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Miljötillstånd

För verksamhet som medför risk för förorening
av miljön behövs tillstånd enligt miljöskyddslagen.

MKB

Miljökonsekvensbedömning är ett förfarande
där de eventuella miljökonsekvenserna av ett
projekt som är under planering och dess alternativ utreds innan det slutliga beslutet fattas.

MKB-program

Den projektansvariges plan över hur projektets
miljökonsekvenser ska bedömas.

MKB-beskrivning

Efter utredningen av de konsekvenser som presenteras i bedömningsprogrammet sammanställs resultaten i en miljökonsekvensbeskrivning.
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SAMMANDRAG
Projektet
Bakgrunden till vindkraftsprojektet är de
klimatpolitiska mål som Finland har förbundit sig till genom internationella avtal
och som medlem av EU. En mångsidig
energiproduktion har också lyfts fram som
en central prioritet i Österbottens landskapsprogram för åren 2011–2014. Dessutom ingår i Österbottens landskapsöversikt
en vision om att Österbotten år 2040 ska
vara känt som en ”verklig föregångare
inom förnybar produktion och för sina
stora vindkraftparker”.
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftspark i
ett skogsområde mellan Nämpnäs, Kalax,
Norrnäs och Västra Yttermark. Projektområdets areal är cirka 3300 hektar. Enligt
preliminära uppskattningar är vindförhållandena i området gynnsamma. Det finns
ett omfattande skogsvägnät som kan utnyttjas vid byggandet och underhållandet
av vindkraftsparken. VindIn Ab Oy har ingått arrendeavtal för området med markägarna.
Vindkraftsparken kommer att bestå av
maximalt 39 vindkraftverk. Beroende på
kraftverkstyp kommer den sammanlagda
kapaciteten att vara 136-150 MW.
Projektansvarig
VindIn Ab Oy är ett dotterbolag till det
svenska vindkraftföretaget VindIn AB. Företagets mål är att identifiera lämpliga
platser samt utveckla, bygga och driva
vindkraftverk i Skandinavien. VindIn Ab Oy
utvecklar just nu flera vindkraftsparker i
Finland, främst i Österbottens område.
MKB-förfarande
Före vindkraftsprojektet kan genomföras,
måste ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning genomföras (MKB). MKB är
inget tillståndsförfarande och inga beslut
fattas utifrån det. Huvudsakliga syftet med
MKB-förfarandet är att generera relevant
information om projektets miljökonsekvenser för berörda myndigheter, medborgare
och projektansvarige. MKB-lagen tillämpas
på vindkraftsprojekt med minst tio kraft-

verk eller en total kapacitet på minst 30
MW.
Parallellt med MKB-förfarander genomförs
en planläggningsprocess för projektet. En
110 kV kraftledning för den externa elöverföringen planeras i samband med en skild
EMV process.
Tidsplan
MKB-förfarandet påbörjas med att kontaktmyndigheten
sätter
detta
MKBprogram till offentligt påseende under hösten 2013 för en månads tid. Bedömningsförfarandet avslutas enligt preliminär uppskattning under våren 2014. Målsättningen
är att därefter avsluta planläggningsprocessen och ansöka relevanta tillstånd för
vindkraftsparken. Det torde vara möjligt
att ta vindkraftsparken delvis i bruk före
den blir helt klar före utgången av 2017.
Alternativ som ska bedömas i MKBförfarandet
För genomförandet av projektet granskas
sammanlagt två projektalternativ som baserar sig på kraftverkstyper av olika storlek. Alternativen kommer att jämföras
sinsemellan i avseende på sina miljökonsekvenser. Dessutom jämförs dessa med ett
så kallat nollalternativ, alltså en situation
där projektet inte genomförs.
Vindkraftverken kopplas samman med 2045 kV jordkablar och en elstation kommer
att byggas i den centrala delen av Kalax
projektområde.
Alternativ 1: En vindkraftspark med
större kraftverk.
I alternativ 1 består vindkraftsparken av
39 vindkraftverk med en total kapacitet på
cirka 150 MW. Vindkraftverket har en navhöjd på 165 meter och rotorns diameter är
126 meter. Vindkraftverkens höjd är således totalt cirka 228 meter.
Alternativ 2: En vindkraftspark med
mindre kraftverk.
I alternativ 2 består vindkraftsparken
också av 39 vindkraftverk, men navhöjden
är 137 meter och rotorns diameter är 126
meter. Vindkraftverkens totala höjd skulle
därmed vara 200 meter. Eftersom kraft-
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verken i alternativ 2 är mindre till storleken än kraftverken i alternativ 1 är parkens totala kapacitet cirka 136 MW.
Alternativ 0: projektet genomförs inte.
I det så kallade nollalternativet genomförs
projektet inte, och motsvarande mängd el
produceras på annat sätt.

mer klippområden samt sänkor med dikade kärrområden. Naturtyperna vid vindkraftverken utgörs i huvudsak av ung ekonomiskog.
Enligt miljöförvaltningens databas har inga
arter med skyddsstatus observerats i projektområdet.
Fågelbestånd

Miljöns nuläge
Regionalt läge
Den planerade vindkraftsparken är belägen
som närmast cirka tre kilometer nordväst
från Närpes centrum. Bottenvikens kuststrand är belägen på ca 2,5 kilometers
avstånd väster om projektområdet. Mindre
tätorter eller bebyggelser i omgivningen av
vindparksområdet är Västra Yttermark,
Nämpnäs, Kalax och Norrnäs.
Jordmån och topografi
Jordmånen i projektområdet består huvudsakligen av blandade fraktioner av sten.
Terrängen i projektområdet är något högre
än på de närliggande områdena. Höjdförhållandena i projektområdet varierar mellan 5 – 30 meter över havet. De lägsta
områdena finns i projektområdets sydvästliga delar och de högsta områden finns i de
centrala och nordliga delarna.
Yt- och grundvatten
Enligt nuvarande kännedom finns inga beaktansvärda brunnar, vattentäkter eller
klassificerade grundvattenområden i projektområdet. Det finns ett objekt som är
skyddat med stöd av vattenlagen. Inga
kraftverk eller servicevägar har placerats
på området.
Vegetation
Projektområdet är belägen i den sydboreala vegetationszonen på den Österbottniska kusten. På grund av aktivt skogsbruk
är skogen i projektområdet huvudsakligen
inte i naturtillstånd. Sålunda är skogsområden huvudsakligen i övergångstadium
mellan busk- till barrskogsskede. Mest förekommande naturtypen i området är
blandskog och barrskog. Ställvis förekom-

Enligt Finlands fågelatlas finns det sannolikt över 100 häckande fågelarter, varav
huvudsakligen består av typiska skogsarter. Enligt uppgifter från ringmärkningsbyrån har vissa häckande arter som är upptagna i fågeldirektivet under senaste åren
påträffats i projektområdet, såsom sparvuggla, bivråk, berguv och trana.
Två aktiva fiksgjusebon har observerats i
norra delen av projektområdet. De övriga
närmaste fiskgjusebona är på mer än 2,5
kilometers avstånd.
Inga havsörnsbon har observerats i projektområdet. De närmaste havsörnsbon
koncentrerar sig närmare kustranden. Den
närmaste finns i Nämpnäs, Närpes, på
cirka 2,5 kilometer väster om Kalax projektområde. Övriga bon finns på över sju
kilometers avstånd från projektområdet.
Fåglarnas höstflyttning uppföljdes under
totalt 14 observationsdagar, totalt 90
timmar i september och oktober 2012.
Fåglarnas vårflyttning karterades under
totalt 10 observationsdagar, totalt 150
timmar i mars-maj 2013.
Flyttobservationerna som genomförts i
vindkraftsprojektet bedöms ge tillräcklig
information av det flyttfåglarnas flyttningsrutter och mängd. Fågelflyttningen
observerades från åkrarna i Nixmossen
och Lappnäset.
En utredning av det häckande fågelbeståndet utfördes på området i maj-juni
2013 under 10 dagar, sammanlagt 75
timmar. Ytterligare karterades rovfåglar i
juni och juli 2013. Noggrannare uppgifter
av fågelutredningen kommer att presenteras i konsekvensbeskrivningen.
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Övrig fauna
I projektområdet påträffas typiska däggdjursarter för Österbotten såsom älg, lo,
räv, skogshare, fälthare, mårdhund och
utter.
Flygekorre karterades i projektområdet
under cirka 40 timmar i projektområdet
under sommaren år 2013. Karteringen
koncentrerades på objekt som enligt kartanalys verkar vara potentiella flygekorrlivsmiljöer, såsom äldre gran- och blandskogar samt skogar längs bäckar. Enligt
miljöförvaltningens databas har en flygekorre påträffats i Kalax projektområde. Mer
omfattande bestånd av flygekorre förekommer söder om Kalax projektområde på
2-4 kilometers avstånd.
Fladdermus karterades i projektområdet
sommaren 2013 under sex dagars tid. Karteringens mål var att identifiera födoområden i närheten av de planerade turbinerna.
Noggrannare uppgifter av fladdermus- och
flygekorrutredningarna kommer att presenteras i konsekvensbeskrivningen.
Skyddsområden
Inga Naturaområden eller naturskyddsområden förekommer i projektområdet. Det
närmaste Naturaområdet är Närpes skärgård (FI0800135) på cirka fem kilometers
avstånd. I närheten av projektområdet
finns flera skyddsområden på privat mark,
och de flesta av de dessa ingår i Naturaområdet. Flera av dessa är också nationellt
(FINIBA, Finnish Important Bird Area) viktiga fågelområden.
Markanvändning och näringsverksamhet
Projektområdet är präglat av skogsbruk
och i mindre mån jordbruk. I området
finns ett omfattande skogsbilsnätverk och i
någon mån skogstigar. I projektområdets
västliga del finns ett marktäktområde. En
pälsfarm finns i närheten av ett planerat
kraftverk i Lappnäset och två andra förekommer strax vid projektområdets södra
gräns.
Projektområdet används sporadiskt för
rekreation och friluftsliv, bär- och svampplockning samt för jakt. I Kalax projektom-

råde finns en jaktstuga som är i Kalax
jaktförenings användning.
Bebyggelse
Det finns inga fasta bostadshus i projektområdet. Sammanlagt cirka 600 bostäder
förekommer inom en två kilometers radie
från projektområdet. De närmaste bostadshusen finns på drygt en kilometers
avstånd från de planerade kraftverken.
En fritidsbostad förekommer innanför projektområdet, på cirka 600 meters avstånd
från närmaste vindkraftverk (31) österom
Nixmossvägen i Lappnäset. Följande fritidsbostäder är belägna på över två kilometers avstånd.
Planläggning
I Österbottens landskapsplan finns några
beteckningar på projektområdet; ett område som hör till utveckling av å- och älvdalarna, mera noggrant till Närpes ådals
område (mk-2), en stomvattenledning (v)
och ett område som är nationellt värdefullt
med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården (blå streckad raster).
I landskapsplanen finns flera beteckningar
i projektområdets omgivning, så som Närpes ådals område med turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och rekreation (mv-3), cykelled, en kulturhistoriskt betydande vägsträckning, datakommunikationsförbindelse (tl), ett område
som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald som anger de viktigaste
nationellt betydande fågelområdena utanför skyddsområden (luo) och skyddsområde på landskapsnivå som inte bildats
med stöd av naturvårdslagen (S2).
Kalax projektområde är delvis beläget innanför ett område som i planförslaget för
Etapplan II markerats som ett område
lämpligt som vindkraftpark.
Kalax projektområde ligger delvis av sina
sydvästligaste delar i området för delgeneralplanen över Nämpnäs by markanvändning 2004-2030 som har godkänts av Närpes stadsfullmäktige 26.9.2005. Det finns
inga detaljplaner i projektområdet.
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En förutsättning för beviljandet av bygglov
för Kalax vindkraftspark är uppgörandet av
en lagenlig delgeneralplan för området. En
delgeneralplaneprocess genomförs parallellt med MKB-förfarandet.
Trafik och kommunikation
Betydande landsvägar omkring projektområdet är Vasavägen (förbindelseväg 6760)
öster om projektområdet, Nixmossvägen
(förbindelseväg 17239) som löper genom
projektområdets nordostliga delar, samt
Strandvägen (regionalväg 673) väster om
projektområdet.
Riksväg 8 (vägen mellan Åbo och Uleåborg) löper i sydväst-nordostlig riktning
som närmast på cirka sex kilometers avstånd öster om projektområdet. Den planerade vindkraftsparken nås bäst av sina
sydliga delar via Riksväg 8 och Strandvägen som är specialtransportleder. Projektområdets nordliga delar nås bäst via Vasavägen och Nixmossvägen. I anläggningsskedet skulle enskilda vägar förbättras och
helt nya förbindelsevägar byggas.
Landskap och kulturarv
Det finns inga nationellt värdefulla landskapsområden i närheten av projektområdet. Kalax projektområdets östra del är
belägen i en byggd kulturmiljö av riksintresse, Kulturlandskapet vid Närpes å.
Enligt Museiverkets uppgifter finns totalt
10 fornlämningsobjekt och -områden i projektområdet, men ingen av dessa förekommer vid projektets byggplatser. En ny
inventering utfördes av Keski-Pohjanmaan
Arkeologiapalvelut i augusti-september
2013 varvid inga nya fornlämningar kunde
konstateras.
Miljökonsekvenser som ska bedömas
De miljökonsekvenser som projektet eventuellt medför har i MKB-programskedet
identifierats genom att analysera de åtgärder som behövs för att genomförandet
av projektet. Enligt bedömningen är de
mest centrala konsekvenserna i detta projekt konsekvenserna för landskapet, naturen, människor samt buller och skuggbildning.

Miljökonsekvenser som ska bedömas
inom projektet är:
Icke-levande miljö





Konsekvenser
Konsekvenser
Konsekvenser
klimatet
Konsekvenser
vatten

för ljudlandskapet
för ljusförhållanden
för luftkvaliteten och
för mark, yt- och grund-

Levande miljö





Konsekvenser för
fulla naturobjekt
Konsekvenser för
Konsekvenser för
Konsekvenser för

växtlighet och värdefåglar
övriga fauna
naturskyddsområden

Människans miljö






Konsekvenser för markanvändning och
den byggda miljön
Konsekvenser för trafik
Konsekvenser för landskap och kulturmiljö
Konsekvenser för fornminnen
Konsekvenser för människans hälsa
och levnadsförhållanden

Bedömningen av konsekvensens betydelse
görs som en expertbedömning, bland annat
genom att beakta konsekvensens typ, art,
reversibilitet, omfattning och varaktighet
samt konsekvensobjektets värde och känslighet. Det bör observeras att definitionen
av konsekvensens betydelse alltid är expertens egna subjektiva värdering. Synpunkterna bland de medborgare och intressentgrupper som deltar i MKB-förfarandet
beaktas i bedömningen och har en väsentlig
betydelse för bedömningens resultat.
Plan för deltagande och information
Vem som helst kan delta i MKB-förfarandet. Medan bedömningsprogrammet är till
påseende kan man framföra sina åsikter
till Södra Österbottens ELY-central om projektets konsekvenser och om huruvida de
planer som presenteras i MKB-programmet
är tillräckliga. På motsvarande sätt kan
medborgarna
senare
i
MKBbeskrivningsskedet framföra sina åsikter
om huruvida de utförda utredningarna och
bedömningarna är tillräckligt omfattande.
Medan MKB-rapporterna är framlagda ordnas möten för allmänheten som är öppna
för alla. På dessa möten presenteras uppgifter om projektet, MKB-förfarandet, plan-
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läggningen och tillståndsförfaranden. Om
mötena informeras separat i lokala
tidningar och på Södra Österbottens
ELY-centrals websida. Dessutom görs
en brevenkät som en del av bedömningen
av konsekvenserna för människorna. För
att övervaka kvaliteten av bedömningsarbetet och det innehåll som skall behandlas
i MKB-förfarandet och kontrollera innehållet har en så kallad uppföljningsgrupp tillsatts. Till gruppen har representanter för
lokala organisationer och aktörer inbjudits.
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YHTEENVETO
Hankkeen tausta ja kuvaus
Tuulivoimapuistohankkeen taustalla ovat
ilmastopoliittiset tavoitteet, joihin Suomi
on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin
ja EU:n jäsenvaltiona. Monipuolinen
energiantuotanto on nostettu esiin keskeisenä tavoitteena myös Pohjanmaan
vuosien 2011–2014 maakuntaohjelmassa. Lisäksi Pohjanmaan maakuntakatsauksen visiona on, että Pohjanmaa tulee
vuoteen 2040 mennessä tunnetuksi ”uusiutuvan energiantuotannon edelläkävijänä ja suurista tuulivoimapuistoistaan”.
VindIn Ab Oy:n suunnittelema tuulivoimapuisto sijaitsee Nämpnäsin, Kalaxin, Norrnäsin ja Västra Yttermarkin kylien välisellä
metsätalousalueella. Hankealueen pintaala on noin 3300 hehtaaria. Alustavien
arvioiden mukaan alueen tuuliolosuhteet
ovat suotuisat. Alueella on laaja metsätieverkosto, jota voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakennusvaiheessa ja huollon aikana. VindIn Ab Oy on sopinut alueen
vuokraamisesta maanomistajien kanssa.
Hankkeessa rakennetaan enintään 39 tuulivoimalaa. Kokonaiskapasiteetti tulee riippuen voimalatyypistä olemaan 136-150
MW. Sähkönsiirto tuulivoimapuiston ulkopuolella määräytyy erillisessä energiamarkkinaviraston (EMV) prosessissa, jossa
haetaan lupaa 110 kV:n sähkönsiirtolinjan
rakentamiseen.

koituksena on tuottaa lisätietoa hankkeen
ympäristövaikutuksista
viranomaisille,
kansalaisille ja hankkeesta vastaavalle.
YVA-lakia sovelletaan aina hankkeisiin,
joissa voimaloiden määrä on vähintään 10
tai niiden yhteen laskettu kokonaisteho
vähintään 30 MW.
Aikataulu
YVA-menettely käynnistetään yhteysviranomainen asettaessa YVA-ohjelman julkisesti nähtäville kuukauden ajaksi syksyllä
2013. Arviointimenettely päättyy arvioiden
mukaan keväällä 2014. Tavoite on sen
jälkeen saada kaavoitusprosessi päätökseen ja anoa tuulivoimahankkeelle tarvittavat luvat. Tuulivoimapuisto voitaneen
ottaa osittain käyttöön ennen kuin se on
kokonaan valmis viimeistään vuoden 2017
loppuun mennessä.
YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa, jotka perustuvat erikokoisiin voimalatyyppeihin. Vaihtoehtoja
verrataan toisiinsa ympäristövaikutusten
suhteen. Lisäksi niitä verrataan niin sanottuun nollavaihtoehtoon eli tilanteeseen,
jossa hanketta ei toteuteta.
Tuulivoimalan lisäksi rakennetaan 20–
45 kV:n maakaapeliverkosto ja sähköasema Kalaxin hankealueen keskelle.

Hankevastaava

Vaihtoehto 1: Tuulivoimapuisto suurilla tuulivoimaloilla.

VindIn Ab Oy on ruotsalaisen tuulivoimayhtiön VindIn AB:n tytäryhtiö. Yhtiön tavoitteena on tunnistaa tuulivoimalle sopivat alueet ja kehittää, rakentaa ja käyttää
tuulivoimaloita Pohjoismaissa. VindIn Ab
Oy kehittää parhaillaan useita tuulivoimapuistoja Suomessa.

Vaihtoehdossa 1 tuulivoimapuistoon rakennetaan 39 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 150 MW. Tässä
vaihtoehdossa tuulivoimalan napakorkeus
olisi 165 metriä ja roottorin halkaisija 126
metriä. Tuulivoimalan kokonaiskorkeus
olisi siten 228 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Vaihtoehto 2: Tuulivoimapuisto pienillä tuulivoimaloilla.

Ennen kun tuulivoimapuistolle voidaan
toteuttaa, hankkeesta vastaava on toteutettava ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA-menettelyn pääasiallisena tar-

Vaihtoehdossa 2 tuulivoimaloita on vaihtoehdon 1 tavoin yhteensä 39. Tässä vaihtoehdossa tuulivoimalan napakorkeus olisi
137 metriä ja roottorin halkaisija 126 metriä. Tuulivoimalan kokonaiskorkeus olisi
siten 200 metriä. Tuulivoimalan kokonaiskapasiteetti olisi noin 136 MW.
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0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta
Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, ja vastaava määrä sähköä
tuotetaan jollakin muulla tavalla.

Ympäristön nykytila
Alueellinen sijainti
Suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee lyhimmillään noin kolme kilometriä luoteeseen Närpiön keskustasta. Etäisyys Perämeren rantaan on noin 2,5 kilometriä hankealueen länsiosasta. Pieniä tuulivoimapuiston lähellä olevia taajamia tai asutuksia ovat muun muassa Västra Yttermark,
Nämpnäs, Kalax ja Norrnäs.
Maaperä ja topografia
Hankealueen maaperä muodostuu pääasiassa kivien muodostamista sekalaisista
maalajitteista. Maasto on jonkin verran
koholla ympäröiviin alueisiin verrattuna.
Korkeus on 5–30 metriä merenpinnan yläpuolella. Matalimmat alueet sijaitsevat
hankealueen lounaisosissa. Korkeimmat
alueet sijaitsevat hankealueen keski- ja
pohjoisosissa.

Ympäristöhallinnon tietokannan mukaan
hankealueella ei ole suojeltaviksi luokiteltavia kasvilajeja.
Linnut
Suomen lintuatlaksen mukaan hankealueella on todennäköisesti yli 100 pesivää
lintulajia, joista suurin osa on tyypillisiä
metsälintuja. Rengastustoimiston tietojen
mukaan alueella on viime vuosina pesinyt
lintudirektiivin mukaan suojeltavia lajeja,
kuten varpuspöllö, mehiläishaukka, huuhkaja ja kurki.
Kaksi asuttua kalasääksen pesää on havaittu Kalaxin hankealueen pohjoisosassa.
Niistä seuraavat kalasääksien pesät ovat
yli 2,5 kilometrin etäisyydellä.
Merikotkan pesiä ei ole havaittu hankealueella. Lähimmät merikotkan pesät sijaitsevat lähempänä merenrantaa. Lähin pesä
on Närpiön Nämpnäsissä noin 2,5 kilometriä Kalaxin hankealueesta länteen. Muut
pesät sijaitsevat yli 7 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.

Pinta- ja pohjavesi

Lintujen syysmuuttoa seurattiin yhteensä
14 tarkkailupäivänä yhteensä 90 tuntia
syys-lokakuussa 2012. Lintujen kevätmuuttoa seurattiin yhteensä 10 tarkkailupäivänä yhteensä 150 tuntia maalistoukokuussa 2013.

Nykytiedon mukaan hankealueella ei ole
merkittäviä lähteitä, vedenottamoita tai
pohjavesialueiksi luokiteltuja alueita. Hankealueella sijaitsee yksi vesilain nojalla
suojeltu kohde, jonka alueelle ei ole sijoitettu tuulivoimaloita tai huoltoteitä.

Kalaxin tuulivoimahankkeen osana tehdyssä muuton tarkkailussa on arvion mukaan
saatu riittävästi tietoa lintujen muuttoreiteistä ja lintujen määrästä. Lintujen muuttoa seurattiin Nixmossenin ja Lappnäsetin
pelloilta.

Kasvillisuus

Pesivien lintujen tutkimus laadittiin alueella touko-kesäkuussa 2013 yhteensä 10
päivän ja 75 tunnin aikana. Lisäksi kartoitettiin petolintukanta kesä-heinäkuussa
2013. Tarkat tiedot lintututkimuksesta
esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Hankealue sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä Pohjanmaan rannikolla. Aktiivisen metsänhoidon tuloksena
hankealue ei pääosin ole luonnontilassa ja
hankealueella on runsaasti alueita, jotka
ovat siirtymävaiheessa pienpuumetsästä
havupuumetsäksi. Yleisin luontotyyppi alueella on sekametsä, mutta myös havupuumetsää esiintyy jossain määrin. Paikoittain on kallioalueita sekä alavia alueita,
joissa on ojitettuja suoalueita. Tuulivoimaloiden alueilla ympäristö on luontotyypiltään pääasiassa nuorta talousmetsää.

Muu eläimistö
Hankealueella on Pohjanmaalla tavallisia
nisäkkäitä, kuten hirviä, ilveksiä, kettuja,
metsäjäniksiä, rusakoita, supikoiria ja
saukkoja.
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Liito-oravan esiintymistä tutkittiin hankealueella noin 40 tunnin ajan kesällä 2013.
Tutkimuksessa keskityttiin alueisiin, jotka
kartta-analyysin perusteella vaikuttivat
mahdollisilta liito-oravan elinympäristöiltä,
kuten vanhoihin kuusi- ja sekametsiin sekä
metsää kasvaviin rinteisiin. Ympäristöhallinnon
tietokannan
mukaan
liitooravahavaintoja on tehty Kalaxin hankealueella. Laajempi liito-oravakanta elää 2–
4 kilometriä etelään Kalaxin hankealueesta.
Lepakoiden esiintymistä hankealueella tutkittiin kesällä 2013 kuuden päivän ajan.
Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa lepakoiden
ruokailualueet
suunniteltujen
turbiinien läheisyydessä. Lepakko- ja liittooravatutkimusten tarkat tiedot tullaan esittämään YVA-selostuksessa.
Suojelualueet
Hankealueella ei sijaitse Natura-alueita tai
luonnonsuojelualueita. Lähin Natura-alue
on Närpes skärgård (FI0800135), joka
sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä
hankealueesta. Hankealueen lähellä on
useita suojelualueita yksityisillä mailla.
Niistä suurin osa kuuluu Natura-alueeseen.
Näistä alueista moni on lisäksi kansallisesti
tärkeä lintualue (FINIBA, Finnish Important Bird Area).
Maankäyttö ja elinkeinoelämä
Metsätalous on tärkein hankealueella harjoitettavista elinkeinoista ja maanviljelyn
osuus hankealueella on pienempi. Hankealueella on laaja metsätieverkosto ja alueella on jonkin verran polkuja. Hankealueen länsiosassa sijaitsee maa-aineksen
ottoalue. Hankealueella on yksi turkistila
lähellä suunniteltua voimalaa Lappnäsetin
alueella ja kaksi muuta hankealueen etelärajan tuntumassa.
Hankealuetta käytetään satunnaisesti virkistys- ja ulkoilutarkoituksessa, marjojen
ja sienten poimintaan sekä metsästykseen.
Kalaxin hankealueella sijaitsee metsästysmaja, joka on Kalaxin metsästysyhdistyksen käytössä.

Asutus
Hankealueella ei ole asuintaloja. Kahden
kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsee
yhteensä noin 600 asuntoa. Lähimmät
asuinrakennukset sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimaloista.
Hankealueella on yksi vapaa-ajan asunto
noin 600 metrin etäisyydellä lähimmästä
voimalasta (31) lähimmät muut sijaitsevat
jo ylin kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
Kaavoitus
Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa on
joitakin merkintöjä hankealueesta: alue,
joka kuuluu kehitettäviin jokilaaksoalueisiin, tarkemmin Närpiön jokilaakson alueeseen (mk-2), runkovesijohto (v) ja alue,
joka on kansallisesti arvokas kulttuuriympäristö tai maisema (sininen katkoviivarasteri).
Maakuntasuunnitelmassa on useita merkintöjä hankealuetta ympäröivistä alueista,
kuten Närpiön jokilaakson alueesta, jolla
sijaitsee turistinähtävyyksiä/kehitysalueita
turismia ja virkistyskäyttöä varten (mv-3),
pyöräilyreitti, kulttuurihistoriallisesti merkittävä tieosuus, tietoliikenneyhteys (tl),
alue, joka on erityisen tärkeä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta ja
johon sisältyvät tärkeimmät kansallisesti
merkittävät lintualueet suojelualueiden
ulkopuolella (luo), sekä maakunnallisesti
merkittävä suojelualue, joka on luonnonsuojelulain (S2) perusteella rakentamaton.
Vaihemaakuntakaavaehdotuksen II mukaan Kalaxin hankealue sijaitsee osittain
tv-1-merkityllä alueella, joka soveltuu tuulivoimapuistojen rakentamiseen.
Kalaxin hankealueen lounaisosat sijaitsevat osittain Nämpnäsin kylän maankäyttösuunnitelman 2004–2030 osayleiskaavan
alueella.
Kaupunginvaltuusto
hyväksyi
maankäyttösuunnitelman 26.9.2005. Hankealueelle ei ole suunnitteilla asemakaavoja.
Rakennusluvan saaminen Kalaxin tuulivoimapuistoa varten edellyttää lainmukaisen
osayleiskaavan. Tuulivoimapuistolle toteu-
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tetaan rinnan YVA-menettelyn
osayleiskaavaprosessi.

kanssa

Liikenne ja viestintä
Merkittäviä teitä tuulivoimapuiston ympäristössä ovat Vaasantie (yhdystie 6760)
hankealueen
itäpuolella,
Nixmossantie
(yhdystie 17239), joka kulkee hankealueen koillisosien halki, ja Rantatie (seututie
673) hankealueen länsipuolella.
Valtatie 8 (Turku–Oulu) kulkee lounaskoillinen-suunnassa
lyhimmillään
noin
kuuden kilometrin etäisyydellä itään hankealueesta. Suunnitellun tuulivoimapuiston
alueelle pääsee helpoiten eteläpuolelta
valtatietä 8 ja Strandvägen-tietä, joita
käytetään erikoiskuljetuksissa. Hankealueen pohjoisosiin pääsee helpoiten Vaasantietä ja Nixmossantietä pitkin.
Rakennusvaiheessa yksittäisiä teitä kunnostettaisiin ja täysin uusia yhdysteitä rakennettaisiin.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Hankealueen lähettyvillä ei ole kansallisesti
arvokkaita maisema-alueita. Kalaxin hankealueen itäosa sijaitsee kansallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä, Närpiönjoen kulttuurimaisemasssa.
Hankealueella on Museoviraston aineiston
perusteella 10 muinaismuistokohdetta ja –
aluetta, eikä yksikään sijoitu rakennusalueelle. Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelut suoritti uuden inventoinnin alueella elosyyskuussa 2013, eikä uusia muinaismuistoja löytynyt.
Arvioitavat ympäristövaikutukset
Hankkeen mahdollisesti aiheuttamat ympäristövaikutukset on määritetty YVAohjelmavaiheessa analysoimalla toimet,
joita hankkeen toteuttaminen vaatii. Arvion mukaan hankkeen keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan, luontoon
ja ihmisiin sekä liittyvät meluun ja varjoihin.

Hankkeessa arvioitavat ympäristövaikutukset ovat:
Eloton ympäristö





Vaikutukset
Vaikutukset
Vaikutukset
Vaikutukset
javesiin

äänimaisemaan
valo-olosuhteisiin
ilmanlaatuun ja ilmastoon
maaperään, pinta- ja poh-

Elollinen ympäristö





Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin
Vaikutukset linnustoon
Vaikutukset muuhun eläimistöön
Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin

Ihmisen ympäristö






Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön
Vaikutukset liikenteeseen
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Vaikutukset muinaisjäännöksiin
Vaikutukset ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Vaikutusten merkitys arvioidaan asiantuntija-arvioina, ja arvioinneissa otetaan huomioon muun muassa vaikutuksen tyyppi,
luonne, palautettavuus, laajuus ja kesto
sekä vaikutuksen kohteen arvo ja herkkyys.
On syytä ottaa huomioon, että vaikutuksen
merkityksen määritelmä edustaa aina asiantuntijan subjektiivista käsitystä. Arvioinnissa otetaan huomioon YVA-menettelyyn
osallistuvien kansalaisten ja sidosryhmien
mielipiteet, ja niiden merkitys arvioinnin
tulokseen on tärkeä.
Osallistumis- ja tiedotussuunnitelma
Kuka
tahansa
voi
osallistua
YVAmenettelyyn. Arviointiohjelman nähtävilläoloajan aikana mielipiteensä hankkeen
vaikutuksista ja YVA-ohjelmassa esitettyjen suunnitelmien riittävyydestä voi esittää
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Vastaavasti kansalaiset voivat myöhemmässä
YVA-menettelyn vaiheessa esittää mielipiteitään siitä, ovatko tehdyt selvitykset ja
arvioinnit riittävän kattavat. Kun YVAraportit julkaistaan, yleisölle järjestetään
kaikille avoimia tiedotustilaisuuksia. Näissä
tilaisuuksissa esitetään tietoja hankkeesta,
YVA-menettelystä, kaavoituksesta ja lupamenettelyistä. Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen paikallisissa sanoma-
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lehdissä ja Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen verkkosivuilla. Lisäksi tehdään kirjekyselytutkimus osana ihmisiin
kohdistuvien vaikutusten arviointia. YVAmenettelyssä käsitellyn arviointityön ja
sisällön laadun valvomiseksi sekä sisällön
tarkastamiseksi on asetettu niin sanottu
seurantaryhmä. Ryhmän jäseniksi on kutsuttu paikallisten organisaatioiden ja toimijoiden edustajia.

VINDIN AB OY
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

KALAX VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

1 (94)

KALAX VINDKRAFTSPARK
1

INLEDNING
VindIn Ab Oy planerar en vindskraftspark i Kalax i Närpes stad. Projektområdets
areal är cirka 3300 hektar och den är beläget mellan Nämpnäs, Kalax, Norrnäs
och Västra Yttermark byar (Bild 1.1). Området är beläget huvudsakligen på privat mark och VindIn Oy Ab har ingått avtal om arrende av området. Den planerade vindkraftsparken består av maximalt 39 vindkraftsenheter. Vindkraftsparkens sammanlagda effekt vore beroende på kraftverkstyp 136-150 MW.

Bild 1.1. Projektområdet är beläget i Närpes, nordväster om Närpes centrum.
Kuva 1.1 Hankealue sijaitsee Närpiössä, Närpiön keskustasta luoteeseen.

Före ansökan av de tillstånd som krävs för realiserandet av vindkraftsprojektet
skall VindIn genomföra ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (härefter
MKB-förfarande). Detta program för miljökonsekvensbedömning (härefter MKBprogram) är en plan i enlighet med MKB-lagen om de utredningar som behövs
för att bedöma vindkraftsparkens miljökonsekvenser och om hur de ska utföras.
Bedömningsprogrammet innehåller dessutom information om projektet och dess
tekniska alternativ, planeringstidtabellen och en plan om hur deltagandet för
allmänheten och myndigheter skall ordnas.

VINDIN AB OY
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

2

KALAX VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

2 (94)

FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

2.1 Behovet av och målen med ett bedömningsförfarande
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) och ändringen av
lagen (458/1994, 458/2006) tillämpas alltid på projekt som kan medföra betydande skadliga miljökonsekvenser. Vindkraftparker med minst tio kraftverk eller
en total kapacitet på minst 30 MW tillhör de projekt vars miljökonsekvenser
skall utredas i ett MKB-förfarande.
Enligt MKB-lagen ska miljökonsekvenserna av ett projekt utredas vid ett bedömningsförfarande enligt lagen innan åtgärder med väsentliga miljökonsekvenser vidtas för genomförande av projektet. Bedömningsförfarandet ska vara slutfört senast innan ett beslut fattas i ett tillståndsförfarande gällande projektet.
Inga beslut om projektet fattas i MKB-förfarandet, utan beslutet fattas efter
MKB:n i samband med planläggningen och tillståndsförfarandena.
2.2 MKB-förfarandets skeden
Syftet med MKB-förfarandet är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenserna vid planering och beslutsfattande. Samtidigt är
syftet att öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till
delaktighet. Genom förfarandet får också den projektansvarige väsentlig information för att kunna välja det lämpligaste alternativet med tanke på miljön,
och myndigheten får information om projektets förutsättningar och information
för att definiera tillståndsvillkoren.
MKB-förfarandet består av två skeden: i förfarandets första skede uppgörs ett
program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program), och därefter en miljökonsekvensbeskrivning (konsekvensbeskrivning).

Bild 2.1. MKB-förfarandets skeden.
Kuva 2.1. YVA-menettelyn vaiheet.
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I MKB-programmet som uppgörs i MKB-förfarandets första skede presenteras
projektets genomförandealternativ samt planen om hur konsekvenserna ska bedömas. Officiellt börjar MKB-förfarandet då kontaktmyndigheten lägger fram
MKB-programmet till påseende och ber berörda parter om utlåtanden och åsikter. Alla som kan påverkas av projektet får framföra åsikter om MKBprogrammet och om huruvida det är tillräckligt omfattande eller inte. Kontaktmyndigheten ger ett eget utlåtande om MKB-programmet utifrån de erhållna
anmärkningarna och utlåtandena.
I bedömningsprogrammet presenteras bland annat:


beskrivning av projektet



alternativa sätt att genomföra projektet



tillstånd som förutsätts för att projektet ska kunna genomföras



beskrivning av miljön



utredningar som genomförts eller kommer att genomföras



metoder som kommer att användas vid miljökonsekvensbedömningen



projektets konsekvensområde



plan av bedömning och deltagande



tidsplan för projektet och MKB-förfarandet

MKB-bedömningen görs utifrån MKB-programmet och utlåtandena om detta.
Resultaten av bedömningsarbetet sammanställs i MKB-beskrivningen. I konsekvensbeskrivningen presenteras resultaten av miljökonsekvensbedömningen. I
konsekvensbeskrivningen ska framgå preciseringar av uppgifterna i bedömningsprogrammet, och dessutom bland annat:


källmaterial som använts vid bedömningen



bedömning av miljökonsekvenserna av projektet och dess alternativ



en utredning om projektets genomförbarhet



eventuella brister i bedömningsarbetet



lindring av skadliga miljökonsekvenser



förslag till uppföljningsprogram



en utredning om hur kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet har beaktats



en lättfattig och åskådlig sammanfattning

När projektansvarige levererat konsekvensbeskrivningen till kontaktmyndigheten sätter denne fram rapporten till allmänt påseende, på samma sätt som vind
MKB-programskedet. MKB-förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten har
gett sitt utlåtande om MKB-beskrivningen.
MKB-beskrivningen samt kontaktmyndighetens utlåtande inklusive ett sammandrag av utlåtanden och åsikter bifogas till dokumenten för ansökan om bygglov
och andra till tillstånd, som förutsätts för att projektet ska kunna genomföras.
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2.3 Bedömningsförfarandets parter
Projektansvarig ansvarar för planeringen och genomförandet av projektet.
VindIn Ab Oy är ett finskt dotterbolag till det svenska vindkraftsföretaget VindIn
AB. Företagets mål är att identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och
driva vindkraftverk i Skandinavien. VindIn Ab Oy grundades år 2012. Företaget
utvecklar just nu flera vindkraftparker i Finland. Ytterligare information om bolaget och dess verksamhet finns på webbplatsen www.vindin.se.
Kontaktmyndighet är Södra Österbottens ELY-central. Kontaktmyndigheten
ser till att förfarandet vid bedömning av projektets miljökonsekvenser ordnas i
enlighet med MKB-lagen och -förordningen. Kontaktmyndigheten sköter bland
annat tillkännagivanden och kungörelser samt ordnar nödvändiga offentliga
samråd, samlar in utlåtanden och åsikter, granskar bedömningsprogrammet och
konsekvensbeskrivningen och ger utlåtanden om dessa. Kontaktmyndigheten
ordnar vid behov uppföljning av miljökonsekvenserna tillsammans med andra
myndigheter och den projektansvarige.
MKB-konsult är en extern och oberoende grupp av experter som på uppdrag
av den projektansvarige genomför miljökonsekvensbedömningen. Gruppen består bland annat av experter inom markanvändning, naturvetenskap och teknisk
planering. MKB-konsult för detta projekt är FCG Design och planering Ab.
En uppföljningsgrupp tillsatts för att öka möjligheterna till växelverkan och
delaktighet i MKB-förfarandet. Till uppföljningsgruppen har representanter för
intressentgrupper inbjudits. Uppföljningsgruppen sammanträder en gång i varje
utkastskede, varvid gruppens medlemmar ges möjlighet att ge kommentarer
om rapportens innehåll.

Bild 2.2. Aktörer som deltar eller beaktas i MKB-förfarandet.
Kuva 2.2. YVA-menettelyyn osallistuvia tai huomioon otettavia tahoja.
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Tabell 2.1. Parter i projektets MKB-förfarande och de som deltagit i uppföljningsgruppmötet.
Taulukko 2.1. Hankkeen YVA-menettelyn osapuolet sekä ne tahot, jotka ovat
osallistuneet seurantaryhmän kokoukseen.

Part

Representant/instans

Deltagit

Projektansvarig
Kontaktmyndighet

VindIn Ab Oy
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Österbotten

*

Konsult

FCG Design och planering Ab

*

Uppföljningsgrupp
(Förslag)

VindIn Ab Oy
Södra Österbottens ELY-central
Markägargruppen
Suupohjan lintutieteellinen yhdistys
Österbottens naturskyddsdistrikt
Skogsvårdsföreningen Österbotten
Närpes Hembygdsförening
Norrnäs Ungdomsförening
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening
Kalax Jaktförening
Nämpnäs Jaktförening
Näsby Jaktförening
Norrnäs Jaktförening
Nämpnäs Samfälligheter
Kalax Skifteslag
Österbottens svenska producentförbund
Österbottens förbund
Österbottens museum
Museiverket
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Forststyrelsen
Närpes planläggnings- och miljösektioner
Korsnäs, planläggnings- och miljösektioner
Kaskö, planläggnings- och miljösektioner
Finavia Oyj
Fingrid Oyj
Fortum Oyj
EPV Alueverkko Oy

*
*

*
*
*
*
*

*

*

2.4 Övrig information och hörande av myndigheter, organisationer och allmänheten
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan, förutom ovan nämnda parter,
alla de parter delta, vars förhållanden eller intressen kan påverkas av
projektet. Medan bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen är
framlagda kan parterna framföra sina åsikter till ELY-centralen om projektet och
dess miljökonsekvenser samt om huruvida bedömningsarbetet är tillräckligt omfattande eller inte.
I samband med miljökonsekvensbedömningen ordnas dessutom informationsmöten för allmänheten, där allmänheten ges information om projektet
och planläggnings- och MKB-processerna, samt ges möjlighet att framföra sina
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åsikter om projektet. ELY-centralen informerar om mötena genom kungörelser i
tidningarna och på webbplatsen.
Kontaktmyndigheten kungör de platser där MKB-programmet och beskrivningen finns till påseende i samband med kungörelserna. Samtidigt
meddelas om platser och tidpunkter för allmänna möten. ELY-centralen meddelar om hur MKB-förfarandet framskrider på sin webbplats (www.ely-keskus.fi).
Från webbplatsen kan man dessutom ladda ned MKB-förfarandets rapporter och
andra dokument.
2.5 Samordning av MKB-förfarandet med andra juridiska processer
Eftersom andra juridiska processer genomförs samtidigt med MKB-förfarandet
kombineras de i mån av möjlighet. Parallellt med MKB-processen genomförs
planläggningen av vindkraftsområdet och byggnadstillstånd ansöks för den externa 110 kV kraftledningen i enlighet med Energimarknadsverket (EMV) i en så
kallad EMV-process.
I praktiken samordnas processerna så att det faktaunderlag om projektet och
dess omgivning som förutsätts för de övriga juridiska processerna i huvudsak
utarbetas inom ramen för MKB-förfarandet. För att man ska kunna utnyttja det
material som produceras i förfarandet krävs ett nära samarbete mellan arbetsgrupperna.
Processerna genomförs etappvis så att planläggningens centrala planeringsdokument läggs fram till påseende kort efter varje påseende av MKB-dokument
och EMV-processens miljödokument samtidigt som MKB-dokumenten.
De informationsmöten som arrangeras inom ramen av projektet kommer att ge
möjlighet för deltagarna att få information från alla de juridiska processer som
står i anknytning till projektet.

Bild 2.3. MKB-förfarandets, delgeneralplaneringens och EMV byggtillståndsprocessens skeden. MKB: miljökonsekvensbedömning, PDB: plan för deltagande och
bedömning, EMV: Energimarknadsverket.
Kuva 2.3. YVA-menettelyn, osayleiskaavoituksen ja EMV rakennuslupaprosessin
vaiheet. MKB: ympäristövaikutusten arviointi, PDB: osallistumis- ja arviointisuunnitelma, EMV: Energiamarkkinavirasto.
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2.6 Tidsplan för bedömningsförfarandet
Den preliminära tekniska planeringen av vindkraftsprojektet blev klar under våren 2013. Uppgörandet av MKB-programmet har påbörjats parallellt med tekniska planeringen. Kontaktmyndigheten lägger MKB-programmet fram till påseende under hösten 2013 för en månads tid. Bedömningsarbetet påbörjas direkt
då MKB-programmet blivit klart. Då konsekvensbeskrivningen blivit klar, läggs
den fram till påseende för två månaders tid. Bedömningsförfarandet avslutas
med kontaktmyndighetens utlåtande under våren 2014.
Delgeneralplanen som gäller projektet utarbetas samtidigt som MKB-förfarandet
pågår. Planen för deltagande och bedömning gällande delgeneralplanen framläggs under hösten 2013 under en månads tid. I mån av möjlighet läggs planutkastet fram till påseende samtidigt som MKB-beskrivningen under våren 2014.
Planen färdigställs utifrån den erhållna responsen och enligt den preliminära
tidsplanen godkänns de på våren 2014.
Byggtillståndsansökan för 110 kV kraftledningen ansöks från Energimarknadsverket. Ansökan respektive bedömningsarbete för kraftledningen genomförs parallellt med vindkraftsparkens MKB och målsättningen är att ansökan är i myndighetsbehandling efter att konsekvensbeskrivningen satts till påseende.
Under MKB-förfarandet ordnas vid olika tillfällen möten för uppföljningsgruppen
och för allmänheten i både program- och beskrivningsskedet.
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KALAX VINDKRAFTSPROJEKT

3.1 Projektets syfte och mål
Syftet med vindkraftsparken är att producera el med vindkraft till det riksomfattande elnätet. Vindkraftsprojektet är en del av de klimatpolitiska mål som Finland har förbundit sig till genom internationella avtal och som medlem av EU.
Målet med arbets- och näringsministeriets klimat- och energistrategi är att höja
vindkraftens totala kapacitet i Finland till 2 500 MW senast år 2020. De internationella och nationella klimat- och energistrategierna och målen som anknyter till
vindkraftsprojektet presenteras nedan.

Bild 3.1. Finlands vindkraftsproduktion (linje) och den installerade vindkraftskapaciteten (staplar) under åren 1992-2012 (VTT 2013).
Kuva 3.1. Suomen tuulivoimatuotanto (viiva) sekä asennettu tuulivoimakapasiteetti (pylväät) vuosina 1992-2012 (VTT 2013).
Tabell 3.1. Internationella on nationella klimat- och energipolitiska strategier i
anknytning till projektet.
Taulukko 3.1. Hankkeeseen liittyvät kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja
energiapoliittiset strategiat.

Strategi

Mål

FN:s Klimatavtal (1992)

Stabilisera halterna växthusgaser i atmosfären
som förhindrar farlig mänsklig påverkan på
klimatsystemet.

Kyotoprotokollet (1997)

Begränsa industriländernas växthusgasutsläpp.

EU:s klimat- och energipaket (2008)

Minska växthusgasutsläppen med 20% före år
2020 (jämförelseår 1990).

Finlands nationella plan (2001)

Mångsidigare energianskaffning, främja användningen av förnybar energi.

Revidering av Finlands nationella plan (2005)

Utnyttja vindkraft, vattenkraft och biobränslen
för att minska växthusgasutsläppen.

Finlands klimat- och energistrategi (2008)

Innehåller klimat- och energipolitiska åtgärder
fram till 2020 och ett perspektiv fram till 2050.
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3.2 Vindförhållanden
Valet av vindkraftverkstyp och planering av teknisk layout är starkt relaterat till
områdets vindförhållanden. Enligt Finlands vindatlas (www.vindatlas.fi) är vindens årsmedelhastighet på vindparksområdet 6,8 meter per sekund på 100 meters höjd och 7,6 meter per sekund på 150 meters höjd. Enligt vindrosen dominerar sydvästliga och sydliga vindar på området (Bild 3.2). För att säkerställa
att vindförhållandena är tillräckliga med tanke på vindkraftsproduktionen påbörjades vindmätningar på området under sommaren 2013.

Bild 3.2 Vindrosen beskriver den procentuella andelen av olika vindriktningar av
vinden på 100 meters höjd i projektområdet (Finlands vindatlas 2012).
Kuva 3.2. Tuuliruusu kuvaa tuulen suunnan prosentuaalisen osuuden 100 metrin korkeudella hankealueella (Suomen tuuliatlas 2012).

3.3 Projektområde
Den planerade vindkraftsparken är belägen cirka tre kilometer nordväst från
Närpes centrum och dess totala areal är cirka 3300 hektar. Bottenvikens kuststrand förekommer på projektområdets västra sida på cirka 2,5 kilometers avstånd. Projektområdet är beläget i ett skogsdominerat område mellan Västra Yttermark, Nämpnäs, Kalax och Norrnäs byar. Fast bosättning förekommer dessutom särskilt längs Vasavägen, som finns öster om projektområdet. Fritidsbosättningen koncentrerar sig till kusten. Projektområdet är som helhet beläget i
Närpes stad.

