektområdet. På grund av det långa avståndet ger skogskanterna dock upphov till sikthinder
på vidsträckta områden, knappt 200 meter (12,5 km x 15 %), medan åkerfigurerna i allmänhet
är betydligt mindre. I praktiken uppstår alltså nästan ingen fri sikt. Projektområdets inverkan på
Harrströms by är liten eller också uppstår ingen inverkan alls.
Den regionalt värdefulla ådalen längs Harrström å är orienterad i riktning mot projektområdets
delområde Björkliden och avståndet är som närmast cirka 7 km. Ådalen blir bredare i riktning
mot projektområdet. I byn Helenelund är odlingsområdet cirka 1,3 kilometer brett. Från området
har man utsikt mot projektområdet och områdena med skymd sikt utgör endast en del av odlingsområdet. En del av kraftverken kan ses i landskapsbilden som närmast på cirka 8 kilometers
avstånd. På grund av avståndet är påverkan dock liten.

Betydelsen av konsekvenserna för landskapet i de olika projektalternativen.
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Konsekvenser för fasta fornlämningar

Av ovan beskrivna fasta fornlämningar ligger objekt nr 4 (oidentifierad stenkonstruktion) på området för kraftverk 15H i alla alternativ. Det är dock osäkert om det är en fornlämning. Om stenkonstruktionen vid eventuella fortsatta undersökningar konstateras vara en fornlämning är det
osäkert om konstruktionen kommer att bevaras om inte kraftverket flyttas.
Fornlämningsobjekt nummer 3 (tjärdal) utsätts inte för några ändringar alls till följd av vindkraftsbyggnationen.
Fornlämningsobjekt 1 (gravrösen) ligger i alternativ 1A nära kraftverk 9B. Avståndet är cirka 150
meter. Man måste fästa särskild vikt vid att fornlämningsområdet ska bevaras. I alternativ 1B är
avståndet mellan kraftverket och fornlämningen över 400 meter och ingen påverkan kommer att
uppstå.
Fornlämningsobjekt 2 (tjärdal) ligger på jordkabelrutten och för att bevara objektet måste man i
den noggrannare planeringen ta en omväg kring det här objektet.
Enligt projektplanens nuvarande situation blir konsekvenserna för fornlämningarna troligen måttliga, vilket innebär att det inte går att med full säkerhet garantera att objekten bevaras. Genom
mindre ändringar av projektplanen kan konsekvenserna för fornlämningsobjekten dock elimineras.

9.6

Projektet genomförs inte ALT 0
Om projektet inte genomförs kommer områdets landskapsbild att utvecklas på ungefär samma
sätt som nu. Det kommer att uppstå förändringar i områdets landskap, om det görs kalhyggen
på området eller om områdets markanvändning förändras.

9.7

Minskning av konsekvenserna
Konsekvenserna för Närpes ådals kulturlandskapsområde konstaterades bli betydande på cirka 5
% av hela det värdefulla området. Centrala kraftverk med tanke på konsekvenserna är kraftverken 4H, 17H och 18H. Genom att flytta kraftverken längre bort kan konsekvenserna minskas,
eftersom avståndet till odlingsområdets kant då ökar med cirka en kilometer. Då ökar också
kraftverkens relativa avstånd till landskapsområdet, vilket betyder att den landskapsbild som
hela projektområdet skapar kommer att bli mera harmonisk.
Samma minskande inverkan av konsekvenserna genom en flyttning av kraftverken skulle också
uppnås för landskapet i själva Övermark by samt för planläggningen (Övermark delgeneralplan).
För Rangsby by kan konsekvenserna tydligast minskas genom att välja alternativ 1B eller 2.
För att trygga bevarandet av fornlämningar borde placeringen av några kraftverk i viss mån justeras.

9.8

Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Bedömningen av vindkraftsparkens landskapspåverkan försvåras av att landskapet och därmed
vyerna förändras med tiden och under olika årstider. Träd och annan vegetation växer, och till
exempel kalhyggen kan på kort tid förändra landskapets karaktär och vyer.
Konsekvenserna för landskapet är inte mätbara eller entydiga. Det är subjektivt hur vindkraftverkens visuella påverkan upplevs. Därför är det utmanande att bedöma hur väsentlig påverkan är
och på vilket sätt den uppfattas. Hur påverkan upplevs är beroende av bl.a. personens förhål-
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lande till det aktuella området, kunskap om ämnesområdet och intresse samt personliga motiv
för att området uppskattas.
Användning av fotomontage som hjälp vid bedömningen innehåller också osäkerhetsfaktorer,
eftersom många olika faktorer påverkar fotomontagens slutliga utseende. Dessutom ger bilderna
bara en uppskattning av hur landskapsförändringen kan se ut just från den aktuella platsen. Därtill har bl.a. bildvinkeln och vädret stor betydelse för det intryck man får av ett fotomontage.

10. KONSEKVENSER FÖR NATURMILJÖN
10.1 Jord- och berggrund
10.1.1 Konsekvensens ursprung och influensområde

I vindkraftsprojektets byggskede ingår omfattande jordbyggnadsarbeten. På vindkraftverkens
byggområden och på vägsträckningarna ska berg sprängas och marken jämnas ut. På mjuk mark
byts marksubstansen vid behov ut till något mera bärande material som lämpar sig som byggunderlag. Under driften behövs i allmänhet inga jordbyggnadsarbeten på vindkraftsområdet. Då
vindkraftsparken avvecklas ska vindkraftverken och övriga konstruktioner rivas och transporteras
bort från området och därefter ska området återställas. Vindkraftverkens fundament ska eventuellt också rivas. Arbetsskedena och de behövliga maskinerna då vindkraftsparken avvecklas är i
princip desamma som i byggskedet. Därför kan konsekvenserna anses vara likartade som under
byggtiden.
Projektets inverkan på markens beskaffenhet och berggrunden berör områdena för vindkraftverkens fundament, lyftområden och servicevägar samt deras omedelbara omgivning. För elöverföringen görs mindre jordbyggnadsarbeten i samband med att kraftledningsstolparna ska resas.
Hur djupt man gräver vid anläggning av kraftverkens fundament beror på den valda fundamenttypen samt markens egenskaper på området, exempelvis dess bärighet. Om kraftverk ska bygggas på en plats där jordskiktet saknas eller är mycket tunt kan kraftverket byggas med hjälp av
bergsförankring eller också kan fundamentet byggas på klippmark. På mjuk mark måste marksubstansen bytas ut mot bärande material, t.ex. sprängsten eller makadam. Servicevägarna
kommer att vara grusbelagda och cirka 6 meter breda, frånsett kurvorna där vägen breddas beroende på kurvradien. Kring servicevägarna måste träden då röjas bort på en bredd av 12–15
meter.
Under byggtiden och driften hanteras små mängder bränslen och oljor, så projektet är förknippat
med en liten risk för förorening av marken, om kemikalier och oljor kommer ut i marken.
Trafikpåverkan av projektets jordbyggnadsarbeten har bedömts i kapitel 12.3.
10.1.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder

Planeringsområdets jord- och berggrundsförhållanden utreddes utgående från bergs- och jordartskartan samt grundkartan. Läget för nationellt och regionalt värdefulla geologiska och geomorfologiska formationer utreddes med hjälp av miljöförvaltningens databaser och utredningarna
för landskapsplanen. Tillståndssituationen för marktäktsområdena utreddes med Närpes stad
samt i Geologiska forskningscentralens system KITTI. Områdets allmänna markförhållanden undersöktes dessutom i samband med terränggranskningarna. Ett mål vid terränggranskningarna
var också att upptäcka lokalt värdefulla geologiska platser på området. För att kartlägga förekomsten av fornstrandsformation vid Torget och för att bedöma konsekvenserna av vindkraftsprojektet användes experthjälp från Geologiska forskningscentralen (GTK 2014). Geologiska
forskningscentralens (GTK 2015) karttjänst utnyttjades för att bedöma förekomsten av sura sulfatjordar.

