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kehamn till vilken går en småbåtsled. Det finns ytterligare en småbåtsled till
Nämpnäs by samt leder sydväster om projektområdet. Vattenområdena söder
om Nämpnäs by har betecknats som skyddade områden i inre skärgården som
lämpar sig för paddling.
Stora delar av skärgårdsområden sydväst och väst om projektområdet tillhör eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000. På dessa områden finns ytterligare ett stort naturskyddsområde som tillhör eller föreslagits höra till strandskyddsprogrammet (SL1).
Förutom ovan nämnda beteckningar visas nuvarande bebyggda områden i planen.

Bild 11.4. Riktgivande placering av vindkraftsparkens projektområde på Österbottens landskapsplan (Österbottens förbund 2010). Projektområdet är markerat med röd linje på landskapsplanen.
Kuva 11.4. Tuulivoimapuiston hankealueen suuntaa antava sijainti suhteessa
Pohjanmaan maakuntakaavaan (Pohjanmaan liitto 2010). Hankealue on merkitty maakuntakaavaan punaisella viivalla.

Etapplandskapsplan II vindkraft
I samband med landskapsplanen uppgörs även nya etapplaner. Dessa består av
etapplan I (lokalisering av kommersiell service) och etapplan II (förnyelsebara
energikällor och deras placering i Österbotten). I förslaget till Etapplandskapsplan I, har inga beteckningar angetts projektområdet.
I etapplan II ligger tyngdpunkten på vindkraft. Målsättningen är att anvisa de
lämpligaste områdena för vindkraften för perioden fram till år 2030. Arbetet påbörjades i december 2009. I första skedet uppgjordes ett program för deltagande och bedömning som var till påseende 14.10.– 13.11.2009. Förbundet har
också påbörjat tilläggsutredningarna och konsekvensbedömningarna gällande
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stora rovfåglar och flyttfåglar. Utredningarna blev färdiga under försommaren
2012. Planutkastet godkändes av landskapsstyrelsen 19.12.2011 och var offentligt framlagt 16.1.–17.2.2012. Utifrån responsen på utkastet gjordes planförslaget som behandlades i landskapsstyrelsen 18.2.2013 och var framlagt 11.39.4.2013.
Enligt förlaget för Etapplan II är Kalax projektområde delvis beläget på de
markområden som avsetts som tv-1 områden som lämpar sig för byggande av
vindkraftparker av regional betydelse. Vid planering och byggande samt vid användning av områdena ska uppmärksamhet fästas vid boende och rekreation,
kulturlandskap, fåglar, trafikleder och trafikarrangemang, flygplatsernas flyghinderbegränsningar, elöverföring, tryggandet av förekomsten av arter tillhörande habitatdirektiv IV a samt vid tryggandet av förutsättningarna för primärproduktion och marktäkt.
I samband med etapplandskapsplanen har man utfört en områdesvis konsekvensbedömning för de områden som anvisas som lämpliga för vindkraft. Kalax
projektområde är av sina mittersta delar belägen på Norrskogen-Hedet nr 24
och av sin nordostligaste spets på Norrskogen-Hedet nr 23. Norrskogen-Hedet
omfattar ytterligare ett nordligare område nordväster om Övermark. Områdenas
areal i etapplandskapsplanen är sammanlagt cirka 4 200 hektar stort och skulle
ge utrymme för cirka 70-90 kraftverk. (Österbottens förbund, 2013b)

Bild 11.5. Den planerade vindkraftsparken i förhållande till Etapplan II, förslag
(Österbottens förbund 2013a).
Kuva 11.5. Suunniteltu tuulivoimapuisto suhteessa Vaihekaava II ehdotukseen
(Pohjanmaan liitto 2013a).
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Generalplan
Projektområdet når av sina sydvästligaste delar fram till delgeneralplanen över
Nämpnäs by markanvändning 2004-2030. Planen har godkännas av Närpes
stadsfullmäktige 26.9.2005. De delar av delgeneralplanen som är belägna innanför projektområdet för Kalax vindkraftpark är mestadels betecknade som
jordbruksområde där miljön bevaras (MT /s). På området tillåts endast byggande i anslutning till jordbruket. Byggrätten har överflyttats till AO-, AO-1-,
AO-2-, och AM-områden. Nybyggnation skall anpassas till befintlig bebyggelse.
En liten del som betecknats som jord- och skogsbruksdominerat område (M-1)
finns innanför projektområdet. Enligt byggbestämmelsen har byggrätten för bostadsbyggande överförts till andra områden på lägenheten. Byggrätten har
överförts till AO-, AO-1-, AO-2-, och AM-områden. Dessutom finns en liten del
som betecknats som specialområde, ett område som är avsett för pälsdjursfarmning (E-1), innanför projektområdet. (Närpes stad 2005)

Bild 11.6. Kalax projektområde i förhållande till delgeneralplanen över Nämpnäs
by markanvändning 2004-2030 (Närpes stad 2005).
Kuva 11.6. Kalaxin hankealue suhteessa delgeneralplanen över Nämpnäs by
markanvändning 2004-2030 (Närpiön kaupunki 2005).

Norr om Kalax projektområde finns det under planering varande delgeneralplanen för Norrskogens vindkraftpark (Planläggningsöversikt 2012). Avståndet från
delgeneralplanen till det närmaste planerade kraftverket i Kalax är drygt 1,5
kilometer.
Detaljplan
På projektområdet gäller inga detaljplaner. De närmaste detaljplanerade områdena finns i Närpes centrum som närmast på cirka 1,5 kilometers avstånd från
vindkraftparksområdet.
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11.2 Konsekvenser för vägtrafik samt radar- och kommunikation
11.2.1 Konsekvensmekanismer
Vägtrafik
Konsekvenser för trafiken uppstår genom transporterna av byggmaterial för
vindkraftverken och jordkablarna medan projektet byggs. En betydande del av
transporterna gäller transport av grus för anläggning av byggnads- och servicevägarna och betong för byggande av vindkraftverkens fundament. Vidare kan
specialtransporterena ha konsekvenser för den lokala trafikens smidighet. När
parken är i drift uppstår konsekvenser för trafiken genom enstaka underhållsbesök vid vindkraftverken. Dessutom kan vindkraftverken i sig själva påverka trafiksäkerheten på vägarna.
Betydelsen av en konsekvens beror bland annat på i vilken mån projektet ökar
trafikmängderna på de befintliga vägarna och vilken kapacitet dessa vägar har
med avseende på trafikbelastning och trafiksäkerhet
Radar och kommunikation
I anslutning till vindkraftsprojekt beaktas även eventuella konsekvenser för radar- och kommunikationsförbindelser, exempelvis sjö- eller luftövervakningsradar, radio- och TV-mottagare samt mobiltelefonförbindelser. Konsekvenser för
kommunikationsförbindelserna är relativt sällsynta.
All radiokommunikation formar en förbindelse mellan sändarantennen och mottagarantennen med elektromagnetiska vågor. Vågen påverkas av alla elledande
material såsom metall, jord och vid frågan om större frekvenser också av fuktig
luft och skog. Vindkraftverk har i vissa fall konstaterats orsaka störningar i tvsignalen i närheten av kraftverken. Förekomsten av störningar beror bland annat på kraftverkens läge i förhållande till sändarmasten och TV-mottagarna,
styrkan och riktningen av sändarens signal samt på terrängens former och på
eventuella andra hinder mellan sändaren och mottagaren. Generellt sett är risken för störningar mindre vad gäller störningar i digitala sändningar än i analoga
sändningar.
För att bedöma påverkan av projektet använder man Fresnel-zoner. Ifall möjliga
hinder skymmer högst 40% av Fresnel-zonens tvärsnitt kan förbindelsen ses
ostört. En Fresnel-zon är en ellipsoid mellan sändar- och mottagarantennen. Vid
högre frekvenser blir ellipsoiden smalare och det betyder att ju högre frekvensen är desto påverkas förbindelsens kvalitet av möjliga hinder.
Det finns även sätt att förminska möjliga skadliga konsekvenser ifall de uppstår.
I fråga om rundradio och tv-mottagning kan antennen förnyas till en mer riktande modell för att undvika reflektioner från vindkraftverkens mast och blad.
Ifall det uppstår konsekvenser för kommunikation kan man i extrema fall bygga
en ny basstation ifall den enda radioförbindelsen annars skulle löpa genom vindkraftsparken.
11.2.2 Utgångsdata och metoder
Vägtrafik
De transporter och specialtransporter som orsakas av byggandet av vindkraftverken, deras fundament och installationsområden bedöms utifrån vindkraftverkens antal och typ. Antalet transporter som behövs för byggnad av privatvägar
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bedöms utifrån vägarnas längd. Trafiken under projektets drifttid bedöms utifrån antalet årliga underhållsbesök som behövs för underhåll och reparation av
vindkraftsparken.
Nuläget inom regionens trafiknätverk utreds med stöd av uppgifter från Trafikverkets Vägregister, som innehåller uppdaterad information om trafikmängderna
på landsvägarna. Konsekvenser för trafiken bedöms genom att jämföra de
transportvolymer som projektet medför med vägarnas nuvarande trafikvolymer.
Trafikökningen granskas både absolut och proportionellt i jämförelse med trafikvolymen i dag. Den totala ökningen av trafiken och ökningen av den tunga
trafiken behandlas separat. Konsekvenserna för funktionen och säkerheten av
trafiken på transportrutterna bedöms utifrån trafikökningen och transporttyperna. För landsvägsanslutningarna görs funktionsanalyser vid behov. Vidare
granskas transportvägarnas skick och broarnas bärighet. Bedömningens resultat
presenteras verbalt och åskådliggörs med tabeller och kartor.
De säkerhetsrisker som vindkraftsparken eventuellt orsakar på vägarna granskas i förhållande till hur vindkraftverken placeras i trafikanternas synfält. Farliga
ställen kartläggs med hjälp av statistik om trafikolyckor. Bedömningen av konsekvenserna i anslutning till vindkraftsparken inriktas på privata vägar som leder till vindparksområdet, på landsvägar i näromgivningen och på transportrutterna på ett mer allmänt plan, om det är möjligt att bedöma dem på ett tillförlitligt sätt.
Eftersom vindkraftverken är stora, kan de också ha konsekvenser för säkerheten inom luftfarten. Vid bedömningen utreds projektets konsekvenser i enlighet
med de anvisningar som Trafiksäkerhetsverket Trafi har utfärdat.
Projektets konsekvenser för trafiken bedöms av projektchef, ingenjör Tuukka
Lammi från FCG Design och planering Ab.
Radar och kommunikation
Ett utlåtande om eventuella störande konsekvenser för radiolänkförbindelser
kommer att begäras av Ficora under projektets gång. Om störande konsekvenser är att vänta, kan problemen förebyggas genom de lösningar som görs i planeringsskedet. Möjliga lösningar är exempelvis små förändringar i kraftverkens
placering eller investeringar i ändringar i länkförbindelsernas konstruktioner.
Ett utlåtande om de konsekvenser som projektet eventuellt orsakar för tvsignalen begärs av Digita Ab, som svarar för de riksomfattande sändnings- och
överföringsnätverken och radio- och tv-stationerna.
Likaså begärs utlåtande och beslut av Finavia och TraFi om de konsekvenser
som projektet eventuellt kan förorsaka flygtrafiken. Dessutom har erhållits utlåtande från försvarsmaken om projektets inverkan på försvarets radarövervakning och förhandsbeslut på de konsekvenser transporter projektet kan medföra
trafiksäkerhenen. Enligt försvarsmaktens utlåtande motsätter sig inte försvarsmakten Kalax vindkraftpark.
Projektets konsekvenser för radar- och kommunikationsförbindelser bedöms av
telekommunikationsingenjör, Mauno Aho från FCG Design och planering Ab.
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11.2.3 Nuläge
Vägtrafik
Den planerade vindkraftsparken omges av vägar. Trafiknätets stomme på området består av Vasavägen öster om projektområdet, Nixmossvägen som löper
genom projektområdets nordostliga delar samt av Strandvägen väster om projektområdet.
Riksväg 8 (vägen mellan Åbo och Uleåborg) löper i sydväst-nordostlig riktning
som närmast på cirka sex kilometers avstånd öster om projektområdet. Riksväg
8 är en specialtransportled. År 2011 var den genomsnittliga trafikmängden per
dygn på riksväg 8 vid närheten av projektområdet cirka 3 250 – 2 300 fordon,
varav mängden tung trafik var cirka 240 fordon år 2011 (Bild 11.7 & Bild 11.8).
Vasavägen (förbindelseväg 6760) löper i syd-nordlig riktning cirka en kilometer
öster om Kalax projektområde. År 2011 var den genomsnittliga trafikmängden
per dygn på Vasavägen vid närheten av projektområdet cirka 2060 fordon. Ytterligare löper förbindelsevägen, Råskogsvägen (17117), ungefär parallellt med
projektområdets östra gräns innanför projektområdet.
Genom projektområdets nordostliga delar löper Nixmossvägen (17239). Den
genomsnittliga trafikmängden längs Nixmossvägen vid projektområdet var cirka
260 fordon per dygn år 2011.
Den genomsnittliga trafikmängden längs Strandvägen (673) som är en regionalväg var något över 900 fordon per dygn väster och cirka 2200 fordon per dygn
söder om Kalax projektområde. Av detta var mängden tung trafik vid Kalax
cirka 100 – 120 fordon. Vägen löper som närmast på cirka 450 meters avstånd.
Den planerade vindkraftsparken nås bäst av sina sydliga delar via Riksväg 8 och
Strandvägen (regionalväg 673) som är specialtransportleder. Projektområdets
nordliga delar nås bäst via Vasavägen (förbindelseväg 6760) och Nixmossvägen
(förbindelseväg 17239). I anläggningsskedet skulle enskilda vägar förbättras
och helt nya förbindelsevägar byggas.

VINDIN AB OY
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

KALAX VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

76 (94)

Bild 11.7. Trafikmängderna i närheten av projektområdet år 2011 (Trafikverket
2013a).
Kuva 11.7. Liikennemäärät hankealueen läheisyydessä vuonna 2011 (Liikennevirasto 2013a).

Bild 11.8. Mängden tung trafik i närheten av projektområdet (Trafikverket
2013b).
Kuva 11.8. Raskaan liikenteen määrä hankealueen läheisyydessä (Liikennevirasto 2013b).
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11.3 Konsekvenser för landskap och kulturarv
11.3.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna av bygget av vindkraftverken förknippas i hög grad med de
synliga förändringar som de orsakar i landskapet. Vindkraftverken kan medföra
en estetisk störning genom att splittra enhetliga eller sammanhängande kulturhistoriska miljöer eller orsaka en störning i landskapet i närheten av ett enskilt
objekt.
På grund av vindkraftverkens höjd utsträcker sig deras konsekvenser över ett
stort område. Vindkraftverkens ansenliga storlek kan leda till en konkurrenssituation mellan ett kraftverk och de befintliga landskapselementen. I skymningen
och i mörkret syns kraftverken på grund av deras flyghinderljus. Även elstationerna förändrar landskapet.
Hur betydande landskapskonsekvenserna är beror bland annat på inom hur stort
område vindkraftverkens konstruktioner dominerar landskapsbilden eller på hur
betydande enstaka element är. Konsekvensens betydelse ökar om landskapet är
värdefullt eller känsligt och om det har en låg tolerans för förändringar. Konsekvensens omfattning beror för sin del bland annat på antalet kraftverk och landskapsrummets egenskaper, till exempel på den skuggeffekt som terrängen,
växtligheten och byggnaderna orsakar.
Vindkraftverken kan även utgöra hinder. Betraktade från en bestämd riktning
kan de till exempel skymma ett landmärke som upplevs som viktigt. Hur synliga
vindkraftverken är påverkas bland annat av kraftverkens höjd och färg och av
konstruktionernas storlek. Tidpunkten för observationen, till exempel årstiden,
har också betydelse. Den kortvariga synligheten påverkas av luftens klarhet och
ljusförhållandena (Weckman 2006).
11.3.2 Utgångsdata och metoder
Det är svårt att fatta beslut om gränsvärden: på vilket avstånd ska ändringarna
i vyerna beaktas när bedömningen görs. Bedömningen försvåras även av att
vyerna ändras med tiden och vid olika årstider. Följande frågeställningar har
använts som utgångspunkter vid bedömningen av de visuella konsekvenserna
av ett nytt vindkraftverk och deras betydelse:




hur mycket förändrar vindkraftsparken områdets nuvarande karaktär?
hur mycket påverkar den nya vindkraftsparken landskapet i känsliga områden, såsom bostads- och rekreationsområden och kulturmiljöer?
hur långt syns vindkraftverken?

Vid utvärderingarna granskas konsekvenserna för värdefulla landskapsområden
på riks- och landskapsnivå och lokalt. Projektets landskapsmässiga konsekvenser utreds genom att undersöka landskapets tolerans med hjälp av en landskapsanalys. I landskapsanalysen beaktas de viktigaste utsiktsriktningarna och
landskapsområdena i landskapsbilden, landskapets inriktning, landskapsrummen, knutpunkterna i landskapet, de kulturhistoriska miljöerna samt områden
som har den känsligaste landskapsbilden.
I analysen kartläggs även landskapsmässigt värdefulla områden och befintliga
skador på landskapet i projektområdet. Vid bedömningen kan primära och sekundära bedömningszoner fastställas, vilka kan definieras exempelvis utifrån
deras synlighet eller miljövärden.
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Som underlag för bedömningsarbetet uppgörs en synlighetsanalys som omfattar
hela området och som innehåller modeller för de områden där vindkraftverken
kommer att synas. Som utgångsmaterial för analysen används kraftverkens placering och maximihöjd, höjdkurvorna på grundkartan och de rådande markanvändningsformerna i området. Trädbeståndet uppskattas utifrån Corinedata.
Lövträden antas ha en höjd på 10 meter och barrskogarna antas ha en höjd på
15 meter. Vid analysen görs modeller upp för de platser där enskilda vindkraftverk är synliga, och den kartbild som fås som resultat visar hur många kraftverk
som syns till varje plats. Eftersom de flyghinderljus som ska användas i vindkraftsparken monteras ovanpå kraftverkens maskinhus, ger resultaten av synlighetsmodellerna också en god bild av flyghinderljusens synlighet.
Det bör observeras att Corinedata är en generalisering av markanvändningen
och t.ex. nyligen utförda skogsavverkningar kan orsaka avvikelser mellan uppgifterna i Corinedatan och den verkliga situationen.
Landskapskonsekvenserna åskådliggörs även med visualiserande bilder från
olika riktningar. Vi behov kan sektionsritningar eller kartor användas. Visualiseringar görs upp för de viktigaste synlighetsriktningarna, från vilka vindkraftverken med högsta sannolikhet observeras. Synlighetssektorer öppnas vanligen
från åkrar, kalhyggen och punkter i terrängen som är betydligt högre än omgivningen. I MKB-programmet har man utifrån synlighetsmodellerna bland annat
fastställt de platser från vilka man kommer att ta fotografier för de visualiseringar som görs vid uppgörandet av MKB-beskrivningen.
I konsekvensbedömningen fästas särskilt vikt på att bedöma konsekvenserna
för kulturlandskapet i Närpes ådal som har i landskapsplanen fastställts som
”område som är nationellt värdefullt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården” och Adolf Fredriks postväg som är en byggd kulturmiljö av riksintresse.
Båda objekten är inom konsekvensområdet för projektet.
Vindkraftsparkens sammantagna effekter med andra projekt granskas utifrån
resultaten för modellberäkningarna och i form av verbala expertbedömningar.
De sammantagna effekterna beaktas eventuellt i visualiseringsbilderna, om modellberäkningarna visar att vindkraftsparken i väsentlig grad är synliga i samma
observationspunkt. De gjorda fotomontagen presenteras i bilaga 3.
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Bild 11.9. Riktningarna för de gjorda fotomontage samt de planerade fotograferingsplatserna.
Kuva 11.9. Suunnat tehdyille valokuvasovitteille sekä suunnitellut valokuvauspaikat.

Konsekvenserna för landskapet och kulturarvet bedöms av planeringschef, landskapsarkitekt Riikka Ger och planerare, FM Satu Taskinen från FCG Design och
planering Ab.
11.3.3 Nuläge
Indelat i landskapsområden finns projektområdet i Österbotten. Mer noggrant i
Södra Österbottens kustregion (Miljöministeriet 2013a).
Karaktäristiskt för Södra Österbottens kustregion är tämligen smala ådalar med
odlingsområden, mellan vilka det finns karga moränåsar. Eftersom terrängen är
relativt jämn finns det gott om myrar i området och ganska få klippformationer.
Skogarna karaktäriseras av tämligen torr tallskog av lingontyp. I närheten av
kusten är skogarna något frodigare, ställvis finns också granskog och vegetat-
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ionen är även i övrigt mångsidigare. Södra Österbottens odlingsslätter karaktäriseras dessutom av åkerslätterna, som är de mest vidsträckta i landet.
Den bebyggda kulturmiljön i Österbotten är särpräglad och annorlunda än i resten av landet. De många fasta fornlämningarna och de öppna odlingslandskapen
i å- och älvdalarna vittnar om en långvarig, kontinuerlig bosättning. Bosättningen som koncentreras till ådalarna bildar enhetliga bandformade byar. (Österbottens förbund 2011)
Projektområdet är beläget nordväst om Närpes bycentrum, på skogsområden
där det även finns några åkrar. Kalax projektområde är beläget av sina östra
delar på ett område som hör till utveckling av å- och älvdalarna, mera noggrant
till Närpes ådals område. På området utvecklas bl.a. lantbruket och övriga
landsbygdsnäringar samt naturen och kulturmiljön. Dessutom fästas uppmärksamhet vid att utveckla det fysiska landskapet och bevarande av de värden som
hänför sig till kulturlandskapet. Dessutom ligger Kalax projektområde ytterligare
av sina östliga delar på ett område som är nationellt värdefullt med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården. Med beteckningen anges nationellt värdefulla landskapsområden och byggda kulturmiljöer.

Bild 11.10. Åkerlandskap i närheten av den planerade vindkraftsparken.
Kuva 11.10. Peltomaisemaa suunnitellun tuulivoimapuiston läheisyydessä.

Nationellt värdefulla landskapsområden
De nationellt värdefulla landskapsområdena är ett urval av de bäst bevarade
och de mest typiska kulturlandskapen på landsbygden. När markanvändningen
på områdena planeras ska man se till att den etablerade landskapsbilden inte
skadas.
Det finns inga nationellt värdefulla landskapsområden i närheten av projektområdet.
Den närmaste nationellt värdefulla landskapsområden, Härkmeri (MAO100108)
finns i Kristinestad på cirka 35 kilometers avstånd från projektområdet. Härkmeri är en typisk kustby som stigit upp ur havet. Byn har ett välbevarat traditionellt byggnadsbestånd som omges av strandängar och odlingsmarker. Områdets areal är cirka 200 hektar. På området finns både öppna och igenvuxna
vårdbiotoper (Miljöministeriet 2013c).
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Byggda kulturmiljöer av riksintresse
Kalax projektområde är belägen av sina östra delar på en byggd kulturmiljö av
riksintresse, Kulturlandskapet vid Närpes å. På 12 kilometers avstånd från projektområdet finns sammanlagt åtta objekt som tillhör byggda kulturmiljöer av
riksintresse (Bild 11.12).
Det närmaste objekt, Kulturlandskapet vid Närpes å (RKY 1701), är delvis beläget på Kalax projektområdets östligaste delar. Objektet består av ådalarnas odlingsslätter och gammalt byggnadsbestånd. Ytterligare hör Adolf Fredriks postväg till objektet. (Museiverket 1993)
Adolf Fredriks postväg (RKY 2040) är belägen som närmast strax under en kilometer öster om Kalax projektområde. Adolf Fredriks postväg är en historisk
vägsträckning, som byggdes på kronans initiativ under 1760- 1770-talen. Den
snörräta vägen, som går genom ett låglänt odlingslandskap, är cirka 30 kilometer lång och bjuder på storslagna vyer. Objektet består av alléer samt bosättning, som uppkommit sedan slutet av 1700-talet till följd av vägbyggen och
torrläggning av kärren. (Museiverket 2009)

Bild 11.11. Adolf Fredriks postväg, Närpes. Adolf Fredriks postväg i Yttermarks
by i Närpes. Bild: MV/ RHO Hannu Vallas 1997.
Kuva 11.11. Adolf Fredrikin postitie, Närpiö. Adolf Fredrikin postitie Yttermarkin
kylässä Närpiössä. Kuva: MV / RHO Hannu Vallas 1997.

Museibron (RKY 4845), Nybro i Närpes är från år 1842. Museibron går över ån i
Finby på vägen som korsar Adolf Fredriks postväg. Museibron i Närpes centrum
förbinder Näsby och Finby byar. Stenvalvsbron med tre spann är byggd av lokal
granit från Böle. Bron hör till de vackraste exemplen på den tidiga stenbroarkitekturen i Finland (Museiverket 2009). Bron ligger som närmast på cirka 2,5
kilometers avstånd sydost från Kalax planerade vindkraftpark.
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Närpes kyrkas omgivning (RKY 1700) är belägen som närmast på cirka 3,5
kilometers avstånd sydost om Kalax projektområde (Museiverket 1993). Området omfattar objektet Närpes kyrka och kyrkstallar (RKY 1628). Objektet består
av en medeltida stenkyrka, kyrkostallar i närmiljön, sockenmagasin, sockenstuga samt en prästgård. (Museiverket 2009)
Benviks herrgård och kulturlandskap (RKY 1684) samt Bruksherrgårdarna i Österbotten, Benvik (RKY 4736) är belägna som närmast på cirka 10-11 kilometers avstånd söder om Kalax projektområde. Benvik gård, norr om staden Kaskö
är belägen på stranden till det sund som skiljer staden från fastlandet. Gårdens
två exceptionellt ståtliga österbottniska byggnader i två våningar är från slutet
av 1700-talet. Förutom bostadshusen finns på gården ekonomibyggnader, två
bodar, rökbastu och ett båtskjul. I närheten finns ett gravkapell. (Museiverket
2009)
Kaskisten ruutukaava-alueen puutaloasutus (RKY 1631) samt Rutplaneområdet i
Kaskö (RKY 1671) är belägna som närmast på cirka 12 kilometers avstånd söder
om Kalax projektområde. År 1765 fattades beslut om att en ny stapelstad skulle
grundas på Kaskö och 1785 fick Kaskö sina privilegier. Trädstaden är byggd enligt en storskalig rutplan i nord-sydlig riktning vid havet. (Museiverket 2009)
Texterna i avsnittet om de kulturhistoriskt betydande miljöerna bygger på miljöministeriets och museiverkets publikation Rakennettu kulttuuriympäristö
(1993) och på museiverkets webbplats (2009) om byggda kulturmiljöer av riksintresse.
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Bild 11.12. Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009 & 1993) i närheten
av projektet.
Kuva 11.12. Rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009 & 1993) hankealueen
läheisyydessä.
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Tabell 11.1. Byggda kulturmiljöer av riksintresse på 25 kilometers avstånd från
projektet.
Taulukko 11.1. Rakennetut kulttuuriympäristöt 25 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.

Nr

RKY Namn

RKY
år

Avstånd från
projektområdet

1.

1701

Kulturlandskapet vid Närpes å

1993

0 km

2.

2040

Adolf Fredriks postväg

2009

1 km

3.

4845

Museibron

2009

2,5 km

4.

1700

Närpes kyrkas omgivning

1993

3,5 km
3,5 km

5.

1628

Närpes kyrka och kyrkstallar

2009

6.

1684

Benvik herrgård och kulturlandskap

1993

10 km

7.

4736

Bruksherrgårdarna i Österbotten, Benvik

2009

11 km
12 km

8.

1631

Kaskisten ruutukaava-alueen puutaloasutus

1993

9.

1671

Rutplaneområdet i Kaskö

2009

12 km

10.

4733

Sälgrunds fyr, lotsstation och Laxhamn

2009

18 km

11.

4610

Villa Carlsro

2009

21 km
24 km

12.

4959

Butsbackens bosättning

2009

13.

1653

Vanha ruutukaava-alue ja Myllymäki

1993

25 km

14.

1154

Kristinestads rutplaneområde

2009

25 km
20 km

15.

1710

Latva-Komsin rakennusryhmä, kirkonkylä

1993

16.

1709

Vanhan kirkon rauniot Teuvanjokilaaksossa

1993

22 km

17.

1711

Kauppilan kylä

1993

22 km

18.

1683

Pörtom kyrka med omgivning

1993

21 km
18 km
18 km

19.

1651

Harrströmin kylä ja kalasatama

1993

20.

2043

Harrström fiskehamn och by

2009

11.4 Konsekvenser för fornlämningar
11.4.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsparkens konsekvenser för fornlämningarna är särskilt kopplade till anläggningsskedet och till de fysiska förändringar som detta skede eventuellt orsakar i fornlämningarna i området. Det kan uppstå olägenheter i situationer där
en fornlämning ligger i ett område som direkt påverkas av byggarbetet. Betydelsen av denna konsekvens beror bland annat på sannolikheten för att konsekvensen förverkligas och på objektets betydelse.
Fornlämningar är fasta eller lösa fornföremål som härrör från mänsklig verksamhet. Alla fasta fornlämningar är fredade enligt lagen om fornminnen
(295/1963) och de får inte rubbas utan Museiverkets tillstånd. Det är förbjudet
att gräva ut, överhölja, ändra, skada, ta bort eller på annat sätt rubba en fast
fornlämning utan det tillstånd som avses i lagen om fornlämningar. Fasta fornlämningar är bland annat jord- och stenhögar, rösen, stenringar och andra stenläggningar och stensättningar, gravar och gravfält, klippmålningar och hällristningar.
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11.4.2 Utgångsdata och metoder
I syfte att bedöma konsekvenserna för fornlämningsobjekt har fornlämningsobjekt på projektområdet eller i dess närhet kartlagts med stöd av skriftliga källor.
De kända objekten har beaktats redan vid planeringen av vindkraftsparken.
Vid bedömningen av konsekvenserna utreds kraftverkens placering i förhållande
till fornlämningar och kulturhistoriskt betydande objekt och diskuteras möjligheterna att förhindra eller lindra eventuella negativa konsekvenser.
Inventering av fornlämningar
På projektområdet utfördes en inventering av fornlämningar under sommaren
2013. Målet med arbetet var att utreda gränserna och den exakta positionen för
de kända fornlämningarna i projektområdet samt att hitta tidigare okända fasta
fornlämningar. I den arkeologiska inventeringen ingår en utredning där de
kända fornlämningsobjekten i området inspekteras. Ett ytterligare mål med inventeringen är att lokalisera tidigare okända fornlämningsobjekt. Utredningen
av de fasta fornlämningarna grundar sig på Museiverkets register över fornlämningar och den består av en förundersökning, en terrängundersökning och en
rapport.
I det förberedande skedet kartläggs de potentiella fornlämningsområdena och
fornlämningarna i projektområdet med hjälp av uppgifter om tidigare arkeologisk forskning. Målet är att lokalisera objekten tillförlitligt med hjälp av uppgifterna i publicerade forskningsrapporter. Dessa uppgifter kompletteras genom
arkivforskning. I anslutning till arbetet förbereder man sig också på att studera
arkivmaterial som förvaras hos Museiverket. I det förberedande skedet används
även flygbilder och jordmånskartor som källor.
Terränggranskningarna inriktas på områden där markanvändningen ändras, exempelvis på de platser där kraftverk eller jordkablar ska anläggas, samt vid behov på andra områden med lämplig terräng. De kända fornlämningarnas nuläge
och den nuvarande markanvändningen inspekteras. Syftet med terrängundersökningen är också att vid behov precisera skyddsområden för objekten. Dessutom utförs nödvändiga undersökningar av objekt med okänd omfattning och av
fyndplatser för lösa fornföremål som blivit obesökta vid tidigare inventeringar.
Lokaliseringen och den preliminära avgränsningen av objekten utförs med nödvändig precision. Objekten lokaliseras i terrängen utifrån terrängens topografi
och gjorda observationer, och de dokumenteras med fotografier, skriftliga anteckningar och kartanteckningar. Positionsmätningarna görs efter behov med
GPS eller rullmått. Över objektens position ritas en karta.
Inventeringen av fornlämningarna utförs av arkeolog, Jaana Palomäki KPArkelogiapalvelut och konsekvensbedömningen utförs av planerare, FM Satu
Taskinen från FCG Design och planering Ab.
11.4.3 Nuläge
Enligt
Museiverkets
(2013)
befintliga
uppgifter
finns
totalt
10 fornlämningsobjekt och -områden på projektområdet. Objekten har beaktats
i planeringen av vindkraftverkens och servicevägarnas placering och intill dem
finns en skyddszon på minst femtio meter.
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Enligt Museiverkets register över fornlämningar är de objekt som finns på projektområdet gravplatser från järnåldern och tidiga metallåldern. Gravrösena
finns främst i de nordostliga delarna av Kalax projektområde.
Diametern på de gravrösen som finns på områdena varierar från formationer på
cirka 15 meter till stenhögar som är 2-3 meter långa. En del av objekten kan
skönjas ganska tydligt, andra täcks av mossa och annan vegetation. På områdena har föremål inte hittats och omfattningen av många fornlämningsområden
har ännu inte utretts.

Bild 11.13. Kända fornlämningar på projektområdet och i dess närhet.
Kuva 11.13. Tunnetut muinaismuistot hankealueella ja sen läheisyydessä.

Söder om Nixmossvägen finns fornlämningsområdet Rävliden. Fornlämningen
består av 25 stycken gravrösen vars omfattning har ännu inte utretts. På Kalax
projektområde finns fyra mindre fornlämningsobjekt- och områden. Västerberg
gravrösen är belägna på en plan och skogbevuxen backe. I södra delen av
backen finns ett jämnt gravröse som har diametern på cirka 8 - 9 meter. På
samma backe finns åtminstone fem mindre och låga stenrösen. Området har
inte karterats. Bastubackens gravrösen består av två stenrösesgrupper på 200
meters avstånd från varandra. Tillsammans finns det sju eller åtta rösen. Området har inte karterats. Lappnäsberget som består av 3 - 4 tydligt synliga gravrösen är belägna på toppen av Lappnäsberget. Gravrösena är cirka 3 - 4 meter
långa. Objektet ha inte karterats. Lappnäsmossen består av tre ganska rundformade stenrösen belägna på avverkningsområde. Objektet består av stenrösen som har diametern cirka 3 - 5 meter. Dessutom består objektet av åtminstone 4 - 5 rösen som är belägna cirka 150-200 meter sydost från de runda
stenrösena. Området har inte karterats.
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Tabell 11.2. Kända fornlämningar på Kalax projektområde (Museiverket 2013).
Taulukko 11.2. Tunnetut muinaisjäännökset Kalaxin hankealueella (Museovirasto 2013).

Namn

Nummer

Typ

Datering

Rävliden

545010010

gravrösen

tidig metallålder

Antal

Västerberg

545010060

gravrösen

järnålder

6

Bastubacken

545010061

gravrösen

järnålder

8

Lappnäsberget

545010052

gravrösen

järnålder

4

Lappnäsmossen

545010053

gravrösen

järnålder

8

25

Inga nya fornlämningar hittades i fornlämningsinventeringen som utfördes på
projektområdet under augusti – september 2013.
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11.5 Konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel
11.5.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenser för mänskor, d.v.s. sociala konsekvenser kan uppstå på många
olika sätt. En del konsekvenser är indirekta, såsom de reaktioner som buller eller förändringar i miljön framkallar hos människorna. Vindkraftsparken kan
också orsaka direkta sociala konsekvenser genom förändringar i rekreationsanvändningen av området t.ex. för jakt eller bärplockning.
Konsekvenserna kan också gälla reaktioner på själva projektet, såsom rädsla,
oro eller osäkerhet hos människorna. Människors attityder kan bygga på vindparksprojektet som en mångfacetterad helhet eller orsakas av det allmänna
NIMBY-tänkandet ("Not In My Backyard", inte på min bakgård). Sålunda kan
människor i sig uppleva vindkraft som ett positivt sätt att producera el, men
upplever oro för de förändringar en vindkraftspark kan förorsaka i sin närmiljö.
Dessutom kan projektet orsaka konsekvenser genom upplevelse av buller, förändring av landskapet och eventuella upplevda hälsorisker vid kraftlinjerna.
11.5.2 Utgångsdata och metoder
Projektets konsekvenser för människors levnadsförhållanden, trivsel och hälsa
bedöms som expertbedömning utgående från befintliga utgångsdata och den information som samlas in under bedömningsprocessen. Som utgångsdata för bedömningen används uppgifter om bosättningen och fritidsbyggnaderna i området samt uppgifter som producerats i samband med bedömningen av de övriga
konsekvenserna.
Vid identifieringen av konsekvenserna för människor utnyttjas responsen på
MKB-förfarandet och de åsikter som framförs på mötet för allmänheten i projektets programfas. I syfte att bedöma konsekvenserna genomförs en enkät för
invånarna i vindkraftsparkens närområden. Frågeformulär skickas till cirka 500
hushåll i projektområdets närhet. I enkäten betonas bland annat den nuvarande
markanvändningen i området, attityderna mot projektet samt landskaps- och
rekreationsanvändningen av projektområdet.
De sociala konsekvenserna har en nära koppling till projektets övriga konsekvenser, och medborgarnas utlåtanden och åsikter jämförs med de övriga
konsekvensbedömningarnas resultat. Hälsoeffekterna bedöms genom att jämföra de hälsopåverkande miljökonsekvenserna med givna riktvärden och nyckeltal. Vid bedömningen beaktas att även ett värde som är lägre än riktvärdet kan
vara störande om läget förändras på ett avgörande sätt från nuläget.
Som stöd vid bedömningen av konsekvenserna för människor används socialoch hälsovårdsministeriets guide för bedömning av konsekvenser för människor
samt Institutet för välfärd och hälsa THL:s handbok för bedömning av konsekvenser för människor. Vid identifieringen av konsekvenserna används de identifieringslistor som finns i de handböcker som nämns ovan.
Dessutom intervjuas representanter för intressentgrupper i projektets konsekvensområde, bland annat representanter för jaktklubbar och byalag. Som en
del av bedömningen av de sociala konsekvenserna undersöks även projektets
konsekvenser för näringarna, som i huvudsak är jord- och skogsbruk.
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Projektets konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel bedöms
av konsult, FM Taina Ollikainen och projektassistent, ingenjör Taru Viitaniemi
från FCG Design och planering Ab.
12 KONSEKVENSER EFTER NEDLÄGGNING
Konsekvenserna vid verksamhetens avslutande och därefter bedöms under antagandet att vindkraftverkens konstruktioner rivs och fundamenten och kablarna
lämnas kvar i marken. Konsekvenserna vid avslutandet av verksamheten är,
vad gäller nedmontering av vindkraftverken, liknande som konsekvenserna i anläggningsskedet. Denna verksamhet orsakar buller och trafik. Konsekvenserna
bedöms utifrån de arbetsmoment som nedmonteringen kräver och utifrån de
störningar som dessa arbetsmoment medför under beaktande av de känsliga
objekten i närområdet. Vid bedömningen tas dessutom ställning bland annat till
naturens återhämtningsförmåga och områdets användning efter projektet.
13 BEDÖMNING AV DE SAMLADE KONSEKVENSERNA
Projektets miljökonsekvenser bedöms som helhet under beaktande av projekt
som redan är i drift i regionen. Dessutom beaktas planerade projekt i den omfattning de uppskattas ha sammantagna konsekvenser med detta projekt.
Vad gäller konsekvenserna för naturen bedöms de samlade konsekvenserna
med andra vindkraftparker i närheten med den precision som det tillgängliga
materialet möjliggör. Särskild uppmärksamhet fästs vid de eventuella samlade
konsekvenser som vindkraftparkerna i Österbotten medför för fåglarna och
landskapet.
Samlade konsekvenser för människorna bedöms särskilt vad gäller konsekvenser för rekreationsmöjligheterna. Bedömningen görs utifrån tillgängliga uppgifter
om de olika projektens konsekvenser. Dessutom fästs uppmärksamhet vid Närpes image som vindkraftkommun, eftersom den vindkraftkapacitet som enligt
planerna ska byggas i Närpes är omfattande.
Vad gäller konsekvenserna för trafiken kan projektet ha sammantagna konsekvenser med de övriga vindkraftparkerna i Österbotten om projekten byggs
samtidigt. Vid bedömningen utreds även de övriga projektens planeringslägen
och transportleder.
14 OSÄKERHETSFAKTORER OCH ANTAGANDEN
Bedömningen av miljökonsekvenser är alltid förknippad med antaganden och
generaliseringar, utifrån vilka konsekvenserna, deras skepnad, varaktighet och
storleksklass fastställs. Osäkerhet vid bedömningen beror bl.a. på utgångsuppgifternas tillförlitlighet och noggrannhet samt på projektets planeringsläge.
I MKB-beskrivningen kommer man att för varje konsekvensbedömning presentera aktuella osäkerhetsfaktorer och antaganden som bör beaktas.
15 MILJÖRISKBEDÖMNING
I MKB-förfarandet identifieras projektets miljö- och säkerhetsrisker och eventuella störningar, och man bedömer deras sannolikhet och följder. Vid riskbedömningen uppskattas hur störningarnas effekter kan undvikas och korrigerande åtgärder föreslås.
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16 METODER FÖR ATT MINSKA SKADLIGA KONSEKVENSER
Syftet med miljökonsekvensutredningen och uppgiften för dem som gjort bedömningen är att föreslå åtgärder för att minska skadliga miljökonsekvenser.
Dessa kan bland annat gälla vindkraftverkens och kraftledningens placering
samt vindkraftverkens fundamentteknik och storlek.
17 UPPFÖLJNING AV KONSEKVENSERNA
I miljökonsekvensbeskrivningen görs en preliminär plan för uppföljning av projektets konsekvenser. Uppföljningsprogrammet görs utifrån bedömda konsekvenser och deras betydelse. Med hjälp av uppföljningen genereras information
om projektets konsekvenser och det bidrar till att upptäcka eventuella oförväntade, viktiga skadliga konsekvenser, vilket gör det möjligt att inleda korrigerande åtgärder i tid.
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