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FÖRORD

Det här programmet för miljökonsekvensbedömning är en plan över hur miljökonsekvensbedömningen
av en vindkraftspark på Juthskogens område i Malax ska genomföras. Bedömningsprogrammet har
uppgjorts av Etha Wind Oy på uppdrag av projektansvarige JWP Juthskogs Wind Park Ab. För
uppgörandet av MKB-programmet har följande arbetsgrupp svarat:

Toni Lustila, ingenjör (YH), behörig planerare YKS 633, 10 års erfarenhet
Projektchef, rapportering, konsekvensbedömning
Christian Granlund, FM, 7 års erfarenhet
Buller- och skuggpåverkan, planering av kraftverksplatser
Arina Makarova, ingenjör (YH), 3 års erfarenhet
Buller- och skuggpåverkan, planering av kraftverksplatser
Caroline Kullbäck, EM, 5 års erfarenhet
Projektanalyser, kvalitetssäkring
Milla Tapaninen, ingenjörsstuderande (YH), 1 års erfarenhet
Konsekvenser för människorna, rapportering
Ahlman Group Oy / Santtu Ahlman, naturkarterare, 16 års erfarenhet
Naturutredningar, konsekvensbedömning, rapportering
Stefan Ingman, ingenjör, 43 års erfarenhet
Nätuppkoppling och elöverföring
Staffan Asplund, TkL, DI, 31 års erfarenhet
Kvalitetssäkring
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SAMMANDRAG
Projektets bakgrund och beskrivning
Finland, i likhet med det breda internationella samfundet i stort, har åtagit sig att minska på utsläppen
av växthusgaser och gå mot ett kolneutralt samhälle. I ett kolneutralt samhälle är utsläpp som förorsakats av människans verksamhet i balans med den naturliga miljöns förmåga att binda koldioxid från
atmosfären. Det största bidraget till klimatförändringarna, både i Finland och i övriga världen, är
förbränningen av fossila bränslen, som i huvudsak används till el- och värmeförsörjning samt
transporter. För att nå uppsatta mål inom klimatområdet krävs internationellt samarbete och en
omställning av energisystemet.
Vindkraften är ett energislag som baseras på en förnybar resurs och som inte genererar några utsläpp
till miljön vid elproduktion. Elproduktion från vindkraft bidrar inte till en ökad växthuseffekt, försurning
eller övergödning.
Bottniska vikens strandlinje lämpar sig bra för byggande av vindkraftverk bland annat tack vare goda
vindförhållanden och elöverföringsförbindelser. JWP Juthskog Wind Park Ab planerar att bygga en
vindkraftspark på Juthskogens område, cirka tio kilometer från Malax centrum mot sydost. Området,
som nästan uteslutande består av ekonomiskog, är beläget mellan riksväg 8 och Ribäcksvägen som
går på den västra sidan av riksväg 8.
Inom projektområdet planerar man bygga 20 - 26 vindkraftverk. Vindkraftsparkens planerade totaleffekt
är cirka 160 MW då de enskilda kraftverkens effekt är 6-8 MW och kraftverkens totalhöjd 275 - 300
meter. Utöver vindkraftverken byggs också vägar, markkablar och ställverk. Under byggtiden flyttas
servicebaracker till området
Marken på planeringsområdet är till största del i privatägo. För att kunna förverkliga vindkraftsprojektet
förhandlar projektansvarige JWP Juthskog Wind Park med markägarna om markanvändningsavtalen.

Projektansvarig
Projektet utvecklas av JWP Juthskog Wind Park Ab, som svarar för förberedelser och förverkligande
av projektet. JWP Juthskog Wind Park Ab är ett projektbolag som bildats enbart för utvecklandet av
vindkraftsprojektet.

MKB-förfarandet och dess tidtabell
Bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning innehåller en förteckning på projekt
som kräver MKB-förfarande. För energiproduktion gäller att MKB-förfarande ska tillämpas på
vindkraftverksprojekt där de enskilda kraftverken är minst tio till antalet eller projektets totala kapacitet
är minst 45 megawatt. Därmed kommer MKB-förfarande i enlighet med lagen att tillämpas på
Juthskogens vindkraftspark utan ytterligare överväganden.
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Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning indelas i två huvudsakliga faser: bedömningsprogramfasen och konsekvensbeskrivningsfasen.
MKB-programmet är en plan över hur den projektansvarige har tänkt genomföra den egentliga
miljökonsekvensbedömningen. Det är en plan för vilka konsekvenser som ska utredas och hur
utredningarna ska genomföras. MKB-förfarandet påbörjas när MKB-programmet lämnas in till
kontaktmyndigheten, som i detta MKB-förfarande är den regionala Närings- Trafik och Miljöcentralen i
Södra Österbotten.
MKB-programmet läggs fram till påseende i juni 2019. Den utsatta tiden för inlämnande av åsikter om
bedömningsprogrammet börjar den dag kungörelsen publiceras och är 1-2 månader lång. När
framläggandet avslutats ska kontaktmyndigheten inom en månad ge sitt utlåtande om
bedömningsprogrammet. NTM-centralens utlåtande beräknas vara klart i augusti – september 2019.
Projektområdets natur- och fågelutredningar samt fornlämningsinventering utförs under
terrängsäsongen 2019.
Efter MKB-programmet går projektet vidare in i konsekvensbeskrivningsfasen. Enligt den preliminära
tidtabellen läggs miljökonsekvensbeskrivningen fram under våren 2020. Precis som för
bedömningsprogrammet påbörjas den utsatta tiden för inlämnande av åsikter om
konsekvensbeskrivningen den dag kungörelsen publiceras och är 1-2 månader lång.
Kontaktmyndigheten har sedan två månader på sig att ge sitt välgrundade utlåtande om
konsekvensbeskrivningen.
När
utlåtandet
är
mottaget
avslutas
MKB-förfarandet.
Miljökonsekvensbeskrivningen fungerar därefter som stödmaterial för en detaljerad planering och
tillståndsförfarande.

Alternativen som bedöms i MKB-förfarandet
Under MKB-förfarandets gång utreds olika möjligheter för placering av kraftverken inom
projektområdet. De alternativ som presenteras i detta MKB-program har utformats utifrån befintlig
kunskap om området, bosättningens läge och vindförhållandena.
Alternativ 1
Enligt alternativ 1 byggs 20 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 300 meter. Kraftverkens
rotordiameter är cirka 200 meter och tornens höjd cirka 200 meter. Vindkraftsparkens totala effekt är
cirka 160 MW då de enskilda kraftverkens effekt är 7-8 MW.
Alternativ 2
Enligt alternativ 2 byggs 26 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 275 meter. Kraftverkens
rotordiameter är cirka 162 meter och tornens höjd cirka 194 meter. Vindkraftsparkens totala effekt är
cirka 160 MW då de enskilda kraftverkens effekt är 6-7 MW.
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Elöverföring
Vindparkens nätanslutningspunkt ligger antingen i Toby, vilket förutsätter utbyggnad eller ombyggnad
av elnätet på en sträcka av 23 kilometer, eller vid Fingrids ledningskorridor öster om Riksväg 8, vilket
förutsätter byggnation av en ny elcentral och utbyggnad eller ombyggnad av elnätet på en sträcka av
cirka åtta kilometer.
Specialtransportrutter
Fyra alternativ för specialtransporter under byggnationen undersöks; Grodträsk skogsväg (A), Juthskogsvägen (B), Kajane skogsväg i riktning från Ribäcksvägen (C) eller Kajane skogsväg i riktning från
Petalaxvägen (D). Inom alternativen har också preliminära planer för vindkraftsparkens interna elöverföring samt service- och transportvägnät uppgjorts.
Nollalternativ
I MKB-förfarandet granskas även det så kallade nollalternativet, då vindkraftsprojektet i Juthskogen
inte förverkligas och samhällets energibehov tillgodoses på annat sätt.

Miljöns nuläge
Planeringsområdet består nästan enbart av skött och utdikad ekonomiskog. I området finns kalhyggen,
ung plantskog, äldre talldominerad ekonomiskog och utdikade våtmarkersområden. Terrängen består
av ett tämligen jämt åsområde med en grund av främst morän. Området utanför består av
glesbygdsområden och åkrar, bland annat längs Riksväg 8 och Ribäcksvägen. Den närmast belägna
enskilda bostaden ligger på ett avstånd av cirka en km från närmaste planerade kraftverksplats.
Avståndet mellan vindkraftverken och den närmaste bosättningen ligger på ett avstånd av cirka 1,7
kilometer.

Miljökonsekvenser som bedöms
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas projektets konsekvenser i enlighet med de förfaranden som anges i MKB-lagar och –förordningar.
De mest centrala miljökonsekvenserna i Juthskogens vindkraftsprojekt beräknas vara
konsekvenser för landskap, människa och naturmiljö, speciellt för fågelbeståndet. För
människan utgörs konsekvenserna bl.a. av buller- och skuggstörningar samt av den oro och de
förväntningar som hör ihop med projektet. En del av konsekvenserna är bestående, en del förekommer
tidvis och en del förekommer endast under byggnation. Konsekvenser för landskapet, marken och
naturtillgångar kan anses vara bestående. Skuggstörningar kan anses vara exempel på konsekvenser
som förekommer tidvis.
I Österbotten och Södra Österbotten pågår ett stort antal vindkraftsprojekt. Juthskogens
vindkraftsprojekt kan ha betydande sammantagna konsekvenser tillsammans med de närmast belägna
vindkraftsprojekten Långmossa, Ribäcken och Takanebacken, och dessa utreds i samband med
konsekvensbedömningen.
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Deltagande och information
MKB-förfarandet är en öppen process där invånare och andra intressentgrupper har möjlighet att delta.
Syftet med dialogen är dels att informera om projektet och dels att samla in synpunkter från berörda
parter. Målsättningen med deltagande är att ge information om frågor som upplevs lokalt viktiga och
genom att beakta dessa kunna förbättra kvaliteten på planeringen och minska på den miljöpåverkan
som upplevs skadlig.
Under framläggandet av MKB-programmet ordnas ett informationsmöte för allmänheten. I samband
med informationsmötet ges också allmänheten en möjlighet att diskutera projektet direkt med
representanter från den projektansvarige, MKB-konsulten och myndigheterna. Ett viktigt syfte med
informationsmötet är att kartlägga de konkreta konsekvenser som lokalbefolkningen och de som
använder området vill få beaktade i bedömningen. Under framläggandet har de berörda möjlighet att
till Södra Österbottens NTM-central framföra sina åsikter om de utredningsbehov som projektet ger
upphov till och ifall de anser att de i MKB-programmet presenterade planerna är tillräckliga.
Ett ytterligare informationsmöte kommer att hållas med allmänheten under beskrivningsskedet. Där
ges information om projektet och dess konsekvenser, planläggning och andra tillståndsförfaranden.
Under tiden för framläggande av MKB-program och konsekvensbeskrivning finns möjlighet för samtliga
intressenter som berörs av projektet att sända in synpunkter till kontaktmyndigheten.
Södra Österbottens NTM-central informerar om mötena genom kungörelserna i tidningarna och på sin
webbplats.
Som en del i utvärderingen av konsekvenser för människan kommer också en slumpmässig invånarförfrågan och intervjuer med den lokala befolkningen att göras i samband med MKB-förfarandet.

Bild 1. Projektets läge i
Österbotten.
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1 INLEDNING

JWP Juthskog Wind Park Ab planerar att bygga en vindkraftspark på Juthskogens område, cirka tio
kilometer från Malax centrum mot sydost. Området, som nästan uteslutande består av ekonomiskog,
är beläget mellan riksväg 8 och Ribäcksvägen som går på den västra sidan av riksväg 8.
Inom projektområdet planeras cirka 20 – 26 vindkraftverk. Vindparkens planerade totaleffekt är cirka
160 MW då de enskilda kraftverkens effekt är 6-8 MW och kraftverkens maximala höjd är 275 - 300
meter. Utöver vindkraftverk byggs också vägar, markkablar, ställverk och servicebyggnader och under
byggtiden flyttas servicebaracker till området.
Marken på planeringsområdet är till största del i privat ägo. För att kunna förverkliga vindkraftsprojektet
förhandlar projektansvarige JWP Juthskog Wind Park Ab med markägarna om markanvändningsavtalen.
En miljökonsekvensbedömning skall alltid tillämpas i vindkraftsprojekt där de enskilda kraftverken är
minst tio till antalet eller där totaleffekten är minst 45 MW. MKB-förfarandet för Juthskogens vindkraftsprojekt inleds med utarbetandet av detta bedömningsprogram. Parallellt med MKB-förfarandet
utarbetas en delgeneralplan. Delgeneralplanen styr utbyggnad av vindkraft.
I detta bedömningsprogram ges en beskrivning av Juthskogens vindkraftsprojekt samt en presentation
av miljöns tillstånd inom projektområdet. I programmet presenteras också vilka utredningar som
kommer att göras för att bedöma miljökonsekvenserna, vilka metoder som används vid bedömningen
samt vilka alternativ som jämförs. En viktig del i MKB-förfarandet är även att ha en öppen och
fungerande samverkan med allmänheten, närboende och andra intressenter. I detta program beskrivs
planen för hur deltagande ordnas.
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2 FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) regleras i lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning (252/2017). MKB-förfarandet i sig är inte en tillstånds-ansökan, en plan
eller ett beslut om att ett projekt ska genomföras, utan en process för att ta fram information inför
beslutsfattandet.
Bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning innehåller en förteckning på projekt
som kräver MKB-förfarande. För projekt inom energiproduktion gäller att MKB-förfarande ska tillämpas
på vindkraftverksprojekt där de enskilda kraftverken är minst tio till antalet eller projektets totala
kapacitet är minst 45 megawatt. Därmed kommer MKB-förfarande att tillämpas på Juthskogens
vindkraftspark i enlighet med lagen utan ytterligare överväganden.

2.1

Innehåll i bedömningsförfarandet

2.1.1 Bedömningsprogram
Bedömningsprogrammet är en plan över hur den projektansvarige har tänkt genomföra den egentliga
miljökonsekvensbedömningen. Det är en plan för vilka konsekvenser som ska utredas och hur
utredningarna ska genomföras. I MKB-programmet presenteras grunderna för genomförandet av MKBförfarandet, en beskrivning av nuläget inom projektområdet samt de alternativ som ska bedömas.
Bedömningsförfarandet påbörjas när programmet lämnas in till kontaktmyndigheten.
Kontaktmyndighet är den regionala Närings- Trafik och Miljöcentralen - i det här fallet NTM-centralen i
Södra Österbotten.
NTM-centralen informerar om bedömningsprogrammet genom kungörelser i de tidningar som ges ut
inom projektets verkningsområde. Programmet läggs fram på de ställen som anges i kungörelsen samt
på NTM-centralens webbplats. Under framläggandet kan enskilda, organisationer och andra
intressenter som berörs av projektet framföra åsikter om bedömningsprogrammet till
kontaktmyndigheten. NTM-centralen begär också utlåtanden om bedömningsprogrammet från andra
myndigheter. Utifrån de samlade åsikterna och utlåtandena om programmet ger kontaktmyndigheten
sitt eget utlåtande till den projektansvarige. Utifrån kontaktmyndighetens utlåtande inleds sedan den
egentliga utredningen och bedömningen av miljökonsekvenserna.
2.1.2 Konsekvensbeskrivning
Bedömningsresultaten samlas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). I denna presenteras bland
annat miljökonsekvenserna av alternativen, en jämförelse av alternativen, bedömningsmaterialet,
bedömningsmetoderna och en sammanfattning av bedömningsarbetet. Den ska också innehålla en
beskrivning av osäkerhetsfaktorerna i anslutning till bedömningen samt av möjligheterna att lindra de
negativa konsekvenserna.
Den färdiga miljökonsekvensbeskrivningen skickas till kontaktmyndigheten som sedan ordnar
kungörelse och insamling av åsikter på samma sätt som för MKB-programmet. MKB-förfarandet
avslutas när kontaktmyndigheten ger sitt välgrundade utlåtande om projektets betydande
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miljökonsekvenser. Utlåtandet baserar sig på miljökonsekvensbeskrivningen, åsikter och utlåtanden
om den samt myndigheternas egna utredningar. Kontaktmyndigheten ger sitt välgrundade utlåtande
till den projektansvarige och till de myndigheter som behandlar projektet. Konsekvensbeskrivningen
och kontaktmyndighetens utlåtande fungerar senare som stödmaterial för områdets detaljplanering
och tillståndsförfarande
1. skedet: bedömningsprogram

Uppgörande av
bedömningsprogram
Plan över vilka konsekvenser
som ska bedömas

MKB-programmet till påseende
Påseende
Invånartillfälle
Åsikter och utlåtanden

Kontaktmyndighetens
utlåtande över MKBprogrammet

2. skedet: bedömningsbeskrivning
Uppgörande av
bedömningsbeskrivning
Utredningar
Bedömning och jämförelse

MKB-beskrivningen till påseende
Påseende
Invånartillfälle
Åsikter och utlåtanden

Kontaktmyndighetens
välgrundade utlåtande om
projektets betydande
miljökonsekvenser

Bild 2. Schema över MKB-förfarandets huvudskeden.
2.2

Parter i bedömningsförfarandet

2.2.1 Projektansvarig
Projektet utvecklas av JWP Juthskog Wind Park Ab, som svarar för förberedelser och förverkligande
av projektet. JWP Juthskog Wind Park Ab är ett projektbolag som bildats för utvecklandet av vindkraftsprojektet. Bolaget svarar för projektets planering och tillståndsförfarande samt för beställning av därtillhörande specialistarbeten. Till den projektansvarige hör också att informera och ordna deltagande
samt förhandla med myndigheter, kommunen, MKB-konsulten och övriga intressenter.
Kontaktmyndighet
Som kontaktmyndighet för projektet fungerar närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.
Kontaktmyndighetens uppgift är att se till att bedömningsförfarandet utförs i enlighet med MKB-lagen
och -förordningen. Kontaktmyndigheten ger offentlig information och kungörelse om MKB-förfarandet,
deltar i offentliga utfrågningar, mottar och behandlar utlåtanden och åsikter, granskar och ger utlåtanden om bedömningsprogrammet och -beskrivningen. Kontaktmyndigheten ser till at uppföljningen av
projektets miljökonsekvenser genomförs i samarbete med övriga myndigheter och den projektansvarige.
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2.2.2 MKB-konsult
Etha Wind Oy fungerar som MKB-konsult i projektet. Etha Wind är ett konsultföretag, som specialiserat
sig på vindkraft och har över 15 års erfarenhet av bl.a. planering av vindkraftsparker och konsekvensbedömning, vindresursanalyser, due diligence -projektanalyser samt stödtjänster vid uppköp och drift
av kraftverk. Med ett team av specialister utvärderar MKB-konsulten projektets miljökonsekvenser och
uppgör MKB-programmet och - beskrivningen. Teamet består bland annat av specialister inom markanvändning, naturvetenskaper och teknik. MKB-konsulten är certifierad enligt kvalitetssystemet ISO
9001:2015.

2.3

Deltagande och information

MKB-förfarandet är en öppen process där invånare och andra intressentgrupper har möjlighet att delta.
Syftet med dialogen är dels att informera om projektet och dels att samla in synpunkter från berörda
parter. Målsättningen med deltagande är att ge information om frågor som upplevs lokalt viktiga och
genom att beakta dessa kunna förbättra kvaliteten på planeringen och minska på den miljöpåverkan
som upplevs skadlig. Som en del i utvärderingen av konsekvenser för människan kommer också en
slumpmässig invånarförfrågan och intervjuer med den lokala befolkningen att göras i samband med
MKB-förfarandet.
Under framläggandet av MKB-programmet ordnas ett informationsmöte för allmänheten. I samband
med informationsmötet ges också allmänheten en möjlighet att diskutera projektet direkt med
representanter från den projektansvarige, MKB-konsulten och myndigheterna. Ett viktigt syfte med
informationsmötet är att kartlägga de konkreta konsekvenser som lokalbefolkningen och de som
använder området vill få beaktade i bedömningen. Under framläggningstiden har medborgarna
möjlighet att lämna synpunkter till Södra Österbottens NTM-central om de utredningsbehov som
projektet ger upphov till och om de i MKB-programmet presenterade planerna är tillräckliga.
I samband med miljökonsekvensbeskrivningen ordnas ett till informationsmöte om projektet,
konsekvenser, planläggning och övrigt tillståndsförfarande. Alla som berörs av projektet har möjlighet
att sända sina åsikter till kontaktmyndigheten under tiden MKB-programmet och miljökonsekvensbeskrivningen är framlagda.
Kontaktmyndigheten Södra Österbottens NTM-central informerar om framläggandet av MKBmaterialet och informationsmötena genom kungörelser i tidningarna och på sin webbplats. NTMcentralen begär utlåtanden om MKB-programmet och senare om bedömningsprogrammet av
kommuner, myndigheter och intressentgrupper. Kontaktmyndigheten sammanställer erhållna
utlåtanden och åsikter och ger ett utlåtande om MKB-programmet. Även under
konsekvensbeskrivningsfasen lägger kontaktmyndigheten materialet till påseende, begär utlåtanden
av övriga myndigheter och sammanställer den mottagna responsen. I slutet av MKB-förfarandet ger
kontaktmyndigheten en motiverad slutsats om projektets betydande miljökonsekvenser till den
projektansvarige och till de myndigheter som hanterar projektet.
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2.4

Tidtabell för projektet

MKB-programmet läggs fram i juni 2019. Den utsatta tiden för inlämnande av åsikter om
bedömningsprogrammet börjar den dag kungörelsen publiceras och är 1-2 månader lång. När
framläggandet avslutats ska kontaktmyndigheten inom 1 månad ge sitt utlåtande om
bedömningsprogrammet. NTM-centralens utlåtande beräknas vara klart i augusti-september 2019.
Natur- och fågelutredningar samt fornlämningsinventeringen utförs under terrängsäsongen 2019.
Efter MKB-programmet går
projektet
vidare in i konsekvensbeskrivningsfasen. I
konsekvensbeskrivningen beskrivs projektets uppskattade konsekvenser, inklusive resultaten från de
miljöutredningar som skall utföras under terrängsäsongen 2019. Enligt den preliminära tidtabellen
läggs konsekvensbeskrivningen fram i början av år 2020. Precis som för bedömningsprogrammet
påbörjas den utsatta tiden för inlämnande av åsikter om konsekvensbeskrivningen den dag
kungörelsen publiceras och är 1-2 månader lång.
Kontaktmyndigheten granskar miljökonsekvensbeskrivningens tillräcklighet och kvalitet och ger sedan
sin motiverade slutsats om projektets betydande miljökonsekvenser. När framläggandet avslutats har
kontaktmyndigheten två månader på sig att ge sin sin motiverade slutsats till den projektansvarige.
MKB-förfarandet avslutas enligt den preliminära tidtabellen på våren 2020, då ett välgrundat utlåtande
har getts.
Parallellt med MKB-förfarandet pågår en process för upprättande av en i Markanvändnings- och
bygglagen § 77a avsedd delgeneralplan som styr utbyggnad av vindkraft. MKB-programmet och
delgeneralplanens program för deltagande och bedömning samt konsekvensbeskrivning och
planutdrag framläggs till påseende samtidigt. Även informationsmöten som hör till planprocessen och
MKB-förfarandet slås ihop. Tidtabellen för MKB-förfarandet och upprättandet av delgeneralplanen
framkommer i bilden nedan.
Miljökonsekvensbedömning

2019
3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

7

8

2020
9

10

11

12

1

2

3

4

9

10

11

12

1

2

3

4

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

7

8

9

6

7

8

9

Naturstudier
Utarbetning av program
MKB programmet till påseende och myndighetens utlåtande
Utarbetning av MKB beskrivning och konsekvensbedömning
MKB beskrivningen till påseende
Myndighetens utlåtande

Delgeneralplan

2019
7

8

2020
5

Beslut om planläggning
Program för deltagande och bedömning
PBD till påseende
Utarbetning av planeutkast
Planeutkast till påseende
Utarbetning av bemötanden
Utarbetning av planeförslag
Planeförslag till påseende
Utarbetning av bemötanden
Bearbetning av planedokument
Godkännande av planen
Leverans av slutligt material till kommunen

Interaktion

2019
7

8

2020

Förhandöverläggning av MKB
Planläggningens myndighetssamråd
Planläggningens och MKB:ns offentliga tillställningar

Bild 3. MKB-förfarande och preliminär tidtabell för delgeneralplanen
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3 JUTHSKOGENS VINDKRAFTSPROJEKT
3.1

Bakgrund till projektet

Finland, i likhet med det breda internationella samfundet i stort, har åtagit sig att minska på utsläppen
av växthusgaser och gå mot ett kolneutralt samhälle. I ett kolneutralt samhälle är utsläpp som förorsakats av människans verksamhet i balans med den naturliga miljöns förmåga att binda koldioxid från
atmosfären. Det största bidraget till klimatförändringarna, både i Finland och i övriga världen, är
förbränningen av fossila bränslen, som i huvudsak används till el- och värmeförsörjning samt
transporter. För att nå uppsatta mål inom klimatområdet krävs internationellt samarbete och en
omställning av energisystemet.
Regeringen godkände 24.11.2016 den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030. I strategin
fastställs konkreta åtgärder och mål för att Finland ska kunna uppnå de energi- och klimatmål för 2030
som skrivits in i regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering och som avtalats gemensamt
inom EU och vara planenligt på väg mot målet att minska växthusgasutsläppen med 80–95 procent
fram till 2050. Finland avstår, med några undantag, från användningen av stenkol för energiändamål.
Flexibilitet i efterfrågan och utbud av el ökas liksom också energieffektiviteten på systemnivå i
allmänhet och elmarknaden utvecklas på den regionala och den europeiska nivån. I Finland täcker de
förnybara energikällorna nästan 40 procent av den slutliga energianvändningen. I energi- och
klimatstrategin ingår målet att öka användningen av förnybar energi så att dess andel av den slutgiltiga
energianvändningen stiger till över 50 procent under 2020-talet.
Enligt riktlinjerna i den nationella energi- och klimatstrategin ska förnybar energi i framtiden kunna
produceras på marknadsvillkor utan stödsystem. Under övergångsperioden kräver ökningen av förnybar energi och förändringen av energisystemet stimulans, så att de nationella marknaderna ska kvarstå
som intressanta vid utveckling av projekt inom bland annat vind- och solel. Som en åtgärd har Energimyndigheten nyligen arrangerat en teknologineutral auktion för produktionsstöd för förnybar energi upp
till högst 1,4 terawattimmars årlig elproduktion.
Vindkraften är ett energislag som baseras på en förnybar resurs och som inte genererar några utsläpp
till miljön vid elproduktion. Elproduktion med vindkraft bidrar inte till växthuseffekten och förorsakar inte
försurning eller övergödning av vattendrag. Juthskogens vindkraftsprojekt planeras så att det kan förverkligas på marknadsvillkor utan stöd. Under de två senaste åren har det i Finland publicerats flera
vindkraftsprojekt som förverkligas på marknadsvillkor, till exempel genom långvariga elköpsavtal (PPA,
Power Purchase Agreement).
Vindkraftbranschens målsättning till år 2030 är att öka vindkraftens andel av den förbrukade energin
från nuvarande 7 procent till 30 %, vilket betyder att den energimängd som idag produceras med vindkraft skulle femdubblas. Detta kan jämföras med att Irland numera producerar över 30 % och Danmark
över 40 % av all sin elförbrukning med vindkraft.
Utredningen Förnybara energikällor och deras placering i Österbotten visar att en övergång till
förnybara energikällor är genomförbar genom vindkraftsproduktion och utökad användning av
biomassa samt övriga förnybara energiformer såsom geotermisk energi, solenergi samt
avfallsförbränning. Vindkraften anses ha största potentialen med kapaciteten att producera cirka
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hälften av energibehovet i Österbotten. Dessa faktorer, i kombination med energisparande och ökande
av energieffektiviteten, gör att Österbotten kan vara helt självförsörjande vad gäller energiproduktion
år 2030 samtidigt som all energi produceras med förnybara energiformer.
Ur en ekologisk, social och ekonomisk synpunkt ska vindkraftsprojekt endast planeras och förverkligas
i områden där konsekvenserna för människan kan kontrolleras och där vindförhållandena och de
tekniska villkoren, till exempel elanslutningar, är goda. Dessutom är det mycket viktigt att markägarna
är intresserade av ett samarbete och att projektet har en bred, lokal acceptans.
För att förverkliga vindkraftsprojektet tecknas markanvändningsavtal mellan den projektansvarige och
berörda markägare. Vindkraftverk placeras enbart på de markägares marker som accepterar detta.
Även markägare inom det s.k. vindupptagningsområdet runt om vindkraftverken erhåller ersättning.

3.2

Projektets omfattning och läge

Bottniska vikens strandlinje lämpar sig väl för byggande av vindkraftverk bland annat tack vare goda
vindförhållanden och elöverföringsförbindelser. Juthskogens projektområde ligger på ett avstånd av
cirka 13 kilometer från kusten, cirka tio kilometer från Malax centrum mot sydost. Området, som nästan
uteslutande består av ekonomiskog, ligger mellan riksväg 8 och Ribäcksvägen väster om området.
Ribäcksvägen och Riksväg 8 går båda i stort sett i nord-sydlig riktning och avståndet mellan dem vid
projektområdet är cirka fem kilometer.
Projektområdets areal är cirka 25 kvadratkilometer (2500 ha). Projektområdet består nästan enbart av
skött och utdikad ekonomiskog. Inom projektområdet planerar man bygga ca 20 - 26 vindkraftverk.
Den planerade totaleffekten för vindkraftsparken är 160 MW och kraftverkens maxhöjd 300 meter.
Utöver vindkraftverken byggs också vägar, markkablar och ställverk. Under byggnationen flyttas
servicebaracker till området. Aktiviteter i samband med byggnationen påverkar bara en liten del
området och därmed förblir övrig markanvändning oförändrad.
Den närmast belägna enskilda bostaden ligger på ett avstånd av cirka en km från närmaste planerade
kraftverksplats. Avståndet mellan vindkraftverken och den närmaste bosättningen ligger på ett avstånd
av cirka 1,7 kilometer.
I detta MKB-program presenteras två olika alternativ för placering av vindkraftverken. Den
projektansvarige har utarbetat alternativen baserat på den information som finns tillgänglig för området.
Placeringen av kraftverken samt alternativ för servicevägar, transportrutter och elöverföring kommer
att justeras vid behov under MKB-förfarandet i enlighet med resultatet av de utredningar som görs.
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Bild 4. Juthskogens projektområde på lantmäteriverkets grundkarta
3.3

Vindförhållanden

Vindförhållandena på området är hämtade ur Finlands vindatlas och uppgifterna har bearbetats vidare
med hjälp av en lokal terrängmodell och programmet WindPro. Enligt preliminära resultat är
medelvinden cirka 7,5 m/s på 175 meters höjd. Enligt tillgängliga uppgifter kan vindförhållandena anses
som goda, speciellt då den snabba utvecklingen inom vindkraften samt ökningen av rotordiameter och
totalhöjd tas i beaktande. En bedömning av vindförhållanden på basen av uppgifterna i vindatlas
innehåller osäkerheter och, som i vindkraftsprojekt i allmänhet, är det tänkt att vindförhållandena på
Juthskogens område skall mätas med en vindmätmast.
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3.4

Teknisk specifikation

3.4.1 Vindkraftverkets konstruktion
Ett vindkraftverk består av ett torn, som placeras på ett fundament, samt av rotor, rotorblad och
maskinrum, en s.k. nasell. Konstruktionslösningarna för de torn som nu är i användning är en rörmodell
av stål- eller betongkonstruktion, ett ståltorn av fackverkskonstruktion och en stagad rörmodell av stålkonstruktion med fundament av stålbetongkonstruktion samt olika kombinationer av dessa lösningar.
Inom området pågår hela tiden forskning och utveckling av nya komponenter och lösningar, sålunda
kan framtidens konstruktionslösningar avvika från de ovan nämnda.
Nya vindkraftverk i kommersiell produktion på land har idag effekter på cirka 4 - 5 MW, en rotordiameter
på cirka 130 - 160 meter och en navhöjd på cirka 140 - 160 meter. Till exempel producerar den danska
tillverkaren Vestas kraftverk av typen V150 med 150 meters rotor, som har en svepyta på cirka 1,8
hektar.

Ju större svept yta en rotor har desto
längre
avstånd
krävs
mellan
vindkraftverken
för
en
effektiv
energiproduktion. Detta beror på att
vinden bakom rotorn är turbulent och
energifattig. I regel behövs ett avstånd
motsvarande 4-6 rotordiametrar mellan
turbinerna för att vinden ska hinna
återhämta sig och produktionen hos det
närmaste vindkraftverket nedströms inte
ska påverkas allt för mycket

1

4

2
3

Vindkraftverk börjar utvinna energi vid en
vindhastighet på 3-4 m/s och stängs av
när vindstyrkan når ca 25 m/s. Vindkraft
producerar helt utsläppsfri el under
normal drift. Efter ca 7 till 9 månader har
ett
vindkraftverk
producerat
den
energimängd som går åt för tillverkning
och transport

5
6

Bild 5. Vindkraftverkets konstruktion och
termer:1) totalhöjd 2) rotor, rotordiameter 3) blad 4) nasell, maskinrum, navhöjd
5) eventuella stag 6) torn
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För varje vindkraftverk som byggs behövs ett flyghindertillstånd. Tillståndet ska ansökas från
Transport- och kommunikationsverket Traficom och till ansökan ska bifogas ett utlåtande från ANS
Finland, som erbjuder flygtrafiktjänster. Vindkraftverken utrustas med flyghindermarkering enligt Luftfartsförvaltningens anvisningar. Det finns flyghinderljus med låg, medelhög och hög effekt. I varje effektklass finns dessutom flera olika ljus (typ A, B och C). Det finns skillnader mellan de olika ljustyperna
bland annat i fråga om ljusstyrka, blinkningsfrekvens samt ljusets färg. Ljus med hög effekt är avsedda
för både dag och natt. De färger som används för vindkraftverkens flyghinderljus är rött och/eller vitt.
3.4.2 Elöverföring
Vindkraftsprojektets nätanslutningspunkt ligger antingen i Toby, vilket förutsätter utbyggnad eller ombyggnad av elnätet på en sträcka av 23 kilometer, eller vid Fingrids ledningskorridor öster om Riksväg
8, vilket förutsätter byggnation av en ny elcentral och utbyggnad eller ombyggnad av elnätet på en
sträcka av cirka åtta kilometer. Inom projektområdet byggs dessutom jordkablar och en egen elstation.

Bild 6. Exempel på elstationens konstruktion. Juthskogens elstation skulle vara betydligt större än den
på bilden.
3.4.3 Grundläggningsteknik
Valet av fundamenttyp styrs av flera parametrar exempelvis vindkraftverkets typ och storlek, samt
geotekniska förhållanden på byggplatsen. För att slutligen avgöra vilken grundläggningsteknik som
lämpar sig för respektive kraftverk kommer det att genomföras en geoteknisk undersökning på
etableringsplatserna.

19 / 65

Juthskogen, MKB-program TL190514-1

Stålbetongfundament som vilar på marken är den vanligaste typen av fundament. En armerad gjutform
byggs på den bärande och utjämnade marken eller på ett krosskikt som förbättrar bärigheten
(massabyte). Ytjordsskikten avlägsnas på etableringsplatsen till ett djup av cirka en meter. Bärande
material är till exempel morän, grus och sand.
Stålbetongfundamentet håller vindkraftverket på plats enbart med hjälp av sin vikt. Fundamentets
diameter är cirka 25 meter och höjden i allmänhet cirka två meter. Fundamenten täcks till slut med jord,
till exempel med morän eller ytjordsskikt som avlägsnats från området.
Andra möjliga grundläggningstekniker är fundament på pålar och fundament förankrade i berg. Fundament förankrade i berg kan användas i sådana fall där berget kommer i dagen eller ligger nära
markytans nivå. Pålning och stålbetongfundament på pålar används i sådana fall där berget på etableringsplatsen ligger djupt under tjocka markskikt som inte bär. Även stag som fästs i tornet, alltså användning av stödvajrar, kan komma ifråga (se bild 4). Då förankras tornet med stag antingen i berget
eller i gjutna stagplattor av betong.
3.4.4 Vägar och kranplatser
Vid byggnation av vindkraftsanläggningar tillkommer i princip alltid nybyggnation och/eller förstärkning
av vägar. Så långt som möjligt används befintliga vägar, men eftersom transporterna är både långa
och tunga kan det bli aktuellt att räta ut och förstärka redan befintliga vägar.
De vägar som byggs anpassas i första hand efter vindkraftsleverantörens krav. Vägarna ska vara fem
till sex meter breda på raka vägsträckor. Vindkraftverkets blad transporteras till kranplatsen i ett stycke
och därmed krävs gott om fritt utrymme vid korsningar och i kurvor. Till exempel i kurvor kan det
behövas upp till 12 meters vägbredd. Lutningen på vägarna får inte överskrida åtta grader. Dock kan
transport i lutningar upp till ca 14 grader företas med hjälp av specialdragare.
Byggandet av nya vägar påbörjas med att träd röjs och ytjorden avlägsnas. Vägbottnens
förstärkningslager byggs av ett 0,5 meters tjockt grovkornigt sprängstens-, morän- eller krosslager,
som utjämnas och packas. Om så krävs läggs geotextil ut under förstärkningslagret för att förhindra
sammanblandning mellan lagren. Påbyggnad görs sedan av bärlager och slitlager som kan utgöras av
finkornigt stenkross eller grus.
Tidpunkten för transporter av vindkraftverkens delar läggs i mån av möjlighet så att transporten kan
ske direkt till byggplatserna, därmed behövs inget större separat uppställningssområde. För den tillfälliga förvaringen av vindkraftverkens delar och lyftkranens arbete röjs träden på ett område av cirka en
hektar. Vid varje vindkraftverk behövs en större hårdgjord kranplats som byggs av stenkross med ett
bärlager av grus ovanpå. Hur stor markyta som behöver tas i anspråk för varje vindkraftverk kan variera
mellan 1 000 och 2 000 m2 beroende på markförhållanden och vilken typ av kran som används.
Tornfoten lyfts upp på fundamentet och bultas därefter fast i grundgjutningen. Tornet byggs upp genom
att de övriga tornsegmenten lyfts upp och fästs ett i taget. Kraftverkets maskinrum, den s.k. nasellen,
lyfts upp på det färdiga tornet. Till sist lyfts och fästs rotorbladen ett och ett.
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3.4.5 Transporter
Under byggnationen på vindkraftsområdet krävs en stor mängd transporter för att få byggmaterial, jord,
verktyg samt kran och delar till vindkraftverken på plats. Antalet transporter beror framför allt på antalet
vindkraftverk som byggs och på behovet av nya vägar. Även jordmånsförhållanden påverkar antalet
nödvändiga transporter.
Transportbehovet för ett modernt vindkraftverk består vanligen av tre lastbilar för bladen (en för varje
blad), fyra till sex lastbilar för tornet, en lastbil för maskinhuset och tre för rotornav, installationstillbehör
och övriga mindre delar. För att transportera den stora lyftkran som behövs vid byggnation av
vindkraftverk av dagens storlek behövs cirka tjugo lastbilstransporter. Byggnation av fundament,
kranplatser, nya vägar samt förstärkning av befintliga vägar genererar en större mängd transporter.

Bild 7. Bild från korsningen mellan Riksväg 8 och Malaxvägen. Långa transporter kräver en stor
svängradie och de kan korsa låga refuger som byggts med tanke på specialtransporter.

3.4.6 Drift och underhåll
Styrning, driftövervakning samt utvärdering av service- och reparationsbehov sköts i realtid via ett
uppföljningsprogram, som övervakas hela dygnet. Vid driftstörningar är vindkraftverken
programmerade att stanna. Vindkraftsparkens operatör utvärderar störningen och nödvändiga
åtgärder. Vid mindre driftstörningar kan vindkraftverken startas om via fjärrmanövrering. Vid större fel
eller driftstörningar krävs servicepersonal. Planlagd service av vindkraftverken sker cirka 2-4 gånger
per år. Till vindkraftverkens underhållsarbete hör exempelvis oljebyte. Samtliga moderna vindkraftverk
är byggda så att eventuellt läckande olja samlas upp i maskinhuset eller tornets bas.
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3.4.1 Urbruktagning
Vindkraftverkens tekniska livslängd är 25–30 år. Även fundamenten planeras och dimensioneras utifrån vindkraftverkens tekniska livslängd. Största delen av vindkraftverkets komponenter och material
kan antingen återvinnas eller återanvändas. Vid avvecklandet av vindkraftsparken används metoder
och arbetsskeden som motsvarar dem vid byggnadsskedet. Då användningen av området efter avvecklingen skall planeras bestäms till exempel om kablar och betongfundament kan lämnas kvar på
området. Elöverföringsnätet är det i allmänhet lämpligt att lämna kvar på området då det möjligen kan
utnyttjas för lokal elöverföring. Att avlägsna fundamenten är nödvändigtvis inte motiverat ur miljösynpunkt eftersom det uppstår damm och buller vid krossning av fundamentet och ett stort transportbehov
för bortförandet av materialet.

3.5

Planläggningssituation

3.5.1 Österbottens landskapsplan 2030
Juthskogens projektområde ligger i Malax kommun som hör till landskapet Österbotten. Österbottens
landskapsplan 2030 godkändes av Österbottens förbund 29.9.2008 och den fastställdes av miljöministeriet 21.12.2010. I landskapsplanen fastställs huvudprinciperna för områdesanvändningen. Dessutom anvisas områden och förbindelser som är nödvändiga med tanke på utvecklandet av landskapet.
I Österbottens landskapsplan prioriteras samhällsstruktur, trafik, energiförsörjning och användning av
stränder. I planen ingår dessutom omfattande principer för utveckling av områdesanvändningen som
berör utvecklingen av stadsområden och å- och älvdalar
Bilden nedan är ett utdrag ur Österbottens landskapsplan. Av Juthskogens område hör cirka hälften till
ett utvecklingsområde för älv- och ådalar (mk). Övermalax-Åminne ådal norr om projektområdet anges
på plankartan med blå horisontal randning som ett område som är nationellt värdefullt med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården samt med en grön linje som ett område med turistattraktioner/ utvecklingsområde för turism och rekreation. Genom den södra delen av området anvisas förbindelsebehov för en naturgasledning (k) och för en kraftledning (V) med röd streckad linje. Till den södra sidan
av området anvisas dessutom en riktgivande friluftsled med grön bollinje samt cykelleder med röd
bollinje längs ådalarna. I Juthskogens projektområde finns inga beteckningar för områdesreserveringar
som är betydande med tanke på utvecklingen av landskapet eller för områdesanvändningen.
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Bild 8. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2030. Projektområdets läge visas med en svart streckad
linje på kartan.

3.5.2 Österbottens etapplandskapsplan 2
Österbottens förbund har utarbetat en etapplandskapsplan, som behandlar förnybara energiformer.
Planen godkändes av landskapsfullmäktige 12.5.2014 och fastställdes av miljöministeriet 13.12.2015.
För planen gjordes utredningar bland annat om placeringen av förnybara energiresurser i Österbotten
samt specialtransporter i anslutning till utbyggnad av vindkraft. I landskapsplanen anvisades 30 regionalt betydande områden för vindkraft, men miljöministeriet fastställde inte vindkraftsområdena Västervik,
Arstu, Molpe, Torkkola och Naarajoki.
I etapplandskapsplanen finns en beteckning för ett område för vindkraftverk (tv-1) i Juthskogens projektområde. Området har en areal på 1250 hektar. Beteckningen anger de områden som lämpar sig
för vindkraftsparker på regional nivå. Enligt planbestämmelsen ska konsekvenser för fasta bebyggelsen och semesterbebyggelsen, landskapet, kulturmiljön och fågelbeståndet beaktas vid planeringen
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av området. Strävan ska vara att förebygga skadliga konsekvenser. Även begränsningar som orsakas
av försvarsmaktens verksamhet och flygtrafiken ska beaktas.

Bild 9. Utdrag ur Österbottens etapplandskapsplan 2. Den svarta pilen på kartan anger projektområdets tv-1 beteckning.
Enligt de preliminära planerna ligger etableringsplatserna för kraftverken till största delen inom avgränsningarna i landskapsplanen. Utanför området finns kraftverksplatser planerade söder om projektområdet och även på området mellan projektområdet och riksväg 8. De kraftverk som finns utanför
avgränsningarna i landskapsplanen inverkar inte negativt på landskapsplanering eller områdesanvändning, eftersom kraftverksplatserna ligger i ett område med ekonomiskog där det inte finns några speciella regionala värden eller tryck på markanvändning.
Arealen för Juthskogens projektområde är ganska exakt två gånger större än objektbeteckningen i
landskapsplanen. Detta beror på att man vill undersöka konsekvenserna för projektområdets natur och
näromgivningen mer i MKB-förfarandet för att kunna identifiera och anvisa områdets miljövärden och
eventuella planeringsbegränsningar över ett tillräckligt stort område i projektets kommande planering
och planläggning. Det verkliga projektområdet, där till exempel terrängen bearbetas och bebyggs, koncentreras i hög grad till näromgivningen av kraftverksplatserna och servicevägar mellan dem. Jämförelsen mellan objektbeteckningen i lanskapsplanen och Juthskogens projektområde visas på bilden 10
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Bild 10. Juthskogens projekt i förhållande till vindkraftsområdet som anvisats i landskapsplanen. Projektområdet har utvidgats främst i de riktningar där det inte finns någon bebyggelse – mot söder och
öster. I MKB-förfarandet undersöks om placering av kraftverk även utanför landskapsplanens avgränsning är möjligt utan avsevärda skadliga miljökonsekvenser.
3.5.3 Österbottens landskapsplan 2040
Österbottens förbund utarbetar som bäst en landskapsplan för år 2040. Landskapsplanen utarbetas
som en helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapets område och dess olika
samhällsfunktioner. Den nya landskapsplanen kommer i sinom tid att ersätta Österbottens
landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner. Planutkastet har varit framlagt 5.2–9.3.2018. Till
Juthskogens projektområde eller dess omedelbara näromgivning anvisades inga betydande ändringar
i förhållande till Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner.
3.5.4 Generalplan
För området finns inte tidigare uppgjord generalplan. Uppgörandet av en delgeneralplan som gäller för
byggandet av vindkraftverk har vid sidan av miljökonsekvensbedömningsförfarandet påbörjats i maj
2019.
3.5.5 Detaljplan
För området finns inte tidigare uppgjord detaljplan.
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3.6

Anknytning till andra projekt, planer och program

I bakgrunden till Juthskogens vindkraftsprojekt finns internationella avtal och mål som ansluter till en
omfattande ibruktagning av förnybara energikällor samt regionala program och planer som ska beaktas
i planeringen av projektet och i bedömningen av dess konsekvenser. Genom Juthskogens vindkraftsprojekt är det möjligt att öka lokalt producerad förnybar energi och på så sätt verkställa en nationell och
internationell klimatvänlig energipolitik.
3.6.1 Internationella avtal
Finland har åtagit sig att sänka växthusgasutsläppen till atmosfären och kontrollera klimatförändringen
genom internationella avtal. Finland följer FN:s ramkonvention om klimatförändring, som trädde i
kraft år 1994. Ramkonventionen innehåller inga kvantitativa åtaganden utan målsättningen är att sänka
växthusgasutsläppen till en ofarlig nivå.
Kyotoprotokollet som preciserar FN:s klimatkonvention trädde i kraft 2005. Finland och de andra
staterna som skrivit under förbinder sig för första gången att minska på utsläppen enligt ett juridiskt
bindande avtal. Finland ratificerade Kyotoprotokollet tillsammans med de övriga medlemsstaterna i
Europeiska Unionen år 2002. Kyotoavtalet fördelar sig på två åtagandeperioder; åren 2008-2012 och
2013-2020.
Vid FN:s klimatmöte i december 2015 godkändes Parisavtalet, vars målsättning är att hålla ökningen
av jordens medeltemperatur under 2 °C jämfört med läget före industrialiseringen, med en strävan att
begränsa temperaturökningen till 1,5 °C. För att uppnå detta mål strävar man i avtalet till att stärka
staternas förmåga att anpassa sig till klimatförändringen samt att använda resurserna till en utveckling
som främjar övergången till ett hållbart och kolsnålt samhälle. Parisavtalet förbinder inte staterna till
några bestämda utsläppsnedskärningar, utan staterna sätter upp egna målsättningar (nationella insatser) som de förbinder sig att följa.
3.6.2 Klimat- och energimål på EU-nivå
Europeiska unionens energipolitik har tre huvudsakliga mål: hållbar utveckling, bevarad konkurrenskraft och energiförsörjningstrygghet. Medlen för att nå dessa tre mål är att förbättra energieffektiviteten,
utnyttja förnybara energikällor bättre och främja införandet av ny teknik.
Målsättningen är att sänka utsläppen av växthusgaser fram till år 2020 med -20 % jämfört med 1990
års nivå och -40 % fram till år 2030. En sänkning på minst -40 % ligger i linje med två graders målet
som ingår i Parisavtalet. Inom EU-området är målet att andelen förnybar energi sett till den totala
slutförbrukningen ska öka till 20 procent fram till år 2020 och till 27 procent fram till år 2030. Samtidigt
ska man effektivisera energianvändningen med +20 % fram till år 2020 jämfört med den
utvecklingsbana som bedömdes år 2007 och motsvarande riktgivande målsättning fram till år 2030 är
+ 27%. Genom att bygga projekt Juthskogen kan man främja EU:s målsättning att minska på växthusgasutsläppen och öka på användningen av förnybar energi.
3.6.3 Nationell klimat- och energistrategi
Finska regeringen godkände den 24.11.2016 en nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030. I den
nationella energi- och klimatstrategin fastställs åtgärder med vilka Finland ska uppnå de mål för 2030
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som skrivits in i Sipiläs regeringsprogram och som avtalats gemensamt inom EU och vara planenligt
på väg mot att minska växthusgasutsläppen med 80–95 procent fram till 2050.
I enlighet med energi- och klimatstrategin avstår Finland, med några undantag, från användningen av
stenkol för energiändamål. Flexibilitet i efterfrågan på och utbudet av el ökas liksom också energieffektiviteten på systemnivå i allmänhet. Elmarknaden utvecklas på den regionala och den europeiska
nivån. Andelen biodrivmedel i trafiken ökas till 30 procent och det införs en skyldighet att blanda flytande biobränsle i den lätta brännoljan som används i arbetsmaskiner och vid uppvärmningen, så att
andelen biobränsle är 10 procent. Målet är att det ska finnas minst 250 000 eldrivna och 50 000 gasdrivna bilar fram till 2030.
De förnybara energikällornas andel av den slutliga energiförbrukningen är nästan 40 procent i Finland.
I enlighet med energi- och klimatstrategin är målet att öka användningen av förnybar energi så att dess
andel av den slutliga energiförbrukningen stiger till över 50 procent under 2020-talet.
Enligt riktlinjerna i den nationella energi- och klimatstrategin ska förnybar energi i framtiden kunna
produceras på marknadsvillkor utan separata stödsystem. Under övergångsperioden förutsätter ökningen av förnybar energi och förändringen av energisystemet incitament, så att den nationella marknaden ska förbli intressant bland annat med avseende på utveckling av vindkrafts- och solelprojekt.
Som en åtgärd har Energimyndigheten nyligen arrangerat en teknologineutral auktion för
produktionsstöd för förnybar energi upp till högst 1,4 terawattimmars årlig elproduktion.
3.6.4 Riksomfattande mål för områdesanvändningen
Enligt 24 § i markanvändnings- och bygglagen skall de riksomfattande målen för områdesanvändningen beaktas vid planeringen så att möjligheterna att uppnå dem främjas. Statsrådet fattade beslut
om de riksomfattande målen för områdesanvändningen 14.12.2017. Avsikten med målen är att främja
bland annat en energiförsörjning som är förnybar, en livskraftig natur- och kulturmiljö och en hållbar
användning av naturresurser samt en förändring mot ett kolsnålt samhälle. Givna målsättningar för
energiförsörjningen:
-

-

Man bereder sig på de behov som produktionen av förnybar energi har på de logistiska
lösningar den förutsätter. Vindkraftverken placeras i första hand i enheter som består av flera
kraftverk.
De linjedragningar som behövs för kraftledningar och för gasrör för fjärrtransport, vilka har
betydelse för den nationella energiförsörjningen, och möjligheterna att realisera dem
säkerställs. Vid linjedragningen för kraftledningar utnyttjas i första hand redan befintliga
ledningsgator.

Juthskogens vindkraftsprojekt bildar en enhet som omfattas av flera vindkraftverk i enlighet med de
riksomfattande målen för områdesanvändningen. Projektet bildar också en enhet av flera vindkraftsparker tillsammans med vindkraftsområdena Långmossa, Ribäcken och Takanebacken.

3.6.5 Österbottens landskapsöversikt 2040
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Österbottens landskapsfullmäktige godkände 12.5.2014 landskapsöversikten fram till år 2040. Den huvudsakliga målsättningen med landskapsöversikten till år 2040 är att Österbotten skall vara ett konkurrenskraftigt område där befolkningen mår bra och där livsmiljön är god. Visionen i landskapsöversikten
är ”Ny energi i Österbotten”. Till år 2040 har 12 delmål satts, två av dem berör direkt energisektorn:
Trafik samt el- och värmeproduktion i landskapet är kolneutral och energiproduktionen är självförsörjande och baserar sig på förnybar energi.
3.6.6 Österbottens landskapsprogram 2018–2021
Landskapsprogrammet 2018-2021 godkändes av landskapsfullmäktige 15.11.2017. Programmet
baserar sig på den ovan beskrivna, långsiktiga landskapsplanen. För att främja en hållbar utveckling
och ett kolsnålt samhälle lyfts temat resurssmart samhälle fram som en prioritering i
lanskapsprogrammet. Målet för prioriteringen är bland annat att främja användningen av förnybar
energi genom planläggning och genom att utveckla den infrastuktur som behövs. Andra exempel på
åtgärder inom energisektorn är främjandet av energieffektivitet samt forskning och utveckling inom
förnybar energi och decentraliserade, smarta energilösningar samt företagsverksamhet inom området.
Förverkligandet av Juthskogens vindkraftsprojekt bidrar till att uppfylla regionala målsättningar samt
målsättningar ställda i landskapsplan och -program i Österbotten.
3.6.7 Andra vindkraftsprojekt i området
I Österbotten pågår flera vindkraftsprojekt som befinner sig i olika skeden. På tio kilometers radie från
projektområdet ligger Långmossa (7 vindkraftverk), Ribäcken (5 vindkraftverk), Takanebacken (5
vindkraftverk) samt delvis även Pörtom vindkraftsprojekt (19 vindkraftverk). I Långmossa och Ribäckens vindkraftsområden, som ligger närmast projektområdet, har jordbyggnads- och kabelarbetena påbörjats våren 2019. Ett besvär mot delgeneralplanen för Takanebackens vindkraftsområde har lämnats
in till Vasa förvaltningsdomstol.

Bild 11. Vindkrafts-områden som är
i drift eller som befinner sig i olika
planeringsskeden inom en 30 kilometers radie från Juthskogens projektområde.

28 / 65

Juthskogen, MKB-program TL190514-1

4 ALTERNATIV SOM GRANSKAS

Under MKB-förfarandets gång utreds olika möjligheter för placering av kraftverken inom
projektområdet. De alternativ som presenteras i detta MKB-program har utformats utifrån befintlig
kunskap om området, bosättningarnas läge, terräng- och vindförhållandena.

4.1

Alternativ 1

Vid byggandet av vindkraftsparken strävar man till att använda den bästa tillgängliga teknologin. Alternativ 1 är utformat så att tidpunkten för byggnation och leverans av vindkraftverken är uppskattad till
åren 2023–2025. Vid den tidpunkten räknar man med att det finns landbaserade kraftverk med en
enhetseffekt på 7–8 MW. Speciellt kommer rotordiametern och svepytan att öka, vilket betyder att
totalhöjden i jämförelse med de kraftverk som finns på marknaden idag kommer att öka. I alternativ 1
byggs 20 vindkraftverk, vars totalhöjd är högst 300 meter. Kraftverkens rotordiameter är cirka 200
meter och tornens höjd cirka 200 meter. Vindkraftsparkens totaleffekt är cirka 160 MW då de enskilda
kraftverkens effekt är 7–8 MW. Placeringsplanen för vindkraftverken visas i bild 12.

4.2

Alternativ 2

I alternativ 2 uppskattas tidpunkten för byggnation och leverans av kraftverken till åren 2021–2023, då
den bästa tillgängliga teknologin på marknaden har utvecklats i samma takt som under de senaste
åren och vindkraftstillverkarna levererar vindkraftverk med enhetseffekter på 6–7 MW. I alternativ 2
byggs 26 vindkraftverk, vars totalhöjd är högst 275 meter. Kraftverkens rotordiameter är cirka 162 meter och tornets höjd cirka 194 meter. Vindkraftsparkens totaleffekt är ca 160 MW då de enskilda kraftverkens effekt är 6–7 MW. Placeringsplanen för vindkraftverken visas i bild 14.

4.3

Nollalternativ

I MKB-förfarandet granskas även det så kallade nollalternativet, då vindkraftsprojektet i Juthskogen
inte förverkligas och samhällets energibehov tillgodoses på annat sätt.
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Tabell 1. Alternativ som ska bedömas
Alternativ

Antal
vindkraftverk

Vindkraftverkens
totalhöjd

Vindkraftverkens
tornhöjd

Vindkraft-verkens rotordiameter

Vindkraftverkens enhetseffekt

Uppskattad
totaleffekt

Alternativ 1

20

300 m

200 m

200 m

7-8 MW

160 MW

Alternativ 2

26

275 m

194 m

162 m

6-7 MW

160 MW

Nollalternativ

0

-

-

-

-

0 MW

4.4

Alternativ för elöverföring

Två olika alternativ, S1 och S2, för nätanslutningspunkt och elöverföring har tagits fram. Alternativen
beskrivs nedan och visas på karta i bilderna 13 och 15. Tillstånd för elöverföringsarbete utanför området hanteras i en skild process, men konsekvenserna av alternativen bedöms i detta MKB-program.

S1. Vindkraftsprojektets nätanslutningspunkt finns vid Toby elstation. Vindkraftsparkens interna elstation ligger vid Grodträsket skogsväg i områdets nordöstra del, dit elen från vindkraftverken leds längs
vägnätet med mellanspänningskablar som grävs ner i marken. Vid elstationen ökas nätspänningen till
110 kV och en ny luftledning byggs mellan projektområdet och Fingrids ledningskorridor, som ligger
öster om Riksväg 8. Ledningskorridoren kommer antingen att breddas med cirka 30 meter för den nya
luftledningen eller så ändras de befintliga elstolparna så att de nödvändiga ledningarna till Toby kan
förverkligas utan att ledningskorridoren breddas. Utbyggnad eller ombyggnad av elnätet utanför projektområdet sker på en sträcka av totalt cirka 23 kilometer.

S2. Vindkraftsprojektet ansluts till en ny elcentral som byggs vid Fingrids ledningskorridor. Även andra
vindparker under planering kan ansluta till elstationen. Vindkraftsparkens interna elstation ligger vid
Jutskogsvägen i projektområdets sydöstra del, dit elen från vindkraftverken leds längs vägnätet med
mellanspänningskablar som grävs ner i marken. Vid elstationen ökas nätspänningen till 110 kV och en
ny luftledning byggs till ledningskorridoren Rajavuori-Brändskogen, som EPV Alueverkko Oy planerar.
Juthskogens luftledningar från Riksväg 8 till nätanslutningspunkten löper antingen bredvid eller i
samma stolpar som kraftledningen Rajavuori-Brändskogen. Utbyggnad eller ombyggnad av elnätet
utanför projektområdet sker på en sträcka av totalt cirka åtta kilometer.

4.5

Ruttalternativ för specialtransporter

I bilderna 13 och 15 visas en preliminär plan över det interna vägnät som behövs vid byggnation och
underhåll av vindkraftsområdet samt fyra infartsalternativ (A-D) för specialtransport av vindkraftverkens
delar. Ruttalternativ för specialtransporter:

A.
B.
C.
D.

Grodträsk skogsväg
Jutskogsvägen
Kajane skogsväg i riktning från Ribäcksvägen
Kajane skogsväg i riktning från Petalaxvägen (Takanebacken)
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Bild 12. Preliminär placering av vindkraftverken enligt alternativ 1.
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Bild 13. Preliminär plan över vägnät och elöverföring enligt alternativ 1.
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Bild 14. Preliminär placering av vindkraftverken enligt alternativ 2.
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Bild 15. Preliminär plan över vägnät och elöverföring enligt alternativ 2.
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5 MILJÖNS NUVARANDE TILLSTÅND

I detta kapitel beskrivs i generella drag områdets och närmiljöns nuvarande tillstånd avseende miljö,
natur och naturskydd. Målet är att identifiera objekt som kan påverkas av vindkraftsprojektet och styra
konsekvensbedömningen så att viktiga aspekter undersöks.

5.1

Landskapsstruktur

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. Landskapsprovinsernas gränser är riktgivande, eftersom landskapets särdrag i
verkligheten förändras först på långa avstånd.
Projektområdet ligger i Österbottens landskapsprovins, som i sin tur är indelad i fem landskapsregioner. I delområdesindelningen ligger området inom Södra Österbottens kustregion, som också uppvisar de särdrag som är karakteristiska för de sydösterbottniska odlingsslätterna. Älvdalarnas odlingsslätter sträcker sig ända ut till kusten, där också havsvikar har torrlagts till åkermark (Söderfjärden en
av de mest kända). Utmärkande för kustregionen är den grunda och steniga skärgården som uppstått
och fortfarande långsamt förändras till följd av landhöjningen. Kustregionen hör i motsats till det övriga
landskapet till den sydboreala vegetationszonen, där det finns rikligt med lövträdsarter.
I den regionala landskapsstrukturen ligger projektområdet på skogsåsen mellan odlingsslätterna i
Övermalax-Åminne och Petalax ådalar. Åsen är en låg, flack och ställvis stenig moränås. I åsens
grunda sänkor finns små våtmarksområden, vilka är typiska för landskapsstrukturen i kustregionen.
Det traditionella byggnadsbeståndet är koncentrerat till de tidigare nämnda ådalarna, men även i
Ribäcken finns en gles bandliknande bebyggelse i den tämligen smala dalsänkan i nord-sydlig riktning.

5.2

Klimat och vindförhållanden

Projektområdet ligger i Kvarkens kustområde, där vindförhållandena är gynnsamma för
vindkraftsetableringar. Vindförhållandena på området är hämtade ur Finlands vindatlas och uppgifterna
har bearbetats vidare med hjälp av en lokal terrängmodell och programmet WindPro. Enligt preliminära
resultat är medelvinden cirka 7,7 m/s på 190 meters höjd. Enligt tillgängliga uppgifter kan
vindförhållandena anses som goda, i synnerhet då den snabba utvecklingen inom vindkraften samt
ökningen av rotordiameter och totalhöjd tas i beaktande. En bedömning av vindförhållanden på basen
av uppgifterna i vindatlas innehåller osäkerheter och, som i vindkraftsprojekt i allmänhet, är det tänkt
att vindförhållandena på Juthskogens område skall mätas med en vindmätmast.
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Bild 16. Vindförhållanden hämtade ur Finlands vindatlas (m/s 200 meter över marken).
5.3

Markanvändning och samhällsstruktur

Projektområdet har en yta på cirka 25 kvadratkilometer (2500 hektar) och det består nästan enbart av
vårdad och utdikad ekonomiskog. Området används främst för skogsbruk och jakt. I projektområdet
finns två vindskydd som ägs av Malax jaktförening och de kan användas fritt av alla som rör sig i
skogen. Området används även för utflykter, friluftsliv samt bär- och svampplockning i enlighet med
allemansrätten.
Utanför projektområdet finns glesbebyggda områden, åkrar och öppna myrar. Längs Ribäcksvägen
och riksväg 8 finns bandliknande landsbygdsbebyggelse med några lite tätare bebyggda områden,
såsom gårdsgrupperna Johannesdal, Svarvar och Alholm (20–29 invånare). Småbyar (över 39 invånare) närmast området är Åminne, cirka tre kilometer mot nordöst, Kråkbacken och Tuvesbacken, cirka
fyra kilometer mot norr, samt Långmossen, cirka fyra kilometer mot nordväst. Det närmaste tätortsområdet, ett bandlikt område bestående av Övermalax och Malax centrum, ligger på cirka 6 – 10 kilometers avstånd norr om området. Samhällsstrukturerna ovan klassificeras enligt Finlands miljöcentrals
klassificering av samhällsstruktur (YKR).
Den närmaste enskilda bostadsbyggnaden ligger på cirka en kilometers avstånd från den närmaste
preliminära kraftverksplatsen. Avståndet mellan kraftverksplatserna och de närmaste gårdsgrupperna
är cirka 1,7 kilometer. Ett flertal skogsbilvägar finns på området. Området kan nås från flera olika riktningar och därför bedöms områdets tillgänglighet som god. Skogsbilvägarna är dessutom i mycket gott
skick.
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Bild 17. Permanenta bostäder och fritidsbostäder kring projektområdet enligt Lantmäteriverkets terrängdatabas.
5.4

Jordmån och berggrund

Naturen och jordmånen i Kvarken förändras hela tiden på grund av landhöjningen. Landhöjningen har
uppstått till följd av att isen under den senaste istiden tryckte ned jordskorpan cirka 800 meter. När
ismassan smälte började jordskorpan sakta stiga uppåt, cirka 8 mm i året. Finlands jordmån har till
största delen uppstått under och efter den senaste istiden.
Berggrunden i projektområdet utgörs av paragnejs, som bildats utav lera och sand som ursprungligen
avlagrats på havsbotten. Ställvis förekommer även granodiorit (Vasa granit) och pegmatit. Berggrunden vid kvarkens kust har slipats jämn under istiden och den täcks till största delen av ett jordmånslager
som kan vara från en till tio meter tjockt. I området Gjutbacken, som ligger i västra delen av projektområdet, finns två större bergsområden med en storlek på några hektar. Dessa områden har ett glest
trädbestånd och är till största delen utan jordmånslager. I området, främst norr om Orrmossen, finns
dessutom flera små berg i dagen.
Jordmånen utgörs huvudsakligen av morän, en jordart som avlagrats i samband med istidens
smältvattenflöden. I jordmånslagret påträffas allt från stora stenblock till finkorniga lerpartiklar. Det jordmånslager som mer specifikt klassas som siltmorän innehåller rikligt med fint material, som på grund
av sin vattenhållande förmåga gör att moränskiktet utsetts för tjällyftning. I sanka skogssänkor är huvudjordarten antingen vitmoss- eller starrtorv.
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5.5

Yt- och grundvatten

5.5.1 Grundvatten
Inom projektområdet finns inga klassificerade grundvattenområden. Vid projektområdet väst om Riksväg 8 ligger Kolnebackens grundvattenområde, vilket är klassat som ett viktigt grundvattenområde för
vattenförsörjning (nummer 1047502, klass I). Följande grundvattenområde nära projektområdet är
Storstenrösbacken (nummer 1047551, klass I), som ligger cirka sex kilometer från projektområdet mot
sydväst.
5.5.2 Ytvatten
Juthskogens projektområde tillhör Malax ås huvudsakliga avrinningsområde, vars yt- och smältvatten,
det vill säga ytavrinningsvatten, leds till Malax å. Malax å mynnar ut i Stenskärsfjärden i Åminne by.
Projektområdet ligger i Korslombäckens och Ribäckens delavrinningsområden samt på skogsåsen
mellan dem. Åsen fungerar som en vattendelare mellan delavrinningsområdena. Vattenflöden som
uppstår i vattendelningsområdena Högmossen och Träskmossen söder om området rinner ut Närpes
å, som i sin tur mynnar ut i en havsvik i Kaskö.
Området är kraftigt utdikat och skogarna är i intensivt skogsbruk. I mitten av projektområdet ligger
myrområdena Gjutmossen, Orrmossen och Korslom. Myrarna har torvbotten och är torrlagda genom
intensiv dikning. Inom projektområden finns få öppna vattenområden. I norra delen av projektområdet
ligger Grodträsket, som har en areal på cirka fem hektar. På Högmossen i områdets södra del finns
flera mindre höljor, alltså små myrtjärnar.

Bild 18. Bild på Malax ås avrinningsområde (karta: OpenStreetMap, vattendragsuppgifter: SYKE). Projektområdets läge har märkts ut med svart streckad linje.
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5.6

Vegetation och naturtyper

Projektområdet består huvudsakligen av effektivt vårdad och utdikad ekonomiskog. Ingen bebyggelse
finns på området och därmed inga kulturpåverkade naturtyper såsom ängar, åkrar eller betesmark.
Områdets skogar utgörs till största delen av blandskog och barrträdsskog, och endast en liten del av
arealen utgörs av lövskog. I området finns kalhyggen, ung plantskog, uppvuxen talldominerad ekonomiskog, äldre granskog och utdikade trädbevuxna våtmarksområden. Terrängen i området består av
ett moräntäckt och till terrängformen ganska jämnt åsområde.
Alueen luontotyypit koostuvat ennen kaikkea eri metsätyypeistä. Alueen yleisin metsätyyppi on moreenimaille tyypillinen tuore kangas. Niukkaravinteisimmilla selänteiden harjannealueilla, joissa kallioperää peittävä maaperäkerros on ohut, esiintyy kuivahkoja ja kuivia kangasmetsiä. Ojitettujen turvepohjaisten painanteiden yleinen luontotyyppi on räme. Hankealueella esiintyy lehtomaisia kankaita lähinnä
pieninä laikkuina ravinteikkaiden ojapainanteiden varsilta, esimerkiksi Korslombäckenin alueella.
Naturtyperna i området utgörs främst av olika skogstyper. Den dominerande skogstypen i området är
frisk mo, vilken är typisk för moränmark. På de näringsfattigare åsryggarna, där jordlagret som täcker
berggrunden är tunt, förekommer tämligen torr och torr moskog. På den dikade torvmarken är tallmyr
den dominerande naturtypen. I projektområdet förekommer lundartad mo som växer i små enskilda
bestånd längs de näringsrika dikeskanterna, till exempel i området vid Korslombäcken.

Lund (eller motsvarande torvmark = emt)
Lundartad mo (emt)
Frisk mo (emt)
Torr mo (emt)
Karg mo
Lavmo (emt)
Berggrund, sandmark eller tillandning
Skog i höjdläge eller fjäll
Uppgifter saknas
Övrig mark, vatten

Bild 19. Områdets växtplatstyper år 2015 enligt Naturresurscentralen.
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På området finns rikligt med ung plantskog och trädbeståndets medelålder är ganska låg. Uppvuxna
och avverkningsbara träd växer som avlånga och smala remsor mellan kalhyggen och unga skogar i
samma riktning som fastighetsindelningen. Gamla, över hundraåriga träd förekommer i förhållande till
områdets areal i liten omfattning och de områden med gammal skog som finns kvar har splittrats i
enskilda bestånd. Områden med gamla skogar som är omskötta och i naturtillstånd är viktiga för den
lokala naturens mångfald eftersom de kan erbjuda en livsmiljö för till exempel rovfåglar och däggdjur.

Bild 20. Kartutdrag över områdets mellersta del, där myrområdena Orrmossen, Gjutmossen och Korslom har omvandlats till ekonomiskog genom dikning.
I projektområdets södra del ligger Högmossen, ett outdikat och trädlöst myrområde, där det växer vitmossa och andra mossväxter. Till sin växtlighet skiljer sig Högmossen från områdets övriga natur. På
Högmossen förekommer ett flertal mindre höljor, alltså små myrtjärnar. Även vid den södra stranden
av Grodträsket, som ligger i projektområdets norra del, finns ett mindre myrområde.
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5.7

Fågelbestånd

Österbottens kustområde utgör en viktig flyttningsväg för fåglar. De många havsvikarna och åmynningarna fungerar som viktiga födo- och rastplatser för flyttfåglarna. I Österbotten finns dessutom en riklig
havsörnsstam och flera fiskgjusrevir. I samband med Österbottens etapplandskapsplan 2:s Naturabedömning av vindkraftsprojekten i Österbotten utreddes vilka konsekvenser de planerade vindkraftsområdena har för fågelbeståndet. I samband med planläggning av vindkraftsparkerna Långmossa,
Ribäcken och Takanebacken gjordes fågelutredningar i området; det häckande fågelbeståndet inventerades, flyttningen över utredningsområdet studerades samt dagsrovfåglar och ugglefåglar observerades.
Inom Juthskogens projektområde finns inga nationellt eller internationellt betydelsefulla rast-eller
födoplatser för stora fågelarter, såsom tranor, gäss eller svanar. Söderfjärden, som ligger 15-20 kilometer norr om området, är ett viktigt rast- och födoområde för tranor. Upp till 8 000 individer har påträffats samtidigt. Sarvineva som ligger på ett avstånd av fem kilometer mot sydost är likaså ett viktigt
fågelområde där det på hösten samlas rikligt med tranor. Cirka 13 kilometer väst om Juthskogen ligger
Petalax åmynning, som är ett viktigt samlingsområde främst för vadare och vattenfåglar. På ett avstånd
av tre kilometer söder om projektområdet finns Lisansjön, som främst är ett lokalt viktigt födo- och
häckningsområde för många vadare och vattenfåglar. Åkrarna vid Övermalax och Åminne ådal är
också ett viktigt samlingsområde för fågelarter som tas upp i fågeldirektivet (sångsvan, trana, vitkindad
gås).
Då vår- och höstflyttningen studerades vid de närliggande vindkraftsparkerna noterades en ganska
omfattande tranflyttning via utredningsområdet. Vid höstflyttningen var tranornas flyghöjd så hög att
ingen betydande kollisionsrisk ansågs föreligga. Rovfåglarnas vårflyttning har också varit livlig i området, men antalet individer av exempelvis havsörn och fjällvråk ligger på en klart lägre nivå än vid vid
kusten där arternas huvudflyttning sker. Till exempel i Ribäckens område är medeltätheten hos det
häckande fågelbeståndet en aning lägre än fågeltäthäten i medeltal i området Mellersta Finland och
Österbotten. Allmänt förekommande häckningsfåglar är de för barr- och blandskog typiska arterna bofink, lövsångare, rödhake och trädpiplärka. Arter som är typiska för lövskogar är få till antalet.

5.8

Övrig fauna

5.8.1 Flygekorre
Flygekorren är upptagen i bilaga IV a till EU:s habitatdirektiv. Det är därmed förbjudet att förstöra eller
försämra deras föröknings- och rastplatser enligt naturvårdslagen 49 §. Flygekorren förekommer från
södra Finland ända upp till Uleåborgs- och Kuusamotrakterna. Den trivs i grandominerade blandskogar
med tillräckligt inslag av lövträd som näring och hålträd som boplatser.
I naturutredningarna som gjordes för Långmossa, Ribäcken och Takanebacken, vilka ligger på ett avstånd av 3-5 kilometer från projektområdet, observerades inga flygekorrar. Söder om Juthskogens område, i Lisansjöns strandzon och söder om den, har det tidigare observerats flygekorre.
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5.8.2 Fladdermöss
Det finns sammanlagt 13 fladdermusarter i Finland, varav en del förekommer över hela landet och en
del är mycket ovanliga. Samtliga arter finns upptagna i bilaga IV a till EU:s habitatdirektiv. Det är därmed förbjudet att förstöra eller försämra deras föröknings- och rastplatser. Alla fladdermusarter är
också fridlysta och skyddas genom det internationella EUROBATS-avtalet som Finland har undertecknat.
Vindkraftverk utgör en risk för fladdermössen främst på grund av kollisionsrisken. Risken är störst för
flyttande fladdermöss eftersom de då flyger på högre höjd än vanligt (kollisionsriskhöjd) och använder
sig av ekolodning mer sällan än till exempel vid jakt. Jagande fladdermöss flyger huvudsakligen lägre
eller som högst på en höjd av några tiotal meter, varvid kollisionsrisken är mindre. I områdena Långmossa och Ribäcken har nordisk fladdermus observerats och i området Takanebacken påträffades
dessutom mustaschfladdermus. I närområdet finns inga föröknings- eller rastplatser enligt naturvårdslagen 49 §.
5.8.3 Övriga däggdjur
Övriga däggdjur som förekommer på området är skogshare, mårdhund, räv och ekorre. Av klövdjuren
är älg allmänt förekommande. I områdets näromgivning har stora rovdjur som bl.a. björn, varg, lo och
järv påträffats. Lo och björn är de mest allmänna medan vargen och järven främst rör sig sporadiskt
genom området.

5.9

Nationellt värdefulla landskapsområden och byggda kulturmiljöer

Nedan beskrivs värdefulla objekt i närheten av projektområdet för vilka vindkraftsprojektet kan ha landskapsmässiga eller andra konsekvenser.
5.9.1 Söderfjärden
Söderfjärden är en nästan rund, låglänt odlingsslätt med ett lerskikt som har konstaterats sträcka sig
ner till 40 meters djup. Dalen omges av en bergiga kullar, varav Vasas högsta punkt, Öjberget, reser
sig 55 meter över havsytan. Söderfjärden uppkom genom ett meteoritnedslag för över 520 miljoner år
sedan. För att få odlingsmark inleddes torrläggning av området på 1700-talet. Området omges av gammal bebyggelse som är typisk för kusttrakterna i Österbotten. Söderfjärden har klassificerats som ett
nationellt värdefullt landskapsområde som dessutom tillhör nätverket Natura 2000.
5.9.2 Övermalax-Åminne
Området Övermalax och Åminne ådal räknas som ett nationellt värdefullt landskapsområde, vilket
grundar sig på statsrådets principbeslut från år 1995. Landskapsområdet representerar ett kulturlandskap med odlingsområden som är typiskt för Södra Österbottens kustregion. På området finns förhållandevis rikligt med gamla och värdefulla byggnadsbestånd och klungbyar. Till landskapsområdet
Övermalax-Åminne hör också objekten Malax kyrka och prästgård samt traditionella Åminne fiskehamn, vilka upptas i förteckningen byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY). I förslaget till nationellt
värdefulla landskapsområden i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten från år 2013
föreslogs att klassificeringen för Övermalax-Åminne kulturlandskap ändras till regionalt betydande.
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5.9.3 Petalax kyrkonejd
Petalax kyrka är byggd år 1805 och klockstapeln av trä är från år 1832. Till objektet hör ytterligare en
gammal prästgård från år 1868 samt ett sockenmagasin i stock. Kyrkan och klockstapeln omges av en
stenmursomgärdad gammal gravgård. Objektet tas upp i publikationen värdefulla kulturhistoriska miljöer av riksintresse från 1993.
5.9.4 Pörtom kyrka med omgivning
Pörtom träkyrka byggdes under ledning av Johan Nordberg 1781-83. Kyrkan är en långkyrka med ett
torn i väster. Kyrkan har restaurerats år 1913. Nära kyrkan finns ett gammalt sockenmagasin och före
detta prästgård. Objektet är upptaget i Österbottens landskapsplan 2030 som ett nationellt värdefullt
område med tanke på kulturmiljön eller landskapet.

5.10 Markanvändningens historia och fornlämningar

Områdets höjdläge på cirka 30 meter över havet motsvarar nivån för fornstrand från sen stenålder
till bronsålder för ungefär 3000-5000 år sedan. I omgivningarna längs Petalaxån, Ribäcken och
Närpesån uppstod den äldsta bosättningen på 1600-talet. På projektområdet och området strax
utanför känner man till ett tiotal gravplatser, vilka är fasta fornlämningar och skyddade enlig lag. På
området finns förutom dessa flera stenrösen och en del av dem vet man har hört ihop med odlingar. I
bild 20 visas fornlämningarnas placering i områdets närmiljö. På kartan kan man se att största delen
av de kända fornlämningarna ligger utanför projektområdet.
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Bild 21. Värdefulla objekt i näromgivningen. Värderingen av landskapsområdena och kulturmiljöerna
grundar sig på Österbottens och Södra Österbottens landskapsplan.
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Tabell 2. Värdefulla landskapsområden och kulturmiljöer kring projektområdet
Objekt, kommun

Klassificering i landskapsplanen

Övermalax-Åminne

Nationellt värdefullt område med
tanke på kulturmiljön eller landskapet

Övrig klassificering

Avstånd
1 km

Malax
Sarvijoen Riskun
talo

Nationellt värdefullt område med
tanke på kulturmiljön eller landskapet

Värdefulla kulturmiljöer av
riksintresse RKY

6 km

Nationellt värdefullt område med
tanke på kulturmiljön eller landskapet

Värdefulla kulturhistoriska
miljöer av riksintresse,
publikation 1993

8 km

Nationellt värdefullt område med
tanke på kulturmiljön eller landskapet
(området Övermalax-Åminne)

Värdefulla kulturmiljöer av
riksintresse RKY

9 km

Nationellt värdefullt område med
tanke på kulturmiljön eller landskapet

Värdefulla kulturhistoriska
miljöer av riksintresse,
publikation 1993

11 km

Värdefulla kulturmiljöer av
riksintresse RKY

11 km

Malax

Nationellt värdefullt område med
tanke på kulturmiljön eller landskapet
(området Övermalax-Åminne)

Åminneborg (Bruksherrgårdarna i Österbotten)

Nationellt värdefullt område med
tanke på kulturmiljön eller landskapet
(området Övermalax-Åminne)

Värdefulla kulturmiljöer av
riksintresse RKY

13 km

Nationellt värdefullt område med
tanke på kulturmiljön eller landskapet

Värdefulla kulturmiljöer av
riksintresse RKY

13 km

Nationellt värdefullt område med
tanke på kulturmiljön eller landskapet
(området Övermalax-Åminne)

Värdefulla kulturmiljöer av
riksintresse RKY

14 km

Nationellt värdefullt område med
tanke på kulturmiljön eller landskapet

Natura2000-område, Värdefulla kulturmiljöer av riksintresse RKY

14 km

Kurikka
Området vid Petalax
kyrka
Malax
Malax kyrka och
prästgård
Malax
Pörtom kyrka med
omgivningar
Malax
Bränno by

Malax
Adolf Fredriks
postväg
Närpes
Åminnen fiskehamn
Malax
Söderfjärden
Malax, Vasa
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5.11 Naturskyddsområden
5.11.1 Kajaneskogen

Det närmaste Natura 2000-området är Kajaneskogen, som ligger på ett avstånd av cirka en
kilometer mot söder. Naturdirektivet (SCI) ligger som grund för Kajaneskogens skyddskriterium.
Kajaneskogen består främst av trädbevuxna mossar och uppvuxna hedskogar.
5.11.2 Lisansjön och Unjärv
Sjöarna Lisansjön och Unjärv i Malax kommun är upptagna som naturskyddsområden i Österbottens
landskapsplan 2030. De ligger på ett avstånd av 3–4 kilometer från projektområdet. Fågelbeståndet
utgör grund för skyddet. Lisansjön tros fungera som födoområde och viktig flygriktning för fiskgjusen
som häckar på Träskmossen.
5.11.3 Sanemossen
Sanemossen är en av landskapets viktigaste fågelmossar beträffande både häckning och möjligheter
att rasta och hitta födoplats. Myrkomplexet Sanemossen är av typen platåartad högmosse i Kustfinland.
Den har också drag av aapamyr. Den mellersta delen av mossen är lågstarrmosse, den södra delen
är ställvis egentlig starrmosse. Vid kanterna förekommer starrmyr och lågstarrmyr. Mossens kanter är
ställvis dikade, men de vidsträckta mellersta delarna är i naturtillstånd. Skogarna i områdets sydöstra
hörn är grandominerade skogsfräken-grankärr och blandskog. De äldsta granarna är över 100 år
gamla. På grund av det goda läget används Sanemossen flitigt i fältundervisning för skolor i
Vasaregionen och mossen är också en utmärkt hjortronmosse Sanemossen ligger cirka fyra
kilometer från Juthskogens område mot sydost, öster om Riksväg 8.
5.11.4 Kackurmossen

Myrkomplexet Kackurmossen är av typen platåartad koncentrisk högmosse med strängar. På dess
mellersta delar som är i naturtillstånd finns flera olika myrtyper såsom ristallmyr, lågstarrmosse
och starrmosse. Kring Nojärvsträsket och Bläckträsket finns starr- och örtrikt madkärr. På en
ganska stor areal av madkärret finns ett glest bestånd av små, buskliknande klibbalar. Vid kanterna
av mossen finns ställvis små arealer med myrkärr och kärr. Speciellt fint är ett madfattigkärr söder
om Kinkakärret. På platsen växer mycket gråal, glasbjörk, missne och kråkklöver. Fastän mossens
södra och sydvästra kanter ställvis har dikats har mossområdets struktur och vegetation bibehållits
i naturtillstånd. Mossen omges av ekonomiskog, som till största delen består av ung eller uppvuxen
barrskog. På östra sidan av mossen finns en 80-100 år gammal mångskiktad, grandominerad moskog,
där det finns stubbar och fallna träd. I skogen har man observerat flygekorre. Genom moskogen rinner
en å, där bl. a. utter har observerats.
5.11.5 Petalax åmynning
Till naturaområdet hör mynningsområdet vid Petalax å, som har ganska litet avrinningsområde, och
dess strandlundar samt Öfjärden, som är en ganska liten glosjö cirka 1,5 kilometer norr om åmynningen.
Karakteristiskt för mynningsområdet vid Petalax å har varit vidsträckta sandstrandängar, som under
senare tid har blivit starkt igenväxta med vass. Bland vassruggarna finns ställvis separata områden
med kaveldun. Mellan området med öppet vatten och vassruggarna finns ställvis ett ganska brett bälte
med säv. Typiskt för Petalax ås mynningsområde är också de vidsträckta, enhetliga
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strandskogszonerna. De är ställvis mycket lummiga lövskogs- och blandskogslundar i naturtillstånd och
utgör en miljö där mindre hackspett trivs. Klibbal förekommer också ganska rikligt. Till vegetationen på
området hör bl.a. nejlikrot, jättegröe, strandklo, besksöta och vattenskräppa, vilka är ovanliga i Södra
Österbotten. Mynningsområdet är mycket grunt. Vattnets medeldjup är på många ställen mindre än
en meter. Därför har variationer i havsvattenståndet stor betydelse för mynningsområdet. Vid
lågvatten blottläggs vidsträckta områden med dy på stränderna. Dessa utgör viktiga födoområden
för många fågelgrupper, speciellt för vadare. På området finns representativa strandängar med låg
växtlighet samt ovanligt vidsträckta representativa strandlundar. Område är viktigt för
naturintresserade och kan räknas tillhöra Kvarkens bästa fågelvatten

5.11.6 Söderfjärden
Söderfjärdens så gott som runda åkerslätt, med en diameter på ca fem kilometer, är en del av Natura
2000-området Södra Stadsfjärden-Söderfjärden-Öjen. Arealen på Natura-området är 2855 hektar och
bildas av tre områden. Närmast projektområdet ligger Söderfjärden med en areal på cirka 1800 hektar.
Söderfjärden är en tidigare havsvik som bildades i meteoritkratern och som nu är ett utdikat område.
Området är en mycket viktigt rast- och matplats för fåglar under flyttningstiden (IBA och FINIBA).
Speciellt känt är området som matplats för tranor under höstflyttningen. På området kan tusentals
tranor söka föda samtidigt under flera dagars tid. Åkerslätten är också en viktig rastplats för fjällpiparen
under vårflyttningen.

Bild 22. Vårbild av Söderfjärden, fotograferad vid Söderfjärdsvägen mot Sundom.
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5.11.7 Furubacken
Furubacken i Korsholms kommun ligger 13 kilometer norr om projektområdet och består av två skilda
delar, av vilka den större ligger i omedelbar närhet av Riksväg 8. Den boreala skogen på området
består av gammal, grandominerad färsk och lundartad skog i naturtillstånd där det växer rikligt med,
gamla hålaspar och björkar, som är viktiga för flygekorren. I skogen finns rikligt med fallna granar i
olika nedbrytningsskeden samt ställvis rikligt med fallna björkar och aspar. Vindfällda granar har skapat
små öppningar i trädbeståndet. Områdets övriga delar är mera bearbetade, men kompletterar väl den
urskogslika kärnan. Den boreala naturskogen är till sin lilla yta mycket representativ för en skog i naturtillstånd. Grova lövträd och rikligt med murkna träd ökar områdets värde som livsmiljö för arter i
gammelskogar. En del av området hör till skyddsprogrammet för gamla skogar.
5.11.8 Kaijan Kryytimaa
I en tämligen brant sluttning, intill en genom området grävd bäck, förekommer frisk lund och fuktig
ormbunkslund. Den regionalt utrotningshotade träjonen är ställvis den dominerande arten i bäcklunden. Andra lundarter som förekommer på området är tibast, skogstry, måbär, lundelm, trolldruva,
flenört, myskmåra och skogsnarv. Den boreala naturskogen som omger området består främst av
grandominerad MT-skog, där det växer enstaka nattvioler. Bland det till största delen uppvuxna trädbeståndet finns grova aspar, som flygekorren föredrar, samt klibbal och brakved. I området finns också
en del murkna träd.
5.11.9 Metsäkylän metsä
I en sluttning med svag lutning mot sydost finns området som består av en blandskog av barr och
lövträd med en del gamla hålaspar och björkar samt döda stående och fallna träd. I skogen på området
syns märken på att det tagits ut ved till husbehov. Bottenskiktet håller långsamt på att täckas med
vitmossa och på området förekommer rikligt med mindre försumpade kärr. Området, som omges av
kalhyggen, är en boreal naturskog med ett trädbestånd som överskridit förnyelsåldern. I området trivs
skogshönsfåglar och flygekorre.
5.11.10

Iso Kakkurinneva

Området består av en väl utvecklad koncentrisk högmosse med strängar, där det finns rikligt med träsk
och gölar. Mitten av mossen domineras av mosstyperna fattigkärr och strängmyr, vid kanterna förekommer lågstarrmosse och ris-tallmosse samt fuscummyr. Strängarna är mycket torra och lavtäckta.
Iso Kakkurinneva har en av den högsta fågeltätheten i Suupohja-området. Gölarna erbjuder en god
livsmiljö för sjö- och måsfåglar samt vadare, de sumpiga sänkorna även för vadare och till exempel
gulärla och på de trädbevuxna strängarna trivs många tättingarter. Området hör till skyddsprogrammet
för myrar.
5.11.11

Risnäsmossen

Risnäsmossen är av typen platåartad koncentrisk högmosse med strängar och hör till södra
Finlands högmossar. Området hör till skyddsprogrammet för myrar. Den västra delen av mossområdet
domineras av det fågelrika Risnästräsket. De viktigaste myrtyperna på Risnäsmossen är lågstarrmosse
och fuscum-tallmyr, vid träskets stränder finns starrmosse och lågstarrmosse. Östra Risnäsmossen
består av fuscum-tallmyr och öppen mosse. Vid områdets kanter finns ris-tallmyr och fuscum-tallmyr.
En del av utdikningarna har torkat ut området kraftigt, men vid nordvästra kanten av Risnäsmossen och
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vid östra kanten av Östra Risnäsmossen finns dock tallmyr i naturtillstånd trots dikningarna. I anslutning
till Östra Rismossen finns några betydelsefulla objekt med gammal barrblandskog av blåbärstyp, där
det finns aspar, björkar, lågor och murkna, höga trädstubbar.

5.11.12

Hinjärv

Hinjärv är en värdefull fågelsjö av riksintresse. Den har stor betydelse speciellt som livsmiljö för sjöfåglar
och med tanke på skyddet av hotade arter. Hinjärvträsket är den största sjön inom ett stort område och
den har också betydelse för fiske och rekreation. Hinjärvträsket har ett litet avrinningsområde. Det är
en humushaltig och grund sjö cirka tio kilometer från havet. Stränderna är låglänta och vegetationszonerna ganska breda. På området växer rikligt med sjöfräken och ställvis också rikligt med kaveldun.
Den södra delen av träsket är av stor betydelse speciellt som livsmiljö för sjöfåglar. Skyddsvärdet höjs
speciellt av de vidsträckta strandängarna med mångsidig vegetation. Ställvis finns det rikligt med
klibbal, brakved och asp i strandskogszonen. I den lilla lunden med grova träd vid västra stranden av
träsket finns bl.a. frodig växtlighet av trollduva.

5.11.13

Degermossen

Natura-området Degermossen är av typen platåartad koncentrisk högmosse med strängar, med trädlös aapamyr i mitten. Den dominerande mosstypen är fattigkärr, som i synnerhet vid kantområdena
håller på att täckas med vitmossa. De våtare delarna består av flarkartat starr-fattigkärr. Kanterna består av myrar och mossmyrar. Mossens kanter är utdikade, men området är huvudsakligen i naturtillstånd. Skogsöarna i mitten av mossen utgörs av ståtliga, bredkroniga tallar och torrakor. Området hör
till skyddsprogrammet för myrar.
5.11.14

Levaneva

Levanevaområdet är ett vidsträckt (3343 ha) skyddsområde, som består av flera olika
högmossekomplex som representerar högmossenatur med strängar i Finlands kustområde.
Levanevas landskap karakteriseras av en vidsträckt myrslätt som verkar nästan ändlös och består
av de vidsträckta trädlösa mossområdena Levaneva och Kuuttoneva. Vähä-Levaneva är en typisk
välutvecklad, koncentrisk högmosse med strängar. Områdets vegetation är relativt mångsidig.
Dominerande myrtyper på området är fuscummyrar och -mossar, lågstarrmossar, höljemossar
samt ris-tallmyrar och tuvullsmyrar. I området Vähä-Levaneva finns rikligt med regnvattengölar.
Kuuttoneva är närmast en aapamyr men där finns också näringsrikare myrtyper. Områdets skogar
har relativt ung åldersstruktur. Både vid områdets kanter och i vissa skogsdungar på mossen finns
dock redan också äldre barrblandskogar och barr-lövblandskogar som är ungefär i naturtillstånd.
I skogarna vid områdets norra kant lever flygekorre. Mossens kanter är dikade på många ställen,
men dikena är gamla och nästan igenvuxna och de har inte permanent försämrat de naturliga
förhållandena. I synnerhet vid områdets norra kant finns ställvis madliknande björkdominerade
kärr som utgör ett värdefullt tillskott till områdets mångsidiga naturtyper. Levaneva är också ett
viktigt fågelområde (FINIBA) tillsammans med Kivi- och Levalampi konstsjö som gränsar till
området i väst.
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Avstånd

Bild 23. Skyddsområden, viktiga fågelområden och grundvattenområden i närheten av området.
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Tabell 3. Skyddsområden närmast projektområdet.
Objekt, kommun

Skydd

Kod

Areal

Avstånd

Kajaneskogen (Malax, Vasa)

Natura 2000 SCI

FI0800157

47 ha

1 km

Lisasjön (Malax)

Fågelskyddsområde (Österbottens landskapsplan)

53 ha

3 km

Unjärv (Malax)

Fågelskyddsområde (Österbottens landskapsplan)

n.80 ha

4 km

Sanemossen (Malax, Närpes)

Natura 2000 SCI och
SPA, myrskyddsprogrammet, FINIBA

FI0800021

1053 ha

4 km

Kackurmossen (Malax, Närpes)

Natura 2000, myrskyddsprogrammet

FI0800018

760 ha

9 km

Petalax åmynning (Malax)

Natura 2000 SCI och
SPA, FINIBA, skyddsprogrammet för fågelvatten

FI0800054

543 ha

12 km

Furubacken (Korsholm)

Natura 2000 SCI, skyddsprogrammet för gamla
skogar

FI0800142

19 ha

13 km

Kaijan Kryytimaa (Laihela)

Natura 2000 SCI

FI0800147

12 ha

13 km

Metsäkylän metsä (Kurikka)

Natura 2000 SCI

FI0800151

12 ha

13 km

Iso Kakkurinneva (Kurikka)

Natura 2000 SCI, myrskyddsprogrammet

FI0800017

180 ha

14 km

Södra Sadsfjärden-SöderfjärdenÖjen (Malax, Vasa)

Natura 2000 SCI och
SPA, IBA, FINIBA,
skyddsprogrammet för fågelvatten, skyddsprogrammet för gamla skogar

FI0800057

2855 ha

14 km

Risnämossen (Närpes)

Natura 2000 SCI, myrskyddsprogrammet

FI0800020

727 ha

14 km

Hinjärv (Korsnäs, Närpes)

Natura 2000 SCI och
SPA, skyddsprogrammet
för fågelvatten

FI0800059

420 ha

17 km

Degermossen (Korsnäs)

Natura 2000 SCI, myrskyddsprogrammet

FI0800019

508 ha

16 km

Levaneva (Laihela)

Natura 2000 SCI ja SPA,
FINIBA, myrskyddsprogramet

FI0800032

3343 ha

17 km

Suupohjan metsät (Närpes, Kurikka, Teuva)

FINIBA

720069

28717 ha

13 km
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6 MILJÖKONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS OCH BEDÖMNINGSFÖRFARANDET
6.1

Miljökonsekvenser som ingår i bedömningen

I lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) definieras de direkta och indirekta
konsekvenser som ingår i bedömningsförfarandet (bild 24). I bedömningsförfarandet identifieras,
bedöms och beskrivs projektets sannolikt betydande miljökonsekvenser. I processen hörs myndigheter
och de vars förhållanden eller intressen projektet kan påverka, samt sammanslutningar och grupper
vars verksamhetsområden projektets konsekvenser kan beröra. Bedömningsförfarandet regleras
dessutom i statsrådets förordning (227/2017) och som stöd vid bedömningsarbetet används även
miljöministeriets publikation Planering av vindkraftsutbyggnad (5/2016).
De mest centrala miljökonsekvenserna i Juthskogens vindkraftsprojekt beräknas vara
konsekvenser för landskap, människa och naturmiljö, speciellt för fågelbeståndet. För
människan utgörs konsekvenserna bl.a. av buller- och skuggstörningar samt av den oro och de
förväntningar som hör ihop med projektet. En del av konsekvenserna är bestående, en del förekommer
tidvis och en del förekommer endast under byggnation. Konsekvenser för landskapet, marken och
naturtillgångar kan anses vara bestående. Skuggstörningar kan anses vara exempel på konsekvenser
som förekommer tidvis.

Direkta och indirekta
miljökonekvenser

Människans hälsa,
livsförhållanden och
trivsel

Jordmån, vattendrag,
luft, klimat, växtlighet,
organismer och
naturens mångfald

Samhällsstruktur,
byggnader,landskap,
stadsbild och kulturarv

Naturresurser

Bild 24. Miljökonsekvenser som ska bedömas enligt MKB-lagen

6.2

Influensområde

Storleken på influensområdet beror på de miljökonsekvenser som undersöks. Som minst utgörs influensområdet av det egentliga projektområdet och de elöverföringsrutter som byggs. Området påverkas
till exempel av direkta konsekvenser för vegetationen. Den största delen av de direkta och betydande
miljökonsekvenserna riktar sig mot närområdet, dit projektområdet och dess omedelbara närhet hör.
Närområdets miljökonsekvenser utgörs av betydande buller- och skuggkonsekvenser samt konsekvenser för jormån, växtlighet och djurbestånd. På ett större granskningsområde riktar sig konsekvenserna
troligtvis mot fågelbestånd, naturresureser (jord som används vid byggnation), trafik och landskap.
Influensområdet ska vara utformat så att inga sannolikt betydande miljökonsekvenser enligt lagen kan
antas uppkomma utanför området.
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Tabell 4. Maximala avstånd som tillämpas vid konsekvensbedömningen.
Konsekvenser

Influensområde

Buller och skuggor

Högst 5 km

Sociala konsekvenser

Högst 20 km

Landskap

Högst 20 km

Kulturmiljö

Fornlämningar på projektområdet. Värdefulla objekt inom en radie av högst 10
km

Samhällsstruktur och
trafik

Högst 10 km

Yt- och grundvatten

Högst 5 km

Jordmån

Projektområdet

Fågelbestånd

Flyttfåglar inom en radie av högst 20 km. Häcknings- och ringmärkningsuppgifter
inom en radie av högst 10 km. Häckningsfåglar på projektområdet och vid elöverföringsrutterna.

Övrig fauna

På projektområdet och längs elöverföringsrutterna

Vegetation och naturtyper

På projektområdet och längs elöverföringsrutterna

Naturskyddsområden

Högst 20 km

Sammantagna konsekvenser

Vid bedömningen beaktas vindkraftsprojekten Långmossa, Ribäcken och
Takanebacken

Bild 25. Preliminärt influensområde
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6.3

Projektets livscykel

6.3.1 Konsekvenser under byggnation
Byggandet av vindkraftsparken startar i och med att träd, övrig vegetation och ytliga jordlager avlägsnas på områden där vindkraftverk, arbetsområden eller underhållsvägar ska byggas. Byggandet på
området avslutas med provdrift av vindkraftverken och anslutning till nätverket samt med att maskiner,
anordningar och material som använts under byggtiden avlägsnas. Byggtiden i sin helhet är cirka två
år. Under byggtiden kan man vara tvungen att begränsa områdes- och väganvändningen tillfälligt.
6.3.2 Konsekvenser vid drift
Vindkraftsparkens livscykel motsvarar i princip vindkraftverkens tekniska livslängd, som uppskattas till
25–30 år. Under driften producerar vindkraftverken förnybar energi till elnätet. Verksamheten har konsekvenser främst för fågelbestånd, landskap och människor.
6.3.3 Konsekvenser vid nedmontering
Konsekvenserna vid nedmontering är jämförbara med de under byggtiden eftersom arbetsskeden- och
metoder i stort sätt är de samma. Den största delen, cirka 85 %, av vindkraftverkets strukturer och
material kan antingen återanvändas eller utnyttjas som återvunnet material. Metoder och arbetsskeden
i samband med nedmontering av vindkraftsparken motsvarar dem i uppbyggnadsskedet. Vid planering
av områdesanvändningen bestäms om exempelvis kablar och betongfundament kan bli kvar på området efter nedmontering av vindkraftsverken. I allmänhet är det ändamålsenligt att elöverföringsnätet
lämnas kvar på området, eftersom det möjligtvis kan användas i samband med regional elöverföring.
Det är nödvändigtvis inte miljömässigt motiverat att ta bort betongfundamenten. Detta på grund av det
damm och det buller som uppstår samt den stora transportmängd som krävs för bortförandet av materialet.

6.4

Konsekvenser för människor

6.4.1 Bullerkonsekvenser
När vindkraftverken är i drift uppkommer ett ljud som uppstår då bladen roterar och de kan också ge
ifrån sig ett mekaniskt ljud som kommer från maskinhuset. Det aerodynamiska ljudet som uppkommer
då bladen roterar kan uppfattas som ett brummande och svischande ljud och har i allmänhet en större
påverkan. Ljudutbredningen påverkas av meteorologiska förhållanden och de planerade kraftverkens
tekniska egenskaper. Det aerodynamiska ljudet från rotorerna beror på det kontinuerliga samt det
periodiska brummandet som uppstår vid rotationen. Vid höga vindhastigheter är ljudet som kraftigast
speciellt då vinden blåser i riktning från vindkraftverket mot observationspunkten. Även temperatur och
luftfuktighet påverkar ljudets styrka. De viktigaste faktorerna som inverkar på ljudets styrka är ändå
kraftverkets ljudnivå, betraktelseavstånd och antalet vindkraftverk i närheten.
I bedömning av ljudets konsekvenser för människor läggs fokus på konsekvenser som uppstår under
driftfasen eftersom dessa är av långvarig karaktär och bedöms ha sannolika betydande konsekvenser
enligt lagen.
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Bedömningen av bullerstörningarna under drift kommer att göras med hjälp av modellering i WindPROprogrammets DECIBEL-modul samt antaganden och utgångsvärden enligt ISO 9613-2 standarden.
Vid modellering och rapportering av resultaten följs anvisningen Modellering av buller från vindkraftverk, som publicerats av miljöministeriet 2014. Resultaten jämförs med riktvärden för utomhusbuller
enligt statsrådets förordning 1107/2015. Konsekvenserna av lågfrekvent buller vid bostäder och fritidsbostäder närmast de planerade vindkraftverken modelleras enligt Miljöministeriets anvisningar, och
resultaten jämförs med de riktvärden för inomhusbuller som anges i förordningen om boendehälsa.
Under byggtiden uppstår buller i samband med att vägar, vindkraftverk, elnät samt övrig infrastruktur
byggs samt på grund av byggplatstrafiken. Betydande buller förekommer vid eventuella sprängningsarbeten samt vid pikning av gräv- och stenmaterial. Dessa konsekvenser är kortvariga och tillfälliga. I
bedömningen av ljudet under byggfasen undersöks bullrande arbetsmoment, transport-behov,
transportvägar, samt störningskänsliga punkter och resultaten rapporteras skriftligen.
6.4.2 Skuggkonsekvenser
Rörliga skuggor från vindkraftverk uppstår när solen står lågt och det blåser så att rotorbladen står
vinkelrätt mot solstrålarna, vilket medför att rotorbladen ”klipper” av solstrålarna. Betraktaren uppfattar
detta som ett blinkande ljus, precis som om belysningen skulle dämpas med jämna mellanrum. Dessa
skuggor kan upplevas som störande inom influensområdet i närheten av vindkraftverken. Rörliga
skuggor från vindkraftverk är relaterade till tidpunkt, årstid, molnighet, vind, vädersträck samt till
avståndet mellan observationsplatsen och vindkraftverken.
Vid modellering och rapportering av de rörliga skuggorna följs handledningen Planering av
vindkraftsutbyggnad, utgiven av miljöministeriet 2016. Även vid bedömningen av störningar från de
rörliga skuggorna används modellering i programvaran WindPRO. Modellen visar vilka bostäder och
fritidsbostäder som kan beröras av rörliga skuggor. Som jämförelseobjekt väljs byggnader som ligger
en aning längre ifrån de planerade vindkraftverken. Vid beräkningarna används meteorologiska
observationsdata från Meteorologiska institutet.
I Finland finns inga gränsvärden eller rekommendationer gällande skuggstörningar. Vid rapportering
av resultaten och bedömning av störningarnas betydelse följs riktvärden som används i Sverige och
Tyskland. Enligt dessa kan skuggstörningar enligt ett faktiskt värde (real case) förekomma över åtta
timmar per år. Vid bedömningen används också beräknade resultat enligt ett värsta fall-scenario, där
solen alltid antas skina från en klar himmel och där alla vindkraftverken snurrar kontunuerligt.
Resultaten enligt värsta fall-scenariot rapporteras enligt gränsvärden givna i Tyskland, 30 timmar om
året och 30 minuter per dag.
6.4.3 Sociala konsekvenser
För att bedöma de sociala konsekvenserna utreds projektets påverkan på människors levnadsförhållanden, boende och trivsel. Sociala konsekvenser inbegriper påverkan på människor, samfund och
samhällen. Projektets konsekvenser kan vara direkta, med en direkt påverkan på människans livsmiljö
eller trivsel, eller indirekta. Tillfälliga konsekvenser för människan kan förorsakas av exempelvis förändringar på naturen och landskapet. Sociala konsekvenser som inverkar på rekreationsmöjligheter
och boendetrivsel är de vanligaste. Sociala konsekvenser uppstår både under byggnation och vid drift.
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För att identifiera de sociala konsekvenserna strävar man till att utreda de befolkningsgrupper och
områden som projektet speciellt kan påverka. Konsekvenserna utreds främst i närområdet. Med hjälp
av bedömningen strävar man till att minimera de skadliga konsekvenserna.
Projektets sociala konsekvenser bedöms på basen av befintliga utgångsdata och de uppgifter som
samlas in i samband med MKB-processen. Som utgångsdata används uppgifter om områdets befolkningsstruktur, markanvändning, bosättning samt beräknade och kvalitativa uppskattningar som uppstått i samband med konsekvensbedömning av övriga faktorer. Under bedömningsprocessen samlas
information utgående från erhållna utlåtanden, åsikter vid intervjuer, publika tillställningar och genom
att följa offentliga diskussioner inom ämnet. Förutom detta ordnas en invånarförfrågan.
Med hjälp av ett frågeformulär till slumpmässigt utvalda invånare utreds invånarnas åsikter och uppfattningar gällande boendemiljöns nuläge, deras förhållande till projektet och dess konsekvenser för
bl.a. levnadsförhållanden, rekreationsmöjligheter och landskap. Enkäten fungerar som stöd vid bedömningen av de sociala konsekvenserna och med hjälp av den kan man lyfta fram betydande aspekter
som hör ihop med planering och genomförande av projektet.
Projektets direkta och indirekta konsekvenser för sysselsättningen utreds likaså och en uppskattning
av konsekvenserna för områdesekonomin presenteras. Vid bedömningen används dokumentation och
expertutlåtanden inom branschen.

6.5

Konsekvenser för klimatet

Förnyelsebar elenergi från vindkraft kan till stor del ersätta användningen av fossila bränslen.
Utsläppsbesparingen presenteras i form av en beräkning där de olika alternativens kraftproduktion
jämförs med motsvarande produktion från exempelvis kolkondenskraftverk.
Bedömningen av konsekvenserna för klimatet bygger på begreppet marginalel. Marginalel är den
elproduktion som i varje givet ögonblick är dyrast att producera (ligger på marginalen) och som därmed
puttas ut från marknaden när billigare elproduktion från exempelvis vindkraft tillförs. Vilken el som ligger
på marginalen varierar bland annat beroende på utbud och efterfrågan, politiska styrmedel samt
väderförhållanden, såsom tillgång på vind- och vattenkraft. De föränderliga kostnaderna vid
elproduktion bestämmer vilken el som ligger på marginalen. Ju mera vindkraft desto mindre blir
exempelvis den kolkondenskraft som behöver ersättas. Vindkraften är dock i behov av reglerkraft och
på grund av detta kommer projektets klimatpåverkan i konsekvensbeskrivningen att granskas ur olika
synvinklar.

6.6

Konsekvenser för jordmånen

Medan vindkraftverken byggs uppstår konsekvenser för jordmånen. Konsekvenserna bedöms med
hjälp av befintliga markdata. För att få information om områdets jordmånsförhållanden används Geologiska Forskningscentralens karteringar och kartmaterial, Lantmäteriverkets terrängdatabas samt
publikationer och material, som rör de geologiska förhållandena i närmiljön. Risken för förekomst av
sura sulfatjordar bedöms likaså på basen av befintligt material.
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6.7

Konsekvenser för yt-och grundvattnet

För att kunna bedöma konsekvenserna för ytvattnet görs en kartstudie över lokala avrinningsområden
och ytvattnets ansamlingsområden och flödesriktning. Genom att studera avrinningsområden och flödesriktning går det att avgöra vilka möjliga konsekvenser byggverksamheten har för de enskilda vattendragens olika delområden, såsom diken, kärr och våtmarker. Ytvattnet påverkas främst av åtgärder
i samband med byggnation, såsom avlägsnandet av vegetation samt grävnings- och markarbeten.
Projektets påverkan på grundvattenområden utreds som en kartstudie baserad på miljöförvaltningens
kartmaterial och tillgänglig grundvatteninformation.

6.8

Konsekvenser för samhällsstrukturen och användandet av området

Ett vindkraftsprojekt inbegriper inte bara vindkraftverk utan även omfattande infrastruktur för vägar,
uppställningsplatser, internt elnät och anslutning av parken till det överliggande elnätet. I
bedömningsarbetet utreds huruvida förverkligandet av vindkraftsparken och elöverföringen inverkar på
användningen av området och dess närmiljö, till exempel på jakt, skogsbruk, fritidsanvändning, fast
bosättning eller fritidsbosättning. Faktorer såsom fysiska strukturer och ytan som tas i anspråk samt
buller och skuggstörningar kan förorsaka konsekvenser. Ovanstående kommer att bedömas med hjälp
av Lantmäteriverkets terrängdatabas samt utgående från de planer och utredningar som finns gällande
omgivningens markanvändning. Till arbetet hör också granskningar av terräng, intervjuer och enkäter.
Vid bedömningen används bland annat utredningar om buller- och skuggstörningar.

6.9

Trafikpåverkan

Påverkan av transportrutter och områdets interna servicevägnät utreds i förhållande till närmiljöns trafiknät. Vindkraftsprojektets trafikpåverkan utgörs av specialtransporter och byggplatstrafik under byggtiden. Då vindkraftverken är i drift kommer underhållstrafiken på området att vara liten. Vid bedömningen används trafikverkets trafikinformation och på basen av ett expertutlåtande uppskattas transportbehovet i de aktuella alternativen.

6.10 Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
På grund av vindkraftverkens stora rotorer och höga totalhöjd har moderna vindkraftsområden konsekvenser för landskapet även på lång avstånd. Dessutom uppstår lokala konsekvenser för landskapet
då vindkraftverken samt vägnät och elöverföring byggs (elstation och möjliga luftledningar).
Vindkraftverkens synlighet i landskapet undersöks med en s.k. synbarhetsanalys, som utförs med programmet WindPro. Analysen visar hur långt vindkraftverken syns och hur många vindkraftverk som
kan ses från olika områden. Analysen används i bedömningen av konsekvenser för värdefulla landskaps- och kulturobjekt.
Påverkan på landskapet bedöms dessutom med hjälp av fotomontage, som visar vilken påverkan de
aktuella alternativen har på landskapet vid fotograferingspunkten. Montagen görs i form av
panoramabilder av landskapet, där vindkraftverken med hjälp av datorprogrammet WindPRO placeras
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in enligt de aktuella alternativen. Montagen skapar en uppfattning om hur vindkraftverken kommer att
påverka vyn från specifika platser i omgivningen vid de ljus- och väderförhållanden som gäller då
respektive foto tas. Fotomontagen visar också andra planerade vindkraftsprojekt i närområdet för att
göra en bedömning av de sammantagna konsekvenserna möjlig. Fotograferingspunkterna väljs på
områden med koncentrerad bosättning och dessutom på områden med landskapsmässiga och
kulturhistoriska värden. Vid bedömningen av konsekvenser för landskapet används också
miljöutredningar, -bedömningar och -planer som utarbetats för området.
Två typer av kulturhistoriska värden ska bedömas; fornlämningar och värdefulla bebyggda
kulturmiljöer. Påverkan på kulturmiljöer ingår i bedömningen av konsekvenser för landskapet enligt
beskrivningen ovan. Aktiviteterna på projektområdet kan ha påverkan på fredade fornlämningar enligt
fornlämningslagen (259/1963) ifall de finns på områden som påverkas av en förändrad terräng. Inom
området utför Ahlman Group Oy en arkeologisk inventering där de kända, fasta fornlämningarna
beskrivs och nya fynd som eventuellt observeras i samband med terrängarbetet rapporteras. I
konsekvensbeskrivningen bedöms vilken påverkan genomförandealternativen har på fornlämningarna.

6.11 Konsekvenser för vegetationen och naturtyperna
Påverkan på vegetation och naturvärden i samband med byggarbetet är mycket lokal och uppstår som
en följd av markbyggnadsarbeten och avlägsnandet av vegetation. I viss mån kan växtligheten sedan
tillåtas att återta yta, men på områden med vindkraftverk och områden som är viktiga för service och
underhåll hålls ytan fri från vegetation under verksamheten.
En inventering av vegetation och naturtyper genomförs i juli-september 2019 av Ahlman Group Oy. Vid
terrängarbetet kartläggs de i lagen skyddade livsmiljöerna och utrotningshotade kärlväxterna samt annars värdefulla naturobjekt. En sammanställning av alla kärlväxter kommer att göras. Hela området
inventeras på ett sådant sätt att ändringar som berör kraftverksplatserna är möjliga i fortsättningen utan
att nya terrängarbeten behöver utföras. Uppgifter om arter inom området och i närmiljön beställs av
Finlands miljöcentral. Konsekvenserna för vegetation och naturtyper utreds genom att jämföra terränginventeringens resultat med vindkraftsprojektets olika genomförandealternativ. De bedömda konsekvenserna rapporteras i konsekvensbedömningen. Även elöverföringsrutterna omfattas av inventeringen och bedömningen av konsekvenserna.

6.12 Konsekvenser för fågelbeståndet
Vindkraftverk kan påverka fåglar på olika sätt. Häcknings- och födoplatser samt de flygrutter som
fåglarna aktivt använder sig av mellan dem är viktiga områden för fåglar, vilket påverkar
konsekvenserna. Ett vindkraftsprojekt vid huvudflyttstråken kan påverka flyttfåglarna om det ensamt
eller tillsammans med andra vindkraftsparker bildar ett hinder som flyttfåglarna har svårt att undvika.
Den största kollisionsrisken bedöms föreligga hos stora fåglar som under den aktiva flyttningstiden
flyger på kollisionshöjd.
Ahlman Group Oy utför en flyttuppföljning på projektområdet under vår- och höstflytten 2019. För att
få en tillförlitlig bild av fåglarna som rör sig över området sker uppföljningen i en personkran som placeras i projektområdet. För varje observerad fågel dokumenterar observatören förutom artuppgifterna
också flyghöjd- och riktning, observationstid och eventuella tilläggsuppgifter. På basen av materialet
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görs en kollisionsmodellering. Under terrängsäsongen 2019 görs också utredningar gällande skogshönsfåglarnas spelplatser, ugglor, häckande fåglar och dagrovfåglar. Fågelbeståndet inventeras även
beträffande elöverföringsrutterna. I utredningarna används också boplats- och ringmärkningsuppgifter,
vilka kan beställas från Naturvetenskapliga centralmuseet och Forststyrelsen.
För att bedöma konsekvenserna för fåglarna i projektområdet används internationell forskning om vindkraftens påverkan på fåglar som referensram. I konsekvensbeskrivningen bedöms konsekvenserna för
utrotningshotade arter. Dessa arter och populationer nämns i bilaga I till EU:s fågeldirektiv och är speciellt känsliga för påverkan av vindkraftsprojekt. Dessutom undersöks projektområdets läge i förhållande till etablerade flyttrutter, rovfåglars bon och häckplatser.
Tabell 5. Naturstudier och planerade tidpunkter
Utredning

Tidpunkt

Kommentar

Utredning av tjäderns spelplatser

mars-maj

64 h terränginventering

Utredning av det häckande fågelbeståndet

mars-juni

72 h terränginventering

Utredning av ugglor

mars-april

21 h terränginventering

Observation av dagrovfåglar

mars-november

42 h observation / terränginventering

Vårflyttningsuppföljning

mars-maj

63 h flyttningsuppföljning

Höstflyttningsuppföljning

augusti-november

63 h flyttningsuppföljning

Kollisionsmodellering

november

flyttuppföljningsmaterial

Åkergrodsutredning

april-maj

i samband med utredning av det
häckande fåglelbeståndet

Utredning av fladdermöss under fort-plantningsperioden

juni-augusti

54 h terränginventering

Utredning av fladdermössens flyttning

maj

tre passivdetektorer

Vegetation

juli-augusti

86 h terränginventering

Flygekorrar

april-maj

64 h terränginventering

Arkeologisk inventering

maj-juni

40 h terränginventering

Elöverföringslinjer

april- augusti

100 m terrängkorridor (flygekorrar,
vegetation och fågelbestånd)

6.13 Konsekvenser för övriga djur
Ahlman Group Oy utreder förekomsten av flygekorrar, åkergrodor och fladdermöss i projektområdet.
Flygekorrarna inventeras också beträffande elöverföringsrutterna. De nämnda arterna är upptagna i
bilaga IV a till EU:s naturdirektiv. Det är därmed förbjudet att förstöra eller försämra deras förökningsoch rastplatser enligt naturskyddslagen 49 §. I samband med områdets naturutredningar kartläggs och
bedöms förekomsten av andra arter som upptas i bilaga IV a till EU:s naturdirektiv. Projektets konse-
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kvenser för övriga djurarter bedöms genom att sätta de dokumenterade observationerna och de livsmiljöer som bedöms som viktiga för arterna i förhållande till de planerade kraftverksplatserna, underhållsvägarna och elöverföringslinjen.

6.14 Konsekvenser för naturresurserna
Påverkan på naturresurser, till exempel grundvatten, växtlighet och jordmån, undersöks i ett eget kapitel. Under rubriken ”Konsekvenser för människor” undersöks områdets användbara naturresurser
som hör ihop med jakt, bär- och svampplockning.

6.15 Projektens sammantagna konsekvenser
Juthskogens vindkraftsprojekt kan ha större påverkan då projektet bedöms med hänsyn till övriga
planerade projekt i närområdet. De sammantagna konsekvenserna bedöms avseende buller och
skuggor, påverkan på landskapsbilden och fågelbeståndet tillsammans med vindkraftsprojekten
Långmossa, Ribäcken och Takanebacken.

6.16 Bedömning av miljörisker
Vid bedömningen av miljökonsekvenser identifieras olika risker och störningar i samband med byggnation, drift och urbruktagning, vilka kan ha betydande skadliga konsekvenser. Dylika är olika olyckor,
haverier eller till exempel eldsvådor. Sannolikheten för enskilda risker och möjliga skadeverkningar
bedöms och framställs i konsekvensbeskrivningen. Med hjälp av riskbedömningen kan man till exempel lyfta fram säkerhetsaspekter som hör ihop med kritiska arbetsskeden.

6.17 Jämförelse av alternativ
För att jämföra alternativen avseende både parkens utformning och elanslutningen görs en
sammanställning i tabellform. I tabellen jämförs samtliga alternativ sinsemellan i förhållande till de
faktorer som granskas i konsekvensbeskrivningen. I tabellen görs också en uppskattning av betydelsen
av respektive konsekvens och en bedömning av genomförbarheten av respektive alternativ.
Betydelsen av konsekvenserna bedöms avseende styrka och omfattning, varaktighet och miljöns
anpassningsförmåga.

6.18 Osäkerhetsfaktorer och antaganden
De tillgängliga uppgifterna om miljöns nuvarande tillstånd och bedömningen av vilken påverkan som
kommer att uppstå är alltid föremål för antaganden och vissa generaliseringar. På samma sätt är de
tekniska uppgifterna än så länge preliminära. Tidpunkten för projektets genomförande är ännu oklar.
Vilken påverkan som kommer att uppstå är beroende av vilken typ av vindkraftverk och leverantör som
väljs då olika leverantörer har olika krav på vägar, kranplatser m.m. Den senaste tekniska utvecklingen
gör det möjligt att bedöma vilken teknologi som är den bästa möjliga vid tidpunkten för genomförandet
samt vilka konsekvenser den leder till. Bedömningarna görs enligt försiktighetsprincipen, vilket gör det
möjligt att välja den slutgiltiga kraftverkstypen i enlighet med miljökonsekvensbedömningen.
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De antaganden som används vid bedömningen av miljökonsekvenserna och till exempel den information som erhållits utgående från referensobjekten kommer att tas upp i konsekvensbeskrivningen. Till
bedömningen av samtliga konsekvenser hör relevanta osäkerhetsfaktorer och i konsekvensbeskrivningen bedöms deras påverkan på resultat och slutsatser.

6.19 Metoder för att minska negativa konsekvenser
I miljökonsekvensbedömningen ingår att föreslå åtgärder för att minska på de betydande skadliga konsekvenserna. Skadliga störningar kan exempelvis minskas genom påverkan av placeringsplanerna för
vindkraftverken, eldistributionen och vägnätverket. Möjligheten att lindra vindkraftverkens skadliga konsekvenser till exempel med hjälp av styrning och tekniska egenskaper beskrivs på ett allmänt plan i
konsekvensbeskrivningen.

6.20 Uppföljning av konsekvenser
I miljökonsekvensbeskrivningen presenteras en preliminär plan för hur konsekvenserna av projektet
ska följas upp. Uppföljningsprogrammet görs utifrån bedömda konsekvenser och deras betydelse.
Uppföljningen bidrar med information om konsekvenserna och om oväntade, skadliga konsekvenser
upptäcks under uppföljningen så underlättas ett snabbt agerande för korrigerande åtgärder.
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7 PLANER OCH TILLSTÅND SOM KRÄVS FÖR GENOMFÖRANDE AV
PROJEKTET
7.1

Avtal med markägare

För att förverkliga vindkraftsprojektet tecknas markanvändningsavtal mellan den projektansvarige och
berörda markägare. Vindkraftverk placeras enbart på de markägares marker som accepterar detta.
Även markägare inom det s.k. vindupptagningsområdet runt om vindkraftverken erhåller ersättning.

7.2

MKB-förfarande

I miljökonsekvensbedömningen beskrivs projektet och miljökonsekvenserna bedöms. Under MKBförfarandet fattas inga beslut om tillstånd för projektet. På detta projekt tillämpas MKB-förfarandet
eftersom vindkraftsparken omfattar fler än tio kraftverk och har en total effekt på mer än 45 MW.

7.3

Planläggning

En i Markanvändnings- och bygglagen § 77 a-c avsedd delgeneralplan styr utbyggnad av vindkraft.
Generalplanen kan användas som grund för beviljande av bygglov, ifall det utöver vad som annars
föreskrivs om generalplaner ses till att generalplanen styr byggandet och annan områdesanvändning
på området i tillräcklig omfattning, att den planerade utbyggnaden av vindkraft och annan planerad
markanvändning lämpar sig för landskapet och omgivningen samt att det är möjligt att ordna vindkraftverkets tekniska service och elöverföring. Kommunfullmäktige beslutar om planen ska antas.

7.4

Bygglov

En ansökan om bygglov lämnas in till kommunens byggnadstillsynsmyndighet. I ansökan inkluderas
miljökonsekvensbeskrivningen samt kontakmyndighetens utlåtande om denna. Befintliga tillstånd som
har givits för projektet såsom miljötillstånd och flyghindertillstånd ska också bifogas ansökan. Det är
kommunens byggnadstillsynsmyndighet som beslutar om bygglov.

7.5

Miljötillstånd

Ett miljötillstånd kan krävas för ett vindkraftverk om verksamheten på grund av buller eller skuggeffekter
kan medföra ett sådant oskäligt besvär för invånarna i närområdet som avses i lagen angående vissa
grannelagsförhållanden. Tillståndsärendet handhas vid behov av kommunens miljöskyddsmyndighet.
Om miljötillstånd behövs beviljas detta genom separat ansökan till kommunen efter att
kontaktmyndigheten gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen. Byggandet av vindkraft
baserar sig på planläggning i enlighet med markanvändnings- och bygglagen och eftersom planen
uppgörs så att byggandet inte kommer att orsaka oskälig störning behövs således inget miljötillstånd.
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7.6

Anslutning till elnätet

Vindparkens tekniska anslutningsmetod, i synnerhet gällande anslutningspunkt och möjlig förstärkning
av elnätet, ska godkännas av stamnätsföretaget Fingrid eller lokalnätsföretaget. Enligt elmarknadslagen 14 § kräver en elledning på minst 110 kV ett tillstånd av Energiverket. Till ansökan skall miljökonsekvensbeskrivningen eller en skild miljöutredning bifogas. Byggnation av kraftledning kräver att avtal
med de berörda markägarna görs eller alternativt ett inlösningsförfarande enligt inlösningslagen
(603/1977). Interna kraftledningar på området kräver inte projektgodkännande av Energiverket.

7.7

Vägar

Då det byggs vägar som kräver nya anslutningar eller då användningen av befintliga anslutningar
ändras ska anslutningstillstånd för dessa sökas hos NTM-centralen. Byggnation av nya, interna
underhållsvägar kräver medgivande av markägarna. En vägförrättning kan komma ifråga ifall befintliga
enskilda vägar, vilka är upptagna i fastighetsregistret, flyttas eller tas ur bruk.

7.8

Flyghindertillstånd

Ett flyghindertillstånd skall ansökas för höga anordningar, byggnader, konstruktioner och märken om
anordningen i den direkta närheten av en flygplats reser sig 10 meter eller på ett avstånd av 45
kilometer 30 meter eller i övriga Finland 60 meter över markytan. Tillståndet ska ansökas från
Transport- och kommunikationsverket Traficom och till ansökan ska bifogas ett utlåtande från ANS
Finland, som erbjuder flygtrafiktjänster.

7.9

Planering av projektet

Utvecklingen och planeringen av projektet pågår under MKB-förfarandet. Projektplaneringen fortsätter
efter MKB-förfarandet, då arbetet med planen slutförs och genomförandeplaneringen samt bygglovsförfarandet kan påbörjas.
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