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MÄNNISKANS OMGIVNING
16 SAMHÄLLSSTRUKTUR OCH MARKANVÄNDNING
16.1 Konsekvensmekanismer
Projektets direkta konsekvenser för markanvändningen uppstår på vindkraftparkens
byggområden och längs kraftledningssträckningen. I vindkraftparken förändras projektområdet från skogsbruksområde till energiproduktionsområde, vilket medför begränsningar för övrig markanvändning. Vindkraftparken begränsar både jord- och
skogsbruket i den omedelbara närheten. Konsekvensernas betydelse beror på områdets planerade markanvändning samt på områdets nuvarande värde med tanke på
markanvändningen.
Indirekta konsekvenser är konsekvenser som härrör från området när vindkraftparken är i drift. De viktigaste av dessa konsekvenser är ljudet och skuggbildningen.
Bullret kan begränsa vissa markanvändningsformer i den omedelbara närheten av
vindkraftparken.
16.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för markanvändningen har bedömts genom att granska de begränsningar av markanvändningen som byggandet av vindkraftparken och kraftledningen medför på byggområden och i deras näromgivning. Vid bedömningen av betydelsen av en konsekvens har beaktats i vilken mån det påverkade markanvändningsområdet förändras samt hur betydande förändringen är med avseende på regionen. Vid bedömningen har man strävat, i samarbete med kommunernas planeringsmyndigheter, även efter att beakta eventuella framtida markanvändningsformer
som kan bli aktuella under projektets livstid, men som ännu inte är planerade.
Utöver konsekvenserna för markanvändningen har även vindkraftparkens lämplighet
för regionens infrastruktur granskats, exempelvis vägnätet och samhällsstrukturen.
Den nuvarande och planlagda markanvändningen i projektområdets närliggande områden har utreds bland annat med stöd av utgångsmaterial som fås av kommunernas och landskapsförbundens planeringsmyndigheter och av lokala invånare. Som
underlag har även de riksomfattande målen för områdesanvändningen jämte preciseringar, anvisningar och handböcker med anknytning till planeringen och genomförandet av projektet, gällande och framliggande planer för markanvändning som gäller projektområdet och dess direkta konsekvensområde, geografisk data, kartunderlag, fotografier och flygbilder samt den preliminära planen för förläggning av
vindkraftparken använts.
Konsekvenserna för markanvändningen och samhällsstrukturen bedöms av projektchef, DI Heini Passoja från FCG Design och planering Ab.
16.3 Nuläge
16.3.1 Markanvändning
Vindkraftverken som planeras i Storbötet placeras på ett cirka 1900 hektar stort projektområde, som är främst ung skogsmark (Tabell 16.1). Bara 0,32 hektar av området är åkermark. Vindkraftverken har enligt de preliminära planerna placerats på
bland- och barrskogsområden samt på områden som är i övergångstadium i skog/buskmark (Corine 2006).
Områdets nuvarande rekreationsbruk handlas i kapitel 21.3.2 och näringsliv i kapitel
17.3.2 och 17.3.3. Den byggda miljön i projektområdet och dess omgivning presenteras i Figur 16.3.
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Figur 16.1. Ung tallskog öster om Träskesmossen och norr om jakstugan (Foto: FCG / Paavo
Sallinen / FCG)
Kuva 16.1. Nuorta männikköä Träskesmossenilta itään, metsästysmajan pohjoispuolella (Kuva: FCG / Paavo Sallinen).
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Figur 16.2. Markanvändning i Storbötet vindkraftområde och i dess närhet (Corine 2006).
Kuva 16.2. Maankäyttö Storbötetin tuulvoimapuiston alueella ja sen läheisyydessä (Corine
2006).

Tabell 16.1. De nuvarande markanvändningsformerna (ha) på projektområdet (Corine 2006).
Taulukko 16.1. Hankealueen nykinen maankäyttö (ha) (Corine 2006).

Markanvändning / maankäyttö
åkermark / pelto
småskalig jordbruksmosaik /
pienimuotoinen maatalousmosaiikki

ha
0,32
1,0

lövskog / lehtimetsä

32

barrskog / havumetsä

460

blandskog / ekametsä
övergångsstadium i skog-/buskmark /
harvapuustoinen alue

830

öppen mosse / avosuo

1,3

tillsammans/yhteensä

1900

572
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Figur 16.3. Den byggda miljön i projektområdet och dess omgivning (Alt 3, 32 kraftverk).
Kuva 16.3. Rakennettu ympäristö hankealueella ja sen läheisyydessä.

16.3.2 Bebyggelse
Bosättningar och tätorter
Vindkraftparkområdet är beläget cirka åtta kilometer öster om Oravais på Vörå
kommuns och Nykarleby stads kommungräns. Avståndet till Nykarleby centrum är
cirka 20 kilometer. Vindkraftparken är i sin helhet placerad utanför YKR-strukturen
d.v.s områden som klassats landsbygd, by eller tätort i YKR-databasen. Den tätaste
landsortslika bebyggelsen i närheten finns i Oravais i väst, i Alahärmä i sydöst och i
Jeppo i norr (Figur 16.4).
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Figur 16.4. Vindkraftparken (Alt 3, 32 kraftverk) i förhållande till den nuvarande samhällsstrukturen (Källa: YKR/SYKE).
Kuva 16.4 Tuulivoimapuisto (VE3, 32 voimalaa) suhteessa nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen
(Lähde: YKR/SYKE.).

Oravais bysamhälle består i nuläget av cirka 1400 invånare och har huvudsakligen
koncentrerat sig på båda sidorna om riksväg 8. I byn finns bl.a. en byabutik, hälsocentral, bibliotek och bank.
Pensala by i Nykarleby består av cirka 260 invånare (Nykarleby stad 2014). Byn är
belägen omedelbart på norra sidan av projektområdet vid Pensalavägen 7300. I byn
finns bl.a. ett tomtemuseum (http://www.vanhattontut.fi/) och en UF-lokal.
Jeppo bysamhälle i Nykarleby består av cirka 260 invånare (Överjeppo 257 och Ytterjeppo 187) (Nykarleby stad 2014) och är belägen cirka sju kilometer norr om projektområdet på östra sidan av riksväg 19. I byn finns bl.a. en kyrka från året 1861,
en gravgård, Jeppo-Pensala skolan, ett ungdomshus, ett hembygdsmuseum och
andra tjänster.
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Komossa jordbrukarby i Vörå med 140 invånare är beläget cirka sju kilometer sydväst om projektområdet vid Komossavägen 7300. Mitt i byn finns en UF-lokal
(Svenska Österbottniska byar 2014).
Alahärmä bysamhälle i Kauhava är belägen på cirka 11 kilometers avstånd sydöst
om projektområdet. Inom den tidigare Alahärmä kommunens område fanns år 2013
cirka 4500 invånare (Kauhava stad 2014). I byn finns bl.a. en skola, ett bibliotek, en
kyrka och en gravgård. I området finns det också en travbana och nöjesparken PowerPark.
Bostäder i projektområdets näromgivning
Det finns inga bostäder eller fritidsbostäder på projektområdet för den planerade
vindkraftparken. På under två kilometers avstånd från de närmaste kraftverken finns
26 fasta bostäder och en fritidsbostad (Figur 16.5 och Tabell 16.2).
De bostadshus som ligger som närmast den planerade vindkraftparken är belägna i
Pensala by i Nykarleby norr om projektområdet. Avståndet mellan ett planerat vindkraftverk (nr 9) och ett bostadshus är som närmast cirka 1300 meter i alternativ 1
och 3. I alternativ 2 är motsvarande avstånd från ett vindkraftverk (nr 1) cirka 1700
meter.
Även de närmaste fritidsbostäderna finns i Pensala i norr. I alternativ 1 och 3 är avståndet från det närmaste vindkraftverket (nr 6) cirka 1900 meter och i alternativ 2
från vindkraftverk (nr 1) cirka 1800 meter. Söder om projektområdet finns fritidsbostäder i Vakkuri by på cirka 3,8 kilometers avstånd från det närmaste vindkraftverket (nr 32) (alternativ 1 och 3). Öster om projektområdet ligger de närmaste fritidsbostäderna på cirka 3,0 kilometers avstånd från närmaste vindkraftverk (nr 30).
Tabell 16.2. Fasta bostäder och fritidsbostäder på under en och två kilometers avstånd från de
närmaste kraftverken (Källa: LMV terrängdatabas).
Taulukko 16.2. Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten määrä alle yhden ja kahden kilometrin etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista (Lähde: MML maastotietokanta).

Avstånd till närmaste
kraftverk / Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan

Fasta bostäder /
Vakituisia asuinrakennuksia

Fritidbostäder / Lomarakennuksia

Fasta och fritidsbostäder sammanlagt /
Asuin- ja lomarakennuksia yhteensä

<1 km

0

0

0

<2 km

24

1

25

<1 km

0

0

0

< 2 km

4

1

5

<1 km

0

0

0

<2 km

26

1

27

ALT1 / VE1

ALT2 / VE2

ALT3 / VE3
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Figur 16.5. Fasta bostäder och fritidsbostäder på under två kilometers avstånd från de närmaste kraftverken (LMV terrängdatabas 2014).
Kuva 16.5. Vakituiset asuinrakennukset ja lomarakennukset alle kahden kilometrin etäisyydellä lähimmistä voimaloista (MML maastotietokanta 2014.)

16.3.3 Planläggning
Mål och planer för områdesanvändning
De riksomfattande målen för områdesanvändningen är att säkerställa att frågor av riksomfattande betydelse beaktas i landskapens och kommunernas planläggning och i de statliga myndigheternas verksamhet.
Statsrådet beslutade om de riksomfattande målen för områdesanvändningen första
gången år 2000 och reviderades i 13.11.2008.
För vindkraftsplaneringen gäller:


Inom områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen på riksnivå och
möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas.



När nya kraftlinjer dras skall i första hand de befintliga korridorerna användas.



Vindkraftverken ska i första hand koncentreras till enheter som omfattar ﬂera kraftverk.



I samband med områdesanvändningen och planeringen av områdesanvändningen som
gäller energinät ska riskerna i anslutning till extrema väderfenomen och översvämningar, markanvändningen i den närmaste omgivningen, utvecklingen av markanvändning-
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en och närmiljön beaktas; i synnerhet bosättningen, objekt och områden som är värdefulla ur natur- och kulturhänseende samt särdragen i landskapet.


I samband med områdesanvändningen fäster man särskild uppmärksamhet vid att förebygga sådana olägenheter och risker som människans hälsa utsätts för.



Vid områdesanvändningen skapas förutsättningar för anpassningen till klimatförändringen.



Inom områdesanvändningen skall olägenheter i form av buller, vibration och luftföroreningar förebyggas.



Vid områdesanvändningen ska energisparande samt betingelser för att använda förnybara energikällor främjas.

I Österbottens landskapsöversikt 2040 strävas till att entydiga och snabba beslut skall medge planläggning av vindkraftsområden och byggnad av vindkraftverk.
Därmed skall tilltron till det egna teknologiska kunnandet i Österbotten stärkas.
Enligt landskapsprogrammet 2011–2014 skall investeringar i infrastruktur för
vindkraftsteknologins transporter, installation av marina vindkraftverk samt för eldistributions- och transmissionsnät främjas. I enlighet med detta utarbetar Österbottens förbund för närvarande Etapplandskapsplan 2 för förnybara energiformer och
deras placering i Österbotten.
En av målbilderna 2040 i Österbottens landskapsstrategi 2014-17 är att Österbotten är självförsörjande på energi. El- och värmeproduktionen samt trafiken är
koldioxidneutrala. För att bli energisjälvförsörjande krävs att landskapets energiproduktion nästan helt grundar sig på förnybara energikällor. Enligt landskapsprogrammet 2014-17 ska målet förverkligas bl.a. genom att främja byggandet av
vindkraft och beredskapen att utnyttja vindkraftspotentialen regionalt.
Landskapsplan
Österbottens landskapsplan gäller på projektområdet (Figur 16.6). Österbottens
landskapsplan är fastställt av Miljöministeriet 21.12.2010. I landskapsplanen har betecknats tre områden för vindkraftsverk av vilka två är belägna på havsområden
(utanför Sideby och Korsnäs) och en på fastlandet (Bergö).
I Österbottens landskapsplan har inga beteckningar angetts för projektområdet. Projektområdets sydligaste hörn angränsar till området som tillhör nätverk Natura 2000
och myrskyddsprogrammet (SL-2). I väst sträcker projektområdet sig till gränsen av
ett område som är betecknat som viktigt grundvattenområde för vattentäkt eller
grundvattenområde som lämpar sig för vattentäkt (pv). Grundvattenområdet har
dessutom betecknats som vattentäkt (et-v). Från grundvattenområdet norrut löper
en stomvattenledning. Vid Jeppovägen (förbindelseväg 7320) finns tre objektbeteckningar för grundvattenområde. Det närmaste grundvattenobjektet finns i Pensala by
(at) cirka 1,5 kilometer nord om projektområdet. Cirka 4,5 kilometer nordväster och
cirka 3,7 kilometer nordöster om projektområdet finns kraftledningar utmärkt (z) på
landskapsplanen. Förutom ovan nämnda beteckningar visas nuvarande bebyggda
områden i planen.
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). Etapplandskapsplan I godkändes av landskapsfullmäktige 14.5.2012 och fastställdes av miljöministeriet 4.10.2013 exklusive
två stora detaljhandelsenheter (KM1 och KM5). Österbottens förbund har sökt ändring hos högsta förvaltningsdomstolen till dessa delar. I etapplandskapsplan I har
inga beteckningar angetts för projektområdet.

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

138

Figur 16.6. Riktgivande placering av Storbötet projektområde i förhållande till Österbottens
landskapsplan (Österbottens förbund 2010). Projektområdet är markerat med röd linje på
landskapsplanen.
Kuva 16.6. Storbötetin hankealueen likimääräinen sijainti suhteessa Pohjanmaan maakuntakaavaan (Pohjanmaan liitto 2010). Hankealue on rajattuy kaavakarttaan punaisella viivalla.

Etapplandskapsplan
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. 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 11.3-9.4.2013. Då etapplanförslaget var framlagt anvisades 33 vindkraftsområden på fastlandet. 12/33 områden ur etapplanen granskades i en Naturabedömning i enlighet med naturskyddslagen (färdigställdes
27.7.2013). Området Björkbacken ingick inte i de granskade områdena. På basen av
utlåtanden och anmärkningar på planförslaget, Naturabedömningen och NTMcentralens utlåtande om Naturabedömningen har landskapsstyrelsen på sitt möte
25.11.2013 bestämt att ta bort tre områden (Sidlandet, Blaxnäs ja Gillermossen) ur
planförslaget. Landskapsstyrelsen bestämde även att vindkraftsområden avgränsas
ytterom viktiga grundvattenområden.
Landskapsstyrelsen behandlade etapplan 2 under sitt möte 14.4.2014. Etapplandskapsplan 2 godkändes av landskapsfullmäktige 12.5.2014 och skickades till miljöministeriet för fastställense i slutet av maj 2014.

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

139

Figur 16.7. Storbötet vindkraftpark i förhållande till Österbottens Etapplandskapsplan II (Österbottens förbund 2014). Projektområdet är markerat med röd linje på landskapsplanen.
Kuva 16.7. Storbötetin tuulivoimapuisto suhteessa II vaihemaakuntakaavaan (Pohjanmaan
liitto 2014). Hankealue on rajattu kaavakarttaan punaisella viivalla.

Med beteckningarna tv-1 och tv-2 anvisas markområden som lämpar sig för byggande av vindkraftparker av regional betydelse. Vid planering och användning samt
byggande i områdena ska uppmärksamhet fästas vid boende och rekreation, kulturlandskap, fåglar, trafikleder och trafikarrangemang, flygplatsernas flyghinderbegränsningar, elöverföring samt tryggandet av förekomsten av arter tillhörande habitatdirektiv IV a samt tryggandet av förutsättningarna för primärnäring och marktäkt.
Åtgärderna inom områdena med beteckning tv-2 ska dessutom planeras och genomföras så att bevarandet av områdets biologiska mångfald/naturvärden främjas.
Enligt planförslaget för Etapplan II är Storbötet vindkraftområde nästan i sin helhet
beläget på ett markområde som avsetts som ett område som lämpar sig för vindkraftparker av regional betydelse (tv-1) (Figur 16.7). Det går en 110 kV kraftlinje i
sydöstlig-nordvästlig riktning på cirka 4,5 kilometers avstånd väster om projektområdet.
Landskapsplaner och etapplandskapsplaner i närheten av projektområdet
I öst begränsar projektområdet sig delvis till Södra Österbottens landskapsplan, som
är godkänt av landskapsfullmäktige 1.12.2003 och fastställt av Miljöministeriet
23.5.2005. Den närmaste beteckningen på landskapsplanen är skyddsområdet (SL2) cirka en kilometer söder on projektområdet (Figur 16.8).
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Figur 16.8. Storbötet vindkraftpark i förhållande till Södra Österbottens landskapsplan (Södra
Österbottens förbund 2005). Projektområdet är markerat med röd linje på landskapsplanen.
Kuva 16.8. Storbötetin tuulivoimapuisto suhteessa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaan (Etelä-Pohjanmaan liitto 2005). Hankealue on rajattu kaavakarttaan punaisella viivalla.

Södra Österbottens landskapsplan kompletteras med etapplandskapsplaner. I etapplandskapsplan I (vindkraft) anvisas områden som lämpar sig för vindkraftproduktion.
Beredningen av etapplandskapsplanen påbörjades 18.4.2011. Det 28.5.2012 daterade planutkastet var till påseende 11.6.-17.8.2012. I etapplandskapsplanen har
inga beteckningar angetts i närheten av Storbötet projektområde (Figur 16.9). Den
närmaste beteckningen (z) anvisar 110 kV kraftlinjen som i Södra Österbotten
etapplandskapsplanområdet löper i sydöstlig-nordvästlig riktning på cirka fem kilometers avstånd öster om projektområdet.
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Figur 16.9. Storbötet vindkraftpark i förhållande till utkastet till Södra Österbottens etapplandskapsplan I (Södra Österbottens förbund 2012). Projektområdet är markerat med röd linje på
landskapsplanen.
Kuva 16.9. Storbötetin tuulivoimapuisto suhteessa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan vaihekaavan I luonnokseen (Etelä-Pohjanmaan liitto 2012). Hankealue on rajattu kaavakarttaan
punaisella viivalla.

Generalplaner
Det finns inga generalplaner eller generalplaner under planering på Storbötet vindkraftområde. Den närmaste rättsverkande delgeneralplanen finns som närmast cirka
sju kilometer väster om projektområdet (Figur 16.10). Delgeneralplanen Alahärmä
Kuukanmäki närmast cirka sex kilometer sydöst om projektområdet (Figur 16.8) är
inte rättsverkande.
Delgeneralplanen för havsnära byar (Figur 16.11) har godkännas av Nykarleby
stadsfullmäktige 19.6.2008 och av Vörå kommunfullmäktige 18.6.2008. Planen har
genomförts gemensamt med Nykarleby stad och Vörå kommun. Planehandlingarna
uppgjordes separat, och behandlingen skedde kommunvis (Nykarleby stad 2012).
De områden i planen som ligger närmast den planerade vindkraftparken är betecknade bl.a. som jordbruksområden (MT-1), byområden (AT), områden för fristående
småhus (AO). Dessutom finns det reservområden (TY-res) och industriområden (TY)
för industri där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art och områden för
fristående småhus inom skyddszon för djurstall eller pälsfarm (AO-1).
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Figur 16.10. Storbötet vindkraftpark i förhållande till de närmaste generalplanerna (OIVA
2013). Delgeneralplanen Alahärmä Kuukanmäki närmast cirka sex kilometer sydöst om projektområdet är inte rättsverkande.
Kuva 16.10. Storbötetin tuulivoimapuisto suhteessa lähimpiin yleiskaavoitettuihin alueisiin
(OIVA 2013). Alahärmä Kuukanmäki-osayleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen.
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Figur 16.11. Delgeneralplan för havsnära byar (Seiplax-Oravais) väster om Storbötet projektområde (Vörå kommun 2008).
Kuva 16.11. Osayleiskaava merenläheisille kylille (Seiplax-Oravainen) hankealueen länsipuolella (Vöyrin kunta 2008).

Detaljplaner
På det planerade vindkraftparksområdet finns inga detaljplaner eller detaljplaner under planering.
De närmaste detaljplanerna finns i Oravais bycentrum på cirka 6,5 kilometers avstånd, i Jeppo bycentrum på cirka sex kilometers avstånd och i Voltti bycentrum på
cirka sju kilometers avstånd från Storbötet vindkraftpark (Figur 16.12).
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Figur 16.12. De närmaste detaljplanerade områdena (OIVA 2013).
Kuva 16.12. Lähimmät asemakaavoitetut alueet (OIVA 2013).

Tillägg till de ovannämnda planerna pågår inga andra markanvändningsplaner i projektområdet.
16.4 Konsekvenser av vindkraftparken och elöverföringen
16.4.1 Konsekvenser av vindkraftparken och elöverföringen för samhällsstrukturen
Vindkraftparken planeras på ett område som lämpar sig för verksamheten och grundar sig till stor del på befintlig infrastruktur. Samhällsstrukturen splittras inte, eftersom inga nya bostads-, arbetsplats- eller serviceområden måste byggas för projektet. Trots att projektet förverkligas kan befintliga bostadsområden utvidgas och
koncentreras. För verksamheten utnyttjas främst det befintliga vägnätet, och trafikarrangemangen på grund av verksamheten förutsätter inga förändringar i det allmänna vägnätet. Vindkraftparksområdet kan fortsätta användas huvudsakligen som
skogsbruksområde. Enligt YKR-klassificeringen är de planerade vindkraftverken och
största delen av kraftledningen placerade på områden som är utanför samhällstrukturen. Konsekvenserna är lokala men långvariga.
Storbötet vindkraftparksprojekt överensstämmer med de riksomfattande målen för
områdesanvändningen och stödjer särskilt uppnåendet av de mål som gäller utnyttjandet av förnybar energi och utgör positiva konsekvenser. Landskapsplanen beskriver landskapets samhällsstruktur och grundlösningarna för områdesanvändningen på
medellång och lång sikt. Konsekvenserna för planläggningen har noggrannare bedömts nedan i samband med konsekvenserna för den planerade markanvändningen.
Vid utredningen av konsekvenserna har det inte framkommit andra sådana mål för
den nuvarande eller framtida markanvändningen som skulle stå i strid med vindkraftparkprojektet i Storbötet.
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Storbötet vindkraftpark bedöms inte orsaka några betydande konsekvenser för samhällsstrukturen och delvis bedöms konsekvenserna vara positiva.
16.4.2 Konsekvenser av vindkraftparken för den nuvarande markanvändningen
Projektets konsekvenser för markanvändningen riktar sig i huvudsak mot byggplatserna för kraftverken och servicevägarna samt elstationen och elöverföringen. Vindkraftparksområdet kan fortfarande till största delen användas i rekreationssyfte och
för skogsbruk på samma sätt som tidigare. Konsekvensen är direkt och lokal men
långvarig.
Under anläggningstiden av vindkraftparken skall vistelse på projektområdet begränsas på byggplatserna på grund av säkerhetsskäl. Detta begränsar också jakt och rekreation på området. Begränsningen är kortvarig och gäller ett relativt litet område.
Begränsningen upphör genast när byggandet är färdigt.
Storbötet vindkraftpark ligger på ett område som för närvarande mestadels består
av ekonomiskog. På byggplatsen finns dessutom inga sådana natur- eller landskapsobjekt vars värde skulle minska om vindkraftverken byggs. Kraftverkens placeringar
har valts så att verksamheten ska orsaka så liten olägenhet som möjligt för bosättningen i närområdet.
De planerade kraftverken ligger på skogsområden. I anläggningsskedet röjs trädbeståndet på ett cirka ett hektar stort område för resningen av varje vindkraftverk. De
direkta konsekvenserna för markanvändningen har presenterats i Tabell 4.1 i form
av arealen som ska byggas.
Efter anläggningen tillåts växtligheten på monteringsområdena att återgå till naturligt tillstånd och således är konsekvenserna delvis reversibla. Man kommer inte att
inhägna vindkraftparken eller på annat sätt begränsa att folk rör sig på området,
men för elstationen krävs ett cirka 0,5 hektar stort område, som inhägnas av säkerhetsskäl.
Bedrivandet av skogsbruk hindras permanent på nya vägområden. De nya vägnäten
betjänar dock de som rör sig på området och användningen av vägarna kommer inte
att begränsas av projektägaren. Utvecklingen av vägnätet kan förbättra möjligheterna att använda området, till exempel för rekreation, jakt och bärplockning.
Under senaste åren har myndigheter gett rekommendationer för säkerhetsavstånd i
vindkraftsprojekt. I avseende på möjliga iskast och fallande delar från vindkraftverken har miljöministeriet (2013) angivit ett säkerhetsavstånd som motsvarar 1,5 x
kraftverkets maximala höjd (Miljöministeriet 2012). Modelleringar utfört av Trafikministeriet (2011) har visat att kastlängden av is kan maximalt vara 300 meter från
kraftverk med en höjd på 200 meter. Enligt Transportministeriets (2011) beräkningar är sannolikheten för att träffas av ett fallande isstycke dock en på 1,3 miljoner år
för en person som årligen under vintern befinner sig en timme på cirka 10 meters
avstånd från ett kraftverk som är i drift (Göransson 2012). Rekommendationen gäller sådana kraftverk som inte har avisning eller isidentifieringsanordning installerad.
Bedömningen är därför att på vindkraftparksområdet kan man vanligen röra sig fritt,
varför alternativen inte kommer att ha en betydande konsekvens för skogsbruket.
Konsekvenserna för människorna har bedömts separat i kapitel 21 och konsekvenserna för näringsgrenarna i kapitel 17.
Konsekvenserna av Storbötet vindkraftpark för den nuvarande markanvändningen
bedöms vara små.

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

146

16.4.3 Konsekvenser av elöverföringen för den nuvarande markanvändningen
Elöverföringens direkta konsekvenser för markanvändningen gäller förändringar och
begränsningar i markanvändningen på grund av kraftledningarna. Sådan verksamhet
som kan riskera elsäkerheten eller orsaka olägenhet för kraftledningen eller driften
av den får inte utövas på eller i närheten av ledningsgatan. Å andra sidan finns det i
Finland inga officiella begränsningar för markanvändningen i närheten av kraftledningar och man behöver inte lämna ett skyddsområde kring ledningsområdet.
Områdena under stolparna och kraftledningarna förblir i markägarens ägo och besittning. Nyttjanderätten till ledningsområdet begränsas dock så att inga träd tillåts
växa på ledningsgatan och trädens höjd begränsas i kantzonerna. Åkrarna på ledningsområdet får odlas och man får röra sig med vanliga jordbruksmaskiner under
ledningarna. Man måste vara försiktig när man arbetar i närheten av stolparna. I en
del fall kan nyttoanvändning av kraftledningsområdet vara möjlig, t.ex. för odling av
julgranar, för viltanvändning eller som öppna eller halvöppna miljöer som ersätter
traditionella ängar.
Markägarna ersätts för de ekonomiska förluster som kraftledningen orsakar vid en
inlösningsförrättning eller genom frivilliga avtal. Inlösningsersättningen som ska betalas fastställs vid inlösningsförrättningen, som leds av en förrättningsingenjör vid
Österbottens lantmäteribyrå.
Enligt planerna ska Storbötet vindkraftpark anslutas med en 110 kilovolts luftledning
till befintliga 110 kilovolts kraftledning som löper mellan Toby – Kojola i nordostsydvästlig riktning på cirka 4,6 kilometers avstånd väster om projektområdet. Den
preliminära kraftledningsrutten beskrivs i avsnitt 4.2.2. I vindkraftparksalternativ 2
byggs cirka 6,0 kilometer och i alternativ 1 och 3 cirka 8,6 kilometer ny luftledning
intill den befintliga kraftledningen på 110 kV.
Ledningsgatans bredd, som kan variera mellan 26 och 30 meter, påverkar kraftledningsområdets storlek. Kantzonens bredd är nästan alltid 10 meter. Hela kraftledningsområdets bredd kan alltså variera mellan 46 och 50 meter (se avsnitt 5.5). Den
areal som krävs för ledningsgatan är i alternativ 2 cirka 16 hektar och i alternativ 1
och 3 cirka 22 hektar (Tabell 4.1). Längs sträckningen för den luftledning som ska
byggas finns en del kalhyggen och plantskogar och där behöver inte träd fällas i ledningskorridoren.
Kraftledningens konsekvenser för rekreationsanvändningen samt bosättningen i närheten av elöverföringslinjen behandlas i kapitlet om konsekvenserna för människorna 21.5.
Eftersom Storbötet vindkraftpark enligt planerna ska anslutas till det befintliga
stamnätet via en tämligen kort kraftledning, bedöms elöverföringens konsekvenser
för den nuvarande markanvändningen vara lindriga. Elöverföringens konstruktioner
begränsar markanvändningen på ledningsområdet, men konsekvenserna är lokala
och gäller ett tämligen litet område. Konsekvenserna gäller främst skogsbruket, då
trädbestånd avverkas på ledningsområdet. På grund av den mindre längden av
kraftledningen bedöms konsekvenserna vara minsta i alternativ 2.
16.4.4 Konsekvenser av vindkraftparken och elöverföringen för den planerade
markanvändningen
Projektet bedöms inte medföra konsekvenser som skulle hindra eller försämra den
planerade markanvändningen.
Projektet strider inte mot de riksomfattande målen för områdesanvändningen. I enlighet med de riksomfattande målen för områdesanvändningen utnyttjar projektet
bland annat förnybara energikällor och i mån av möjlighet befintliga elöverföringslin-
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jer, och vindkraftverken har placerats i grupper med flera kraftverk. Således är konsekvenserna positiva.
Storbötets projektområde ligger nästan i sin helhet på det område som i förslaget till
Österbottens etapplandskapsplan II anvisats som område som lämpar sig för vindkraftparker av regional betydelse (tv-1, Björkbacken). Alla planerade vindkraftverk
är belägna inom detta område. Inget annat särskilt användningsändamål och inga
planbestämmelser har angetts för vindkraftparksområdet i landskapsplanen. I landskapsplanen har en kraftledning (z) utmärkts cirka 4,5 kilometer nordväster om projektområdet. Enligt planerna skall Storbötet vindkraftpark anknytas till kraftledningen. Totalt sett stämmer projektet väl överens med förslaget till etapplandskapsplan
II och dess målsättningar.
På projektområdet finns inga general- eller detaljplaner. Oravais Kross & Maskin Ab
har hatt krossverksamhet inom projektområdet, i den södra ändan av Fullbergets
bergområde (fastighet Furukross 946-435-1-143). Trots et giltigt tillstånd för exploatering av krossmaterial finns för tillfället ingen verksamhet på fastigheten. Vindkraftparkens konsekvenser för den eventuella krossverksamheten har granskats i
avsnitt 17.4.4. På eller i närheten av Storbötet vindkraftparksområde finns det inga
andra kända markanvändningsplaner som inte är fastställda och för vilka projektet
kunde medföra negativa konsekvenser.
Då Storbötet vindkraftpark är i drift begränsas byggande av nya bostader- och fritidsbostäder i närheten av vindkraftverken. Anledningen till detta är bullret från
vindkraftverken och Miljöministeriets riktvärden är 40 dB för bostäder och 35 dB för
fritidsbostäder. Enligt bullermodelleringarna som gjorts i detta projekt betyder det i
praktiken ett avstånd på cirka 800-2300 meter från varje kraftverk (se kapitel 7).
I samband med projektet uppgörs en delgeneralplan så att den kan användas som
grund vid beviljandet av bygglov enligt 77a § i MBL vilket möjliggör byggandet av
vindkraftverk på området. En plan för deltagande och bedömning gällande delgeneralplanen för Storbötet vindkraftpark har varit framlagd till påseende 11.9.11.10.2013i Vörå kommun och 7.10.-7.11.2013 i Nykarleby stad.
16.5 Lindring av konsekvenserna
Eventuella negativa konsekvenser av vindkraftparksprojektet kan lindras med hjälp
av planläggning, planering och tillståndsförfaranden. Vid planeringen av markanvändningen bör man beakta hur olika former av markanvändning ska placeras i förhållande till varandra samt hur de ska samordnas.
Vid planeringen av var Storbötet vindkraftpark ska placeras har man utgått från bl.a.
placeringen av vindkraftverken i förhållande till bosättning och annan omgivande
markanvändning samt från befintliga vägar.
Eventuella negativa konsekvenser, till exempel för jordbruket på grund av åkerstolpar, kan förebyggas och lindras genom detaljerad planering av var vindkraftsparken, kraftledningssträckningen och stolparna ska placeras. Markägarna ersätts för de ekonomiska förluster som kraftledningen orsakar. Ersättningen fastställs
i samband med en inlösningsförrättning.
16.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Man har strävat efter att bedöma projektets konsekvenser i så stor utsträckning som
möjligt utifrån befintliga uppgifter och uppgifter som erhållits under MKBförfarandet. De nuvarande markanvändningsformernas andel av projektområdet har
beräknats utifrån det geografiska informationsmaterialet i Corine, som har en noggrannhet på 25 x 25 hektar. Beräkningarna av markanvändningen är således riktgivande, och siffrorna motsvarar inte verkligheten helt. De projektplaner och arealer
som användes i beräkningarna och som byggåtgärderna gäller är preliminära och
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preciseras när planeringen framskrider. Ovan nämnda osäkerhetsfaktorer inverkar
dock inte märkbart på slutsatserna av bedömningen.
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17 NÄRINGSLIV
17.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftparkens konsekvenser för näringarna riktar sig lokalt mot jord- och skogsbruket samt mot den övriga verksamheten på projektområdet eller i dess närhet, till
exempel marktäkt och pälsfarmning. Vad gäller regionalekonomin påverkar vindkraftparken, om den genomförs, sysselsättningen och företagsverksamheten på konsekvensområdet på många sätt. Konsekvenserna för sysselsättningen gäller flera
olika sektorer. Till följd av den ökade sysselsättningen och företagsverksamheten
ökar vindkraftparken även kommunernas intäkter från kommunal-, fastighets- och
samfundsskatterna.
Konsekvensmekanismerna för pälshushållning har i samarbete med Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund (FPF) rfs Juha Kärjä och Steven Frostdahl, definierats att
röra sig kring tre olika riskfaktorer under driftstiden:




iskast
buller
skuggningar

Risken med iskast är dels en arbetsskyddsfaktor för arbetarna på farmområdet men
fram för allt en riskfaktor för valpningsresultatet eftersom djuren är känsliga för
oförutsedda ljud under valpningstiden.
Eftersom farmare har erhållit goda valpresultat i närheten av livligt trafikerade vägar
ansågs det för människor hörbara bullret inte utgöra en betydande riskfaktor. Däremot är speciellt hunddjur känsliga för högfrekventa ljud. Eftersom störningar av lågfrekventa ljud från kraftverken debatterats flitigt ställdes frågan om kraftverken
även avger ett högfrekvent ljud som kan vara störande för pälsdjurshållningen.
Skuggningen ansågs inte vara en stor riskfaktor för pälsfarmningen. Om skuggningen trots det förorsakar negativa konsekvenser för pälsdjuren ställdes frågan vad som
kan göras för att inga negativa konsekvenser skall uppkomma.
Vindkraftparkens mest betydande sysselsättningseffekter uppstår under anläggningstiden. Anläggningen av en vindkraftpark är ett betydande byggprojekt för målområdet. I vindkraftparkens anläggningsskede erbjuds arbetstillfällen inom bl.a. röjnings-, schaktnings- och grundläggningsarbeten samt inom tjänster på byggarbetsplatsen och tjänster som inkvarterings-, restaurang-, butiks- och rekreationstjänster
samt bevakning och transporter. I driftskedet erbjuder vindkraftparken arbete direkt
inom service och underhåll samt plogning av vägar och indirekt inom bl.a. inkvarterings-, restaurang- och transporttjänster samt inom detaljhandeln. Nedläggningen
av vindkraftparken sysselsätter samma yrkesgrupper som anläggningen. Sysselsättningseffekterna kan delas in i direkta sysselsättningseffekter och indirekta sysselsättningseffekter, som orsakas till följd av produktionen av insatsvaror och multiplikatoreffekterna. I synnerhet i anläggningsskedet använder man även en stor mängd
mellanprodukter och tjänster som produceras inom andra branscher. Exempel på
sådana är maskiner och utrustning, byggnadsmaterial samt transporttjänster, underhåll och annan service. En del av arbetet i anläggningsskedet utförs av arbetskraft som befinner sig i området endast en kort tid, vilket inte påverkar sysselsättningen i närområdet.
17.2 Utgångsdata och metoder
Projektets konsekvenser för näringarna har bedömts av en expert utgående från befintliga utgångsdata och den information som samlades in under bedömningsprocessen. Som utgångsdata för bedömningen har man använt uppgifter om ekonomin,
sysselsättningen och näringarna i projektets konsekvensområde samt uppgifter som
har producerats i samband med bedömningen av de övriga konsekvenserna. Som
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utgångsdata för bedömningen har man även använt den respons som man har erhållit vid mötet för allmänheten, utlåtandena om och synpunkterna på MKBprogrammet samt resultaten av den invånarenkät som riktades till de fasta invånarna och fritidsinvånarna. Resultaten av invånarenkäten har beskrivits i kapitel 21.4.1.
Pälsfarmar som finns i närheten av projektområdet utreddes som kartstudie och via
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf.
Enligt en utredning gjord i samband med MKB-beskrivningen av Pörtom vindkraftspark (www.ntm-centralen.fi > Södra Österbotten > Teman > Miljö > Miljövård
> Miljökonsekvensbedömning > Aktuella MKB-projekt > Pörtom vindkraftspark, Närpes) orsakas inga konsekvenser för pälsdjuren inom 200 meters avstånd från farmområde och riksväg 8. Utredningen jämförde modellerat buller från ett vindkraftverk
jämfört med bullret från väg. Som jämförelse valdes 350 meters avstånd mellan
farmområde och vindkraftverk samt 200 meter mellan farmområde och riksväg 8.
Jämfört med trafikbullret på 200 meters avstånd är vindkraftbullret på 350 meters
avstånd något högre eller på samma nivå (48-50 dB vs 50 dB). Trafikbullrets spektra
är dock av sådan natur att för höga frekvenser från 1000 Hz och högre, är ljudnivån
högre 200 meter från vägen än 350 meter från vindkraftverket.
Enligt de bedömningar som har gjorts av Teknologiindustrin rf uppstår arbetsplatserna inom vindkraftbranschen i huvudsak inom teknologiindustrin. Enligt föreningens bedömningar uppgår den sysselsättningseffekt som en vindkraftpark på 100 MW
ger upphov till i Finland till 1 180 årsverken under anläggningen och en drifttid på 20
år. Sysselsättningseffekten riktar sig mot projektutvecklingen och experttjänsterna
(10 årsverken), byggandet och monteringen av infrastrukturen (70 årsverken), tillverkningen av kraftverken, materialen, komponenterna och systemen (300 årsverken) samt driften och underhållet under kraftverkens livscykel (800 årsverken).
Vindkraftparksprojektets sysselsättningseffekt på placeringskommunerna samt
näromgivningen kan grovt uppskattas utifrån de utredningar som har gjorts på annat håll. I anläggningsskedet har effekterna på placeringskommunen och näromgivningen i olika vindkraftparksprojekt bedömts uppgå till 24–50 procent av projektets
sysselsättningseffekt (Empower). I driftskedet har sysselsättningseffekterna i placeringskommunen och näromgivningen i till exempel den utredning som har utarbetats
om Mielmukkavaara vindkraftspark i Muonio bedömts uppgå till cirka 20 procent av
projektets sysselsättningseffekt.
Projektets konsekvenser för näringarna har bedömts av ledande konsult, FM Taina
Ollikainen från FCG Design och planering Ab.
17.3 Nuläge
17.3.1 Allmänt
I slutet av år 2011 fanns det 2 724 arbetsplatser i Vörå och 3 309 arbetsplatser i
Nykarleby (Statistikcentralen 2014). Arbetsplatsernas andel i primärproduktionen
framgår från tabellen nedan.
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Tabell 17.1. Antal arbetsplatser och arbetsolatsstruktur 31.12.2011 (Statistikcentralen 2014).
Taulukko 17.1. Työpaikkamäärä ja -rakenne 31.12.2011 (Tilastokeskus 2014).
Arbetsplatser 2009

Vörå

Jordbruk, skogsbruk och fiske

15,5 %

20,0 %

3,7 %

1,0 %

1,0 %

1,2 %

25,4 %

27,3 %

14,4 %

Utvinning av mineral; Försörjning av el, gas och värme;
Vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering
Industri
Byggverksamhet
Service

Nykarleby

Hela landet

6,5 %

4,5 %

6,5 %

50,3 %

45,5 %

72,9 %

Bransch okänd

1,3 %

1,7 %

1,3 %

Arbetsplatser totalt

2 724

3 309

2 325 679

17.3.2 Skogs- och jordbruk
Vindkraftverken som planeras i Storbötet placeras på ett cirka 1900 hektar stort projektområde, som är främst ung skogsmark. Skogsbruket är den viktigaste av de näringsverksamheter som utövas på området. Jordbrukets andel av näringsverksamheten är synnerligen liten på projektområdet, bara 0,32 hektar av området är åkermark. (se Tabell 16.1). Vindkraftverken har enligt de preliminära planerna placerats
på bland- och barrskogsområden samt på områden som är i övergångstadium i
skog-/buskmark (Corine 2006).
17.3.3 Pälsfarmning, marktäkt och sågindustri
Den närmaste pälsfarmen är belägen i Södersved, på cirka 600 meters avstånd norr
om projektområdet och om Storbötets klippområde. I norr finns pälsfarmer också på
lite under två kilometers avstånd om projektområdet i Gräggas, Pensala och Sursveden. Ytterligare finns pälsfarmer i närheten av projektområdet på cirka två kilometers avstånd i Pohjola i söder, på lite över fyra kilometers avstånd i Sahankylä och
Perämäki i öster och cirka fem kilometers avstånd i väster.
Oravais Kross & Maskin Ab har hatt krossverksamhet inom projektområdet, i den
södra ändan av Fullbergets bergområde (fastighet Furukross 946-435-1-143). Trots
et giltigt tillstånd för exploatering av krossmaterial finns för tillfället ingen verksamhet på fastigheten.
Utanför projektområdet finns de närmaste giltiga tillstånd för marktäkt (sex stycken)
på norra sidan av Pensalkangan grundvattenområde nordväster om projektområdet.
Avståndet mellan marktäkterna och den närmaste planerade kraftverken är som
närmast cirka 1,6 kilometer. Sydväster om projektområdet finns giltiga tillstånd för
marktäkt i området Finndalen (6-7 stycken) som närmast på cirka 2,6 kilometers
avstånd från den närmaste planerade kraftverken.
Cirka 1,3 kilometer öster om projektområdet, i Dalamossen, finns ett torvutvinningsområde. I Sahankylä på över fyra kilometers avstånd i väster finns en såg.
17.4 Konsekvenser av vindkraftparken
17.4.1 Sysselsättningen och regionalekonomin
Projektets konsekvenser för sysselsättningen och regionalekonomin anses vara positiva.
Den förnybara energiproduktionen och byggandet av vindkraften har stora konsekvenser för sysselsättningen. Vindkraftens konsekvenser för sysselsättningen utsträcker sig till flera olika sektorer. Om vindkraftparken genomförs påverkar den
sysselsättningen och företagsverksamheten inom konsekvensområdet på många
sätt. Till följd av den ökade sysselsättningen och företagsverksamheten ökar genom-

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

152

förandet av vindkraftparkprojektet intäkterna från kommunal- och samfundsskatterna i kommunerna i regionen samt Vörå kommuns och Nykarleby stads intäkter från
fastighetsskatten.
Enligt Teknologiindustrin rf:s uppskattningar och en bedömning av den totala effekten av de olika alternativen kan vindkraftparkprojektets sysselsättningseffekt inom
Finland under anläggningstiden och en driftstid på 20 år uppskattas uppgå till cirka
850 årsverken i alternativ 1, 250 årsverken i alternativ 2 och cirka 1100 årsverken i
alternativ 3. Om man räknar sysselsättningseffekterna i driftskedet i placeringskommunen och näromgivningen enligt Teknologiindustri rf och exempel i olika projekt kan man anta att cirka 50 procent av sysselsättningseffekten sker under anläggningsskedet och cirka 20 procent av sysselsättningseffekterna under driftskedet
riktar sig mot närområdet. Därtill genererar kraftverken kommunala skatteintäkter.
Markägarnas intäkter av vindkraftproduktionen definieras i arrendeavtalen.
Tabell 17.2. Sysselsättningseffekten till följd av anläggningen av vindkraftparken i olika alternativ.
Taulukko 17.2. Tuulivoimapuiston työllisyysvaikutukset eri hankevaihtoehdoissa.
Sysselsättningseffekt, årsverker

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Sysselsättningseffekt i Finland totalt

850

250

1 100

projektutveckling och experttjänster

10

5

10

byggande och montering av infrastruktur

50

15

70

tillverkning av kraftverk, material osv.

210

60

290

drift och underhåll av kraftverk

570

170

770

Sysselsättningseffekt i placeringskommunen / regionen

255

75

340

anläggningsskede (50%)

140

40

180

driftskede (20%)

115

35

150

17.4.2 Skogs- och jordbruk
Projektet bedöms medföra endast små konsekvenser för bedrivandet av skogs- och
jordbruket i området.
Projektområdet används främst för skogsbruk. Den skogsareal som finns på områdena för vindkraftverken och vägarna som ska byggas samt kabeldiken som ska
grävas kan inte längre användas för skogsbruk om vindkraftparkprojektet genomförs. Arealen som kan användas för skogsbruk minskar med 43 hektar i alternativ 1,
med 12 hektar i alternativ 2 och med 54 hektar i alternativ (se Tabell 4.1 Sammanställning av de preliminära tekniska uppgifterna om vindkraftparkens olika genomförandealternativ.). På resten av projektområdet kan skogsbruket fortgå som vanligt
och således är konsekvensens typ direkt men omfattningen lokal.
Merparten av dem som besvarade invånarenkäten bedömde att vindkraftparkprojektet inte har några konsekvenser för jordbruksföretagare, skogsägare och andra
näringsidkare i området eller att projektet har positiva eller mycket positiva konsekvenser för dessa. Av dem som besvarade enkäten bedömde 15 procent att vindkraftparkprojektet kommer att få negativa eller mycket negativa konsekvenser för
jordbruksföretagarna, medan 23 procent gjorde samma bedömning i fråga om
skogsägarna och 16 procent i fråga om de övriga näringsidkarna i området. I de
öppna svaren nämnde svarspersonerna det ökade antalet arbetsplatser, den förbättrade sysselsättningen och de övriga regionalekonomiska fördelarna till följd av detta
som fördelar med vindkraftparkprojektet.
När driften av vindkraftparken upphör rivs konstruktionerna och mark- och skogsägarna kan åter börja använda marken. Markanvändningen av området återställs
långsamt och användningen av de markområden som inte har kunnat användas för
skogsbruk kan återupptas. Konsekvensen är långvarig men reversibel.
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17.4.3 Pälsfarmning
I alternativen 1 och 3 är den närmaste pälsfarmen belägen i Södersved, på cirka 1,3
kilometers avstånd nordväst från den närmaste planerade kraftverken (Figur 17.1).
Mellan den närmaste kraftverken och pälsfarmen finns Storbötets klippområde.
Också i alternativ 2 är den närmaste pälsfarmen belägen på cirka 1,2 kilometers avstånd nordväst från den närmaste planerade kraftverken. Området emellan är dikad
skogsmark.

Figur 17.1. De närmaste pälsfarmerna norr om projektområdet på flygbilden.
Kuva 17.1. Lähimmät turkistarhat hankealueen pohjoispuolella ilmakuvassa.

Enligt modelleringarna är de närmaste pälsfarmerna norr om projektområdet belägen på bullerzonen 35-40 dB. Skuggtimmarna vid pälsfarmerna är mindre än 8 timmar per år.
I samtliga alternativen 1-3 överstiger avståndet mellan närmaste kända pälsfarm
och de närmaste planerade kraftverken det avstånd där driften av vindkraftverken
kan orsaka lindriga negativa konsekvenser för pälsdjurens välfärd och farmens produktivitet (Helldin m.fl. 2012; Pörtom MKB 2013) och Finlands Pälsdjursuppfödares
Förbund (FPF) rfs förslag på minst 700–800 meter.
Byggandet av vindkraftparken innebär ökad trafik, markarbeten, skogsavverkning,
och annan mänsklig aktivitet i området, vilket kan påverka djurens beteende. Eftersom kraftverken och infrastrukturen planeras på ett avstånd större än 800 meter
från pälsområdena finns det inga behov att begränsa den tid under vilka infrastruktur och kraftverk får byggas eller underhållas.
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17.4.4 Marktäkt
I alternativ 2 och 3 har de närmaste kraftverken (nummer 15, 17 och 18) planerats
på cirka 400 meters avstånd från fastigheten Furukross, där Oravais Kross & Maskin
Ab har ett giltigt tillstånd för exploatering av krossmaterial. Vindkraftparkens transporter och servicebesök har planerats dels att utnyttja den samma befintliga skogsbilvägförbindelsen från Kangvägen som den eventuella krossverksamheten. Avståndet mellan vindkraftparkens transport- och servicevägar och fastigheten Furukross
är som närmast 100 meter. Enligt konsekvensbedömningen orsakar byggandet av
vindkraftparken inga betydande konsekvenser för den eventuella krossverksamheten.

Figur 17.2. Fastigheten ”Furukross” med tillstånd för exploatering av krossmaterial i förhållande till de planerade vindkraftsverken och servicevägarna.
Kuva 17.2. Kiinteistö ”Furukross”, jolla on voimassa oleva lupa soranottoon suhteessa suunniteltuihin tuulivoimaloihin ja huoltotiestöön.

Den närmaste jordtäkten utanför projektområdet är belägen vid Kangvägen och
vindkraftparkens transportrutt. Enligt planerna ska Kangvägen förbättras för specialtransporternas behov, vilket också nyttar jordtäktverksamheten. Förbättringen av
Kangvägen kan orsaka tillfälligt hinder för transport av jordmaterial. På grund av den
bredare vägen, bedöms den ökande trafiken under vindkraftparkens byggnadssäsong inte orsaka betydande hinder för annan trafik på Kangvägen. Specialtransporterna kan tillfälligt ha konsekvenser för den lokala trafikens smidighet (se kapitel
18).
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17.5 Lindring av konsekvenserna
De negativa konsekvenserna av vindkraftparksprojektet kan lindras genom att man
öppet informerar näringsidkarna i närområdet om hur projektet framskrider och om
den fortsatta planeringen. Informationens betydelse framhävs i synnerhet under anläggningstiden, så att de lokala företagarna känner till både tidpunkterna för trafiken
och störningarnas varaktighet under anläggningen.
De negativa konsekvenserna kan mildras genom att man i mån av möjlighet beaktar
mark- och skogsägarnas synpunkter på var vindkraftverken och servicevägarna
borde placeras och vilka områden som borde förbli obebyggda. De negativa konsekvenserna för skogsbruksföretagare kan även mildras genom att placera jordkablarna och luftledningen i befintliga ledningsområden eller i anslutning till vägar.
17.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Vindkraftparksprojektets konsekvenser för näringarna och bedömningen av dessa
anknyter till projektets övriga konsekvenser och konsekvensbedömningar, i synnerhet dem som gäller markanvändningen, vilket innebär att osäkerhetsfaktorerna i
dessa även påverkar bedömningen av konsekvenserna för näringarna.
I Finland har man knappt gjort några bedömningar eller utredningar av sysselsättningseffekterna på placeringsområdet för ett projekt som rör byggande av vindkraft.
Bedömningarna är även förknippade med osäkerhet, eftersom de regionala sysselsättningseffekterna av vindkraftbyggande är starkt förknippade med de upphandlings- och entreprenadbeslut samt övriga beslut som fattas i projektets investeringsoch anläggningsskede.
Hur stora sysselsättningseffekterna i projektets närområde blir påverkas i väsentlig
utsträckning av hur väl företagen i regionen klarar av att bjuda ut sina produkter och
tjänster för anläggningen av vindkraftparken samt driften och underhållet av denna.
Utvecklingen av företagsverksamheten i närområdet är anknuten till många samhälleliga förändringsfaktorer, som är svåra att bedöma på lång sikt.
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18 VÄGTRAFIK SAMT RADAR- OCH KOMMUNIKATIONSFÖRBINDELSER
18.1 Konsekvensmekanismer
18.1.1 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 specialtransporterna 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.
18.1.2 Radar och kommunikationsförbindelser
Vindkraftverk kan inverka på radio- och radarverksamhet. För väderradar har följts
meteorologiska institutets rekommendation om att inverkan bör utredas om kraftverken som ligger inom 20 kilometer från väderradarn (Arbets- och näringsministeret 2013). Gällande annan inverkan på civil och militär radarövervakning tillämpas
Trafis beslut och försvarsmaktens utlåtande. Gällande säkerhetsastånd till annan
radiokommunikation har tillämpats kommunikationsverkets rekommendation. Gällande avstånd till anordningar för explosiva varor och fyrverkeripjäser, transportförpackningar och -tankar för farliga ämnen, flytgas- och naturgasanläggningar, fabriker och upplag för explosiva varor samt kraftverk och produktionsanläggningar som
använder tryckutsatta system tillämpats TUKES utlåtande 4784/36/2013 om riskevaluering för objekt inom 500 meter.
I anslutning till vindkraftsprojekt beaktas även radio- och TV-mottagare samt mobiltelefon- och dataförbindelser. 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 TV-signalen 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 bassstation ifall den enda radioförbindelsen annars skulle löpa genom vindkraftparken.
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18.2 Utgångsdata och metoder
18.2.1 Vägtrafik
De transporter och specialtransporter som orsakas av byggandet av vindkraftverken,
deras fundament och installationsområden har bedömts utifrån vindkraftverkens antal och typ. Antalet transporter som behövs för byggnad av privatvägar har bedömts
utifrån vägarnas längd. Trafiken under projektets drifttid har bedömts utifrån antalet
årliga underhållsbesök som behövs för underhåll och reparation av vindkraftparken.
Nuläget inom regionens trafiknätverk har utretts med stöd av uppgifter från Trafikverkets Vägregister, som innehåller uppdaterad information om trafikmängderna på
landsvägarna. Konsekvenser för trafiken har bedömts genom att jämföra de transportvolymer som projektet medför med vägarnas nuvarande trafikvolymer. Trafikökningen har granskats både absolut och proportionellt i jämförelse med trafikvolymen
i dag. Den totala ökningen av trafiken och ökningen av den tunga trafiken har behandlats separat. Konsekvenserna för funktionen och säkerheten av trafiken på
transportrutterna har bedömts utifrån trafikökningen och transporttyperna. Bedömningens resultat har presenterats verbalt och åskådliggjorts med tabeller och kartor.
Tre olika spesialtransportrutter från landsvägarna till projektområdet har granskats
noggrannare:
Ruttalternativ 1: Riksväg 8 - Jeppovägen 7320 – Kangvägen tills Larvorna
Ruttalaternativ 2: Riksväg 8 – Jeppovägen/Pensalavägen 7320 tills Pensala– Aspnäsvägen – skogsbilvägen tills Lillbötet
Ruttalternativ 3: Riksväg 8 - landsväg 7300 från Oravais centrum via Kimo och Komossa - Peräkoskentie
I granskningen av spesialtransportrutterna har bl.a. transportvägarnas skick, bredd,
lutning, krökningsradie och näromgivning samt broarna granskats. Ruttalternativen
1 från Jeppovägen via Kangvägen till projektområdets västra del har bedömts vara
tekniskt mest genomförbar för specialtransporter. I tillägg bedöms detta ruttalternativens negativa konsekvenser för bosättningen att vara mycket mindre än de andra
ruttalternativens konsekvenser. Transporternas eventuella konsekvenser för grundvattnet har granskats i kapitel 11.
De säkerhetsrisker som vindkraftparken eventuellt orsakar på vägarna har granskats
i förhållande till hur vindkraftverken placeras i trafikanternas synfält. Farliga ställen
kartläggs med hjälp av statistik om trafikolyckor. Bedömningen av konsekvenserna i
anslutning till vindkraftparken har inriktats på privata vägar som leder till vindkraftparksområdet, 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 har projektets konsekvenser utretts i enlighet med
de anvisningar som Trafiksäkerhetsverket Trafi har utfärdat.
Projektets konsekvenser för trafiken har bedömts av projektchef, DI Heini Passoja
från FCG Design och planering Ab.
18.2.2 Radar och kommunikation
Ett utlåtande har begärts av Ficora (kommunikationsverket) över eventuella störande konsekvenser för radiolänkförbindelser. Enligt respons från Ficora ger verket
inte längre utlåtanden över vindkraftparkernas eventuella konsekvenser för radiolänkförbindelser. I detta projekt har därför utretts radiomasterna på 20 kilometers
radie från projektet från Lantmäteriverkets terrängdatabas (2014) och vidare be-
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gärts radiomastägarna från Lantmäteriverket. 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.
När planeringen framskridit kommer att begäras ett utlåtande och beslut av Finavia
och TraFi om de konsekvenser som projektet eventuellt kan förorsaka flygtrafiken.
Det har erhållits utlåtande från försvarsmakten (Huvudstaben) om projektets inverkan på försvarets radarövervakning. Enligt försvarsmaktens utlåtande (29.1.2013
Dnr AJ1318) kommer de planerade vindkraftverken inte att ha betydande konsekvenser för radarövervakning. Därmed krävs ingen noggrannare utredning om dessa
konsekvenser.
Projektets konsekvenser för radar- och kommunikationsförbindelser bedöms av telekommunikationsingenjör, Mauno Aho från FCG Design och planering Ab.
18.3 Nuläge
18.3.1 Vägtrafik
Riksväg 8 (vägen mellan Åbo och Uleåborg) löper i sydvästlig-nordöstlig riktning som
närmast på cirka sju kilometers avstånd väster om Storbötet vindkraftprojektområde. Riksväg 8 är en specialtransportled. År 2013 var den genomsnittliga trafikmängden per dygn på riksväg 8 vid närheten av projektområdet cirka 3 900 fordon,
varav mängden tung trafik var cirka 480 fordon (se Figur 18.1).
Den planerade vindkraftparken nås bäst direkt via riksväg 8 och längs Jeppovägen
som är en förbindelseväg (7320) norr om projektområdet. Som närmast löper
Jeppovägen på cirka 1,9 kilometers avstånd från projektområdet. Den genomsnittliga trafikmängden per dygn längs Jeppovägen vid projektområdet var år 2013 cirka
610 fordon, varav mängden tung trafik var cirka 80 fordon.
I anläggningsskedet skulle enskilda vägar förbättras och helt nya förbindelsevägar
byggas.
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Figur 18.1. Trafikmängderna i närheten av projektområdet år 2013 (Trafikverket 2014).
Kuva 18.1. Liikennemäärät hankealueen läheisyydessä vuonna 2013 (Liikennevirasto 2014).

18.3.2 Radar- och kommunikationsförbindelser
TV-mottagning kring projektområdet sker mest från Lappo sändarstation, som ligger
cirka 45 kilometer sydost (160°) om projektområdet och Kronoby sändarstation,
som ligger cirka 65 kilmoternordost (47°) om projektområdet. Den tredje mögliga
sändarstationen är Vasa, som ligger cirka 55 kilometer väst (260°) om projektområdet. Vindkraftparken kan ha konsekvenser i TV-mottagning i Österby-Pensalaområdet.
Inom en radie på 20 kilometer från projektområdet finns totalt 91 radiomaster, av
vilka de mesta är avsetta för data och mobiltelefon. De närmaste basstationerna är
belägna cirka fem kilometer om projektområdet: i nordöst Milbacken, i väster Monsolbacken och i sydost Filppu/Vakkuri.
18.4 Konsekvenser av vindkraftparken
18.4.1 Vägtrafik
Vindkraftparkens konsekvenser för trafiken och trafiksäkerheten är mest betydande
under anläggningstiden och gäller närmaste anslutningar och allmänna vägar i omgivningen. Transporterna till projektområdet sker via riksväg 8 samt via Jeppovägen
(7320) (Figur 18.1).
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I anläggningsskedet sker transporterna inte samtidigt, eftersom servicevägarna
måste vara helt klara innan kraftverken byggs. Byggandet av kraftverkets fundament medför cirka 80 transporter per gjutning, om betongen transporteras från en
extern betongstation. Om en betongstation upprättas på området och endast råmaterialet transporteras till området, minskar transporterna något och grustransporterna kan schemaläggas under en längre tid än om betongtransporterna sker kontinuerligt vid gjutningen.
Trafikmängderna som anläggningen av de alternativa vindkraftparkerna medför på
trafikleders dygntrafik varierar inte särskilt mycket mellan de olika alternativen.
Största skillnaden uppstår i trafikkonsekvensens längd. Desto större vindkraftpark,
desto längre orsakar projektet ökad trafik i trafiknätet. I alternativ 1 sker byggandet
av vindkraftparken och vägnätet under en byggsäsong och i alternativ 1 och 3 under
två byggsäsonger. Trafikmängder som anläggningen av de alternativa vindkraftparkerna medför under anläggningstiden presenteras i Tabell 18.1.
Trafikkonsekvenserna riktas på riksväg 8, Jeppovägen (7320) och Kangvägen väster
om projektområdet. Alla de här vägarna har kapacitet att ta emot ökade trafiken
från alla projektalternativen. Den maximala trafik som orsakas i omgivningens vägar
under vindkraftparkens anläggning presenteras i Tabell 18.2. De slutliga transportlederna bestäms bl.a. enligt från vilken hamn vindkraftverkens komponenter transporteras till projektområdet och varifrån det byggmaterial som behövs för projektet
transporteras.
Under anläggningen av vindkraftparken kan bosättningen vid Jeppovägen (7320)
mellan riksväg 8 och Kangvägen utsättas för måttliga konsekvenser på grund av de
ökade tunga transporterna. Konsekvensen bedöms dock vara kortvarig och reversibel eftersom transporterna upphör efter anläggningstiden. Kangvägen som avviker
från Jeppovägen (7320) väster om Österby kommer att vara transportrutten in till
vindkraftparken. Det finns ingen bosättning vid Kangvägen. I projektområdets närhet finns inga broar som skulle utsättas för konsekvenser av vindkraftparken.
Tabell 18.1. Trafikmängder som anläggningen av de alternativa vindkraftparkerna medför under anläggningstiden.
Taulukko 18.1. Vaihtoehtoisten tuulivoimapuistojen rakentamisesta aiheutuvat liikennemäärät.
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

25

7

32

Antal tunga transporter

28 000

7 500

34 000

Antal specialtransporter

380

100

480

Förklaring

Antal kraftverk

Tabell 18.2. Den maximala trafik som orsakas i omgivningens vägar under vindkraftparkens
anläggning.
Taulukko 18.2. Ympäröivälle tiestölle tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuva maksimaalinen liikenne.
Väg

Riksväg 8
Jeppovägen
7320

MDT
2013
Fordon
/ dygn

Trafik som orsakas av projektet fordon /
dygn

Andel av
hela trafiken %

MDT 2013
Tung trafik
fordon /
dygn

Tung trafik
som orsakas av projektet fordon / dygn

Andel av
hela tunga
trafiken %

3900

136

3,4

480

123

20

610

136

18

80

123

61
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Projektet förutsätter inga långvariga ändringar i det allmänna vägnätet. Enskilda
vägskäl förbättras och bräddas vid behov.
De största konsekvenserna för trafikens smidighet under anläggningen av vindkraftparken härrör från specialtransporterna till området, särskilt av vindkraftverkens rotorblad, som levereras till platsen med specialtransporter. Ett vindkraftverk kräver
sammanlagt cirka 8-12 specialtransporter. Beroende på vindkraftsverkens typ behövs det dessutom tunga transporter för transporteringen av lyftkranarna, som behövs för resningen av vindkraftverken.
Specialtransporterna orsakar en betydande men kortvarig och övergående konsekvens för trafiken längs hela transportrutten. Till exempel kan man bli tvungen att
begränsa trafiken vid anslutningen på grund av långa transporter, när transporten
viker av från anslutningen. Specialtransporterna är tillståndspliktiga. I tillståndet
fastställs transportleden och säkerhetsarrangemang som upprätthåller trafiksäkerheten längs transportleden. I praktiken påverkar inte specialtransporterna trafiksäkerheten.
När vindkraftparken är i drift uppstår trafik endast på grund av servicearbeten, som i
genomsnitt orsakar några besök per år till varje kraftverk. Servicebesöken görs i huvudsak med skåpbil. Eftersom underhållstrafiken är ringa och kortvarig, bedöms den
inte ha någon väsentlig betydelse för trafikens funktion och säkerhet, och inte heller
orsaka buller- eller dammkonsekvenser.
Skyddsavståndet mellan kraftverk och landsvägar är maximalt 300 meter, minst
dock kraftverkets maximala höjd sammanräknat med landsvägens skyddsavstånd,
vilket är 20-30 meter (Trafikverket 2012, Hytönen m.fl. 2012). Eftersom inga kraftverk placerats inom detta skyddsavstånd kommer alternativen inte att medför betydande konsekvenser för trafiksäkerheten.
18.4.2 Radar- och kommunikationsförbindelser
Det är möjligt att den planerade vindkraftparken skulle orsaka störningar i TVmottagningen i området norr om projektområdet dvs i området Österby-PensalaKengo, om mottagningen där sker från Lappo sändarstation (Figur 18.2). Om TVmottagningen sker från Kronoby, vindkraftparken orsakar inte störningar där. Privata radiolänkar, så som elnätets fjärrkontroll, kan utsättas för konsekvenser om de
går genom projektområdet.
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Figur 18.2. Det är möjligt att den planerade vindkraftparken skulle orsaka störningar i TVmottagningen norr om projektområdet dvs i området Österby-Pensala-Kengo, om mottagningen där sker från Lappo sändarstation. Störningsområdet är markerat på kartan.
Kuva 18.2. On mahdollista, että suunniteltu tuulivoimapuisto aiheuttaisi häiriötä TVvastaanottoon hankealueen pohjoispuolelle eli alueelle Österby-Pensala-Kengo, mikäli vastaanotto siellä tapahtuu Lapuan lähetysasemalta.

Vindkraftparken bedöms inte att ha konsekvenser för väderradarn. Den närmaste
väderradarn är belägen på över 50 kilometers avstånd från projektområdet i Vimpeli.
18.5 Lindring av konsekvenser
Konsekvenserna av specialtransporterna kan lindras genom effektiv information i
rätt tid och i rätt kanaler till övrig trafik som använder transportleden. På så sätt får
andra som använder vägen information om specialtransporterna och om hur de påverkar övrig trafik. Då kan övrig trafik antingen förbereda sig för förseningar och att
trafiken eventuellt står stilla eller välja en annan väg. Dessutom kan specialtransporterna utföras när trafiken är lugn, för att minimera förseningarna för den övriga trafiken.
Om gjutningen av kraftverkets fundament görs som en kontinuerlig gjutning, innebär det en kontinuerlig ström av betongbilar under hela gjutningen. Om en betongstation upprättas på området och betongen görs där, kan leveranserna av råmaterial
till betong schemaläggas så att trafiken på grund av betongarbetena minimeras.
Radiomasternas ägare på en 20 kilometers radie från vindkraftparken har kontaktats
genom att be fastighetsägaren att förmedla informationen till mastägaren. Dessutom
har eventuella operatörer informerats. Den eventuella responsen från mastägaren
och operatörerna kommer att beaktas i fortsatt planering. Vid behov tryggas den
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eventuellt störda förbindelsen med tekniska lösningar. Troligen finns det inga radiolänkar som skulle gå genom projektområdet.
Det är möjligt att lindra konsekvenserna för TV-mottagningen. I Pensala – Kengo
kan antenner nyriktas till Kronoby. I Österby kan det vara möjligt att rikta antenner
också till Vasa, cirka 53 kilometer 261° (väst). Nyriktningen kan medföra en ny antenn, en ny mast och en antennförstärkare. Detaljerad planering krävs dock också
för varje bostadshus. I tillägg kan utnyttjandet av kabel-TV eller Svea-TV:s svenska
TV-sändningar i vissa fall lindra vindkraftparkens konsekvenser.
18.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
De största osäkerhetsfaktorerna vid bedömningen av trafikkonsekvenserna gäller
vilka transportleder som ska användas och projektets tidsplan för anläggningen. Det
är inte känt varifrån vindkraftverkens komponenter samt bygg- och stenmaterialet
ska tas, och därför kan man inte tillförlitligt bedöma konsekvenserna för transportlederna.
Projektets tidsplan kan ändras när planeringen av projektet framskrider. För trafikkonsekvenserna skulle det vara betydande om anläggningstiden blev längre än i bedömningen. Detta skulle leda till att trafikkonsekvenserna under anläggningen skulle
pågå under längre tid. Å andra sidan skulle konsekvenserna under anläggningstiden
vara lindrigare än vad som här har bedömts, eftersom trafikmängderna per dygn
skulle vara mindre.
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19 LANDSKAP OCH KULTURMILJÖ
19.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna av byggandet 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. Vindkraftverkets ansenliga storlek kan leda till en konkurrenssituation mellan kraftverket och de befintliga landskapselementen. I skymningen och i mörkret
syns kraftverken på grund av deras flyghinderljus. Även elstationen 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 byggnadernas 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).
19.2 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 vindkraftparken områdets nuvarande karaktär?



hur mycket påverkar den nya vindkraftparken landskapet i känsliga områden, såsom
bostads- och rekreationsområden och kulturmiljöer?



hur långt syns vindkraftverken?

Vid utvärderingarna granskades konsekvenserna för värdefulla landskapsområden på
riks- och landskapsnivå och lokalt. Projektets landskapsmässiga konsekvenser utreddes genom att undersöka landskapets tolerans med hjälp av en landskapsanalys.
I landskapsanalysen beaktades de viktigaste utsiktsriktningarna och landskapsområdena i landskapsbilden, landskapets inriktning, landskapsrummen, knutpunkterna i
landskapet, de kulturhistoriska miljöerna samt områden som har den känsligaste
landskapsbilden.
Som underlag för bedömningsarbetet användes synlighetsanalysen (Figur 19.1).
Landskapskonsekvenserna åskådliggjordes även med fotomontage från olika riktningar.
Vindkraftparkens sammantagna effekter med andra projekt granskades utifrån resultaten för modellberäkningarna och i form av verbala expertbedömningar.
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Figur 19.1. Fotograferingsplatserna och -riktningarna för de gjorda fotomontagen. Fotomontagen presenteras i bilaga 5 till rapporten.
Kuva 19.1. Valokuvasovitteita varten otettujen valokuvien kuvauspaikat ja –suunnat. Valokuvasovitteet on esitetty liitteessä 5.

Konsekvenserna för landskapet och kulturarvet har bedömts av projektchef, landskapsarkitekt Riikka Ger från FCG Design och planering Ab.
19.3 Nuläge
19.3.1 Landskapsområden
Indelat i landskapsområden ligger projektområdet i Österbotten, mer noggrant på
gränsen av Södra Österbottens kustregion och Södra Österbottens odlingsslätter
(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 sko-
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garna något frodigare, ställvis finns också granskog och vegetationen 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).
19.3.2 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 försäkra att den etablerade landskapsbilden inte skadas.
Det finns inga nationellt värdefulla landskapsområden i närheten av projektområdet.
De närmaste nationellt värdefulla landskapsområdena är Vörå ådal (MAO100112)
på cirka 13 kilometers avstånd i Vörå och Alajoki i Lappo-Kauhava (MAO100105)
på cirka 28 kilometers avstånd (Miljöministeriet 2013b) (Figur 19.2).
Vörå ådal
Kulturlandskapet i Vörå ådal formas av en cirka 20 kilometer lång och som mest tre
kilometer bred slätt. Slätten delas i tu av Vörå kommuncentrum. Ådalen gränsar
klart till dess omgivande åsar. Blockfältslika bergs- och grusbackar bildar speciella
särdrag i Vörå ådals landskap och skapar ett intryck av en gammal skärgård. Bosättningen är traditionellt belägen i täta grupper i utkanterna av ådalen. Speciellt i
de södra delarna av landskapsområdet är bosättingen belägen längs med ån.
Alajoki i Lappo - Kauhava
Alajoki åkerslätt breder ut sig så långt ögat kan nå längs med Lappo ådal. Slätten är
oerhört flak och de flertaliga ladorna är fästpunkter i landskapet. De praktfullaste
vyerna mot slätten öppnas från Saarimaa utsiktstorn i Liinamaa och från Hellamaa.
På den västra sidan ådalen är bosättningen belägen i bandformade stråk, medan bosättningen på den östra sidan av ådalen har grupperats till de landsområden som
stiger högre upp än slätten. I byarna har praktfulla österbottniska hus med stängda
gårdar bevarats.
En uppdatering av de värdefulla landskapsområdena har inletts och området vid
Kimo bruk/Kimo ådal har lyfts fram som ett möjligt område som föreslås klassas
som nationellt värdefullt. Områdesavgränsningen är större än det område som för
tillfället är gränsat som landskapsmässigt värdefullt området samt som ett RKY
1993-objekt. Den nya områdesavgränsningen sträcker sig i norr ända till Kullas. Avståndet till projektområdet är som närmast 5,5 kilometer.
Kimo ådal
”Finlands nordligaste järnbruksmiljö från 1700-talet. Kimo bycentrum och åkerlandskapet vid Kimo ådal med sina bondbyggnader bildar en representativ landskapsmässig helhet” (Landsbygdens kulturlandskap och landskapssevärdheter, Förslag till
landskapsområden som är värdefulla på landskapsnivå i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten 2013)
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Figur 19.2. Nationellt värdefulla landskapsområden i närheten av projektet. Vörå ådal
(MAO100112) finns på cirka 13 kilometers avstånd i Vörå och Lapuan-Kauhavan Alajoki
(MAO100105) på cirka 28 kilometers avstånd i Lapua och Kauhava (Miljöministeriet (2013b).
Kuva 19.2. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet hankealueen läheisyydessä. Vöyrinjokilaakso (MAO100112) sijaitsee noin 13 kilometrin etäisyydellä Vöyrissä ja LapuanKauhavan Alajoki (MAO100105) noin 28 kilometrin etäisyydellä Lapualla ja Kauhavalla (Ympäristöministeriö 2013b/OIVA).

19.3.3 Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
På projektområdet finns inga kulturhistoriskt värdefulla byggda kulturmiljöer av riksintresse (Figur 20.3).
Kimo bruk och Oravais industriområden är belägen som närmast på lite över
fem kilometers avstånd från projektområdet i Ruths och Nyby i Oravais. Verksamheten vid Kimo järnbruk är uppdelad i tre separata enheter längs stränderna vid
samma å (Övre hammaren, Mellanbruket och Nedre hammaren). Objektet Kimo bruk
och Oravais fabrikssamhälle bildar tidsmässigt och med hänsyn till byggnadsbeståndet en kedja av mångskiftande produktions- och industrimiljöer vid Kimo å från början av 1700-talet till våra dagar. Kimo bruk var en del av det riksomfattande storägande som bruken representerade. Bruket är med sina dammar, sina stångjärnshammare, bruksgata och produktionsbyggnader ett bra exempel på 1700-talets
bruksmiljö. Oravais fabrikssamhälle, som fått sin början ur järnbruksverksamheten
är en enhetlig och unik helhet, vars byggnadsbestånd i huvudsak härstammar från
början av 1900-talet (Museiverket 2009).
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Figur 19.3. Kimo bruk och Oravais industriområden, Vörå. Hammarsmedja som byggts om till
kvarn vid Nedre hammaren vid Kimo bruk. Sommartid fungerar kvarnen som sommarteater
(Foto: MV/RHO Maria Kurtén 2007).
Kuva 19.3. Kimon ruukki ja Oravaisten tehdasyhdyskunta, Vöyri. Myllyksi muutettu vasarapaja Kimon Yläruukilla. Paikalla toimii kesäteatteri (Kuva: MV/ RHO Maria Kurtén 2007).

Oravais kyrka och begravningsplats består av två områden, av Oravais begravningsplats belägen som närmast på lite över åtta kilometers avstånd väst från projektområdet och Oravais kyrka på strax under åtta kilometers avstånd väst om projektområdet. Oravais begravningsplats som omges av en stenmur och kantas av
träd ligger norr om Oravais kyrka på det ställe, där Oravais första kyrka en gång
stod. På begravningsplatsen står gravkors smidda av smederna vid Kimo bruk.
Oravais kyrka består av Oravais kyrka som är en av de nyklassicistiska korskyrkor
som i slutet av 1700-talet ritades vid intendentkontoret och som uppfördes under
ledning av Carl Rijf som byggde flera kyrkor i Österbotten (Museiverket 2009).

Figur 19.4. Oravais kyrka och begravningsplats, Vörå. Oravais kyrka (Foto: MV/RHO Maria
Kurtén 2007).
Kuva 19.4. Oravaisten kirkko ja hautausmaa, Vöyri. Oravasten kirkko (Kuva: MV/RHO Maria
Kurtén 2007).
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Oravais slagfält och Minnestodsvägen är belägen på lite över åtta kilometers avstånd väst om projektområdet i Vörå. Minnesstodsvägen är en museiväg som går
genom ett odlingsfält, där det avgörande slaget i Oravais ägde rum under Finska kriget. Vid landsvägen, i en sluttning i östra kanten av fältet står en obelisk av sten,
vilken har rests som ett minnesmärke över striden. Stenen har rests 1995. Ett tre
kilometer långt avsnitt av den grusbelagda lokalvägen har valts till museiväg på
grund av vägens historiska betydelse, dess traditionella karaktär och till åminnelse
av Finska kriget. Objektet består av väl bevarat och värdefullt byggnadsbestånd i
området (Museiverket 2009 & 1993).
Keppo herrgård på cirka fem kilometers avstånd nordöst om projektområdet och Kiitola herrgård på cirka sju kilometers avstånd norr om projektområdet hör till Österbottens industriherrgårdar i Nykarleby. Keppo herrgård är beläget i Överjeppo i
strandlandskap vid Jeppoforsen. Den representativa senempirebyggnaden härstammar från 1896. Till bruket hör dessutom bl.a. ett kontor, arbetsfolkets boningshus
och hushållsbyggnader. De i Kiitola herrgård tidigare fungerade ullfabrikens byggnader härstammar från 1920-talet och huvudbyggnaden från 1800-talet. Objektet omfattar dessutom en gammal stenbrygga och dammkonstruktioner. Vattenkraft från
Kiitola forsen har utnyttjats allt sedan medelåldern (Museiverket 2009).

Figur 19.5. Österbottens industris herrgårdar, Nykarleby. Keppo herrgård i Nykarleby (Foto:
MV/RHO Maria Kurtén 2007).
Kuva 19.5. Pohjanmaan teollisuuden kartanot, Uusikaarlepyy. Kepon kartano Uudessakaarlepyyssä (Kuva: MV/RHO Maria Kurtén 2007).

Voltti byns gatbebyggelse och Mattila bro ligger som närmast på cirka 7,5 kilometers avstånd sydöst om projektområdet i Kauhava. I Voltti by vid vägen som följer
Lappo ån Knuuttila och Isotalo gatbyar med hus i två våningar är goda exempel på typiska byar i Södra Österbotten. Till objektet hör dessutom Mattila museibrygga, en
armerad balkbro med tre öppningar som går över Lappo ån (Museiverket 2009).
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Figur 19.6. Voltti byns gatbebyggelse och Mattila bro, Kauhava. Ett österbottniskt hus med två
våningar vid Isotalo bygatas vägskäl (Foto: MV/RHO Maria Kurtén 2006).
Kuva 19.6. Voltin kylän raittiasutus ja Mattilan silta, Kauhava. Tienhaaran kaksifooninkinen
pohjalaistalo Isotalon raitin varressa (Kuva: MV/RHO Maria Kurtén 2006).

Figur 19.7. Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009) och landskapsintresse (RKY 1993)
i närheten av projektet (Museiverket 1993 & 2009).
Kuva 19.7. Valtakunnallisesti (RKY 2009) ja maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 1993) hankkeen läheisyydessä (Museovirasto 1993 & 2009).
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Tabell 19.1. RKY 2009-objekter på under 10 kilometers avstånd från de planerade vindkraftverken (se Figur 19.7).
Taulukko 19.1. RKY 2009-kohteet alle 10 kilometrin etäisyydellä suunnitellusta tuulivoimaloista (katso Kuva 19.7)

NRO

OBJEKT

1668

Voltti byns gatbebyggelse och Mattila bro

1724

Oravais slagfält och Minnestodsvägen

4875

Oravais kyrka och begravningsplats

908

Kimo bruk och Oravais industriområden

908

Kimo bruk och Oravais industriområden

908

Kimo bruk och Oravais industriområden

908

Kimo bruk och Oravais industriområden

4875

Oravais kyrka och begravningsplats
Österbottens industriherrgärdar (Kiitola gård, Keppo
gärd)

4736

19.3.4 Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Det närmaste objektet, Vakkuri by och kulturlandskap, är beläget som närmast
på strax över tre kilometers avstånd från projektområdet i Ruths och Nyby i
Kauhava. Vakkuri by hör till den äldsta bosättningen i Alahärmä. Byn har bevarat sin
gamla karaktär som gatby.
Lappo å kulturlandskap är beläget som närmast på lite under sex kilometers avstånd väster om projektområdet. Odlingsslätter vid Lappo ån formar ett vidsträckt
sammanhängande kulturlandskap. Bebyggelsen är belägen på ett traditionellt sätt
ängs älven som också landsvägarna åtföljer.
Kiitola gård och industriområde ligger som närmast på lite under sju kilometers
avstånd nord om projektområdet i Nykarleby. Huvudbyggnaden i Kiitola herrgård
härstammar från 1800-talet. Till objektet hör dessutom en gammal stenbrygga och
damm konstruktion (Museiverket 1993).
Hanhimäki by och kulturlandskap ligger som närmast på cirka sju kilometers avstånd sydöst om projektområdet i Kauhava. I Hanhimäki by finns traditionell österbotnisk bondearkitektur omgiven av åkrar. Hanhimäki gård hör till de mest reprensentativa.
Stenbacka by ligger på cirka sju kilometers avstånd nord om projektområdet i Nykarleby. Jeppo trädkyrka är byggd 1961 (J.E.Romar). Jeppo prästgårds huvudbyggnad är från år 1886 (Museiverket 1993).
Kimo bruk är beläget cirka 7,5 kilometer från projektområdet. Objektet har behandlats i samband med RKY 2009-objekten. Områdesavgränsningen från 1993 är
avsevärt större än den nyare avgränsningen, som består av ett flertal mindre områden. Kimo stålbruk har grundats år 1703. Brukets byggnader har exceptionellt varit
belägna på ett flera kilometer långt avsnitt längs med forsen. På området för det
nedre bruket, som även är brukets centrum, finns ett flertal bostads- och produktionsbyggnader längs med vägarna samt stengrytor och dammbassänger. Till helheten Kimo bruk hör även området för Oravais bruk, som är beläget vid åns nedre lopp.
På den gamla masugnens plats har en textilfabrik fungerat. Den gemensamma lastplatsen för båda bruken har funnits vid åmynningen.
Oravais slagfält är beläget på lite över åtta kilometers avstånd väster om projektområdet i Vörå. Objektet har behandlats i samband med RKY 2009-objekten. Slaget
vid Oravais gicks 14.9.1809. Om denna händelse berättar minnesobelisken som har
rests 1893. Genom området löper Minnestods väg, som härstammar från 1600-talet.
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Tabell 19.2. RKY 1993-objekter på under 10 kilometers avstånd från de planerade vindkraftverken (se Figur 19.7).
Taulukko 19.2. RKY 1993-kohteet alle 10 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista tuulisoimaloista (katso Kuva 19.7).

NRO

OBJEKT

1612

Lappo å kulturlandskap

1408

Hanhimäki by och kulturlandskap

1482

Vakkuri by och kulturlandskap

1685

Oravais slagfält

1703

Kimo bruk

1731
1722

Stenbacka by
Kiitolan gård och industriområde

19.3.5 Landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskaps- eller regionnivå
Ekoluoma kulturlandskap från Vakkuri till Kuoppala är som närmast beläget på
lite över två kilometer från projektområdet.
Kulturlandskapet i de nedre delarna av Lappo å är som närmast beläget cirka
4,6 kilometer nordost om projektområdet.
Omgivningen kring Oravais fabrik finns på cirka 5,5 kilometers avstånd från projektområdet.
Kyökkäri är som närmast belägen på ungefär sex kilometers avstånd öster om projektområdet.
Området för Kimo bruk (områdesavgränsning som motsvarar avgränsningen för
RKY 1993-objektet) är som närmast beläget på cirka 7,5 kilometers avstånd från
projektområdet.
Voltti by finns på ett avstånd av 7,5 kilometer från projektområdet.
Eljasus finns på cirka sju kilometers avstånd från projektområdet.
Bosättningsgrupperna i centrum och kyrkobyn består av två delområden, som
är belägna cirka åtta kilometer väster om projektområdet.
Kuckus är som närmast belägen ungefär 11 kilometer sydväst om projektområdet.
19.4 Konsekvenser av vindkraftparken
19.4.1 Vindkraftparkens konsekvenser indelat i avståndszoner
Vindkraftparken förändrar vyerna mot projektområdet på ett stort område. Lokalt
observerat sker det förändringar på skogs- och bergsområdena samt i vindkraftparkens näromgivning i och med att vindkraftparken förverkligas, eftersom man måste
bearbeta marken vid anläggningen av vindkraftverken och tillhörande nya väg- och
kraftledningsförbindelser.
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Figur 19.8. Synlighetsanalysen enligt det mest omfattande alternativet (alt 3, 32 kraftverk).
Kuva 19.8. Näkymäanalyysi laajimmassa vaihtoehdossa (VE3, 32 voimalaa).

Vindkraftparkens konsekvenser på området för vindkraftparken (omedelbara konsekvensområdet, avstånd till vindkraftverken ungefär 0-200 m)
I alla tre alternativ förändras områdenas karaktär till energiproduktionsområde. De
befintliga skogsbilvägarna som finns på projektområdet bör förstärkas och nya vägavsnitt måste byggas, delvis även på bergsryggarna. Speciellt på Vörå kommuns
sida av projektområdet består terrängen till stor del av bergsområden som kan antas vara känsliga omgivningar. I alternativ 1 har ett kraftverk placerats på en kal
klippa. Omkring varje kraftverk röjs trädbeståndet på lyftkranens operationsyta
d.v.s. på en yta på cirka 40 x 60 meter. Därtill förutsätter resandet av komponenter
ytterligare en trädfri yta på cirka 20 x 150 meter. Efter anläggningsskedet återställs
byggnadsplatserna kring kraftverken. De möjliga schaktningsarbetena av berg är
dock permanenta förändringar i miljön. Elen överförs via jordkablar till elstationen
som är belägen på projektområdet, varifrån anslutningen till stamnätet sker via luft-
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ledning. För övrigt förblir de områden som finns mellan kraftverken i sitt nuvarande
läge. I alternativen 1 och 3 är Storbötets fina bergsområde beläget inom projektområdet. På området finns ett utsiktstorn. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte
synliga till bergsområdet. Till utsiktstornet är kraftverken dock oundvikligen synliga.
I alla tre alternativ förändras vyerna mot projektområdet i betydande mån. För vyerna som öppnas från utsiktstornet är konsekvenserna som orsakas av alternativen
1 och 3 som kraftigast eftersom antalet vindkraftverk är störst. I dessa alternativ är
även kraftverken belägna närmare bergsområdet än i alternativ 2. Landskapskonsekvenserna kunde förmildras genom att flytta ett av kraftverken som är beläget direkt sydost om bergsområdet längre bort. På Vörå kommuns sida finns det i alla fall
en vägdragning som förorsakar måttliga konsekvenser för landskapsbilden, eftersom
vägen löper direkt intill ett bergsområde. I det omedelbara konsekvensområdet inverkar förutom de visuella förändringarna även skuggbildningen på hur man upplever landskapet.
På området för vindkraftparken finns det inte nationellt eller landskapsmässigt värdefulla landskapsområden eller kulturmiljöobjekt, förutom fornlämningar.
På området för vindkraftparken finns det inte bostadshus eller fritidsbosättning.
Vindkraftparkens konsekvenser på närområdet (avstånd till vindkraftverken ungefär
0-5 kilometer)
Enligt synlighetsanalysen är flest vindkraftverk synliga till de odlingsområden som är
belägna norr och söder om vindkraftparken. Speciellt norr om projektområdet finns
det väldigt vida odlingsslätter. Förutom till odlingsslätterna kommer vindkraftverken
även att vara synliga till stora andelar av de vägar som löper genom odlingsslätterna. Sikten till vindkraftverken avbryts endast ställvis då vägen löper bakom en
skogsdunge eller genom bosättning, eftersom träd och/eller byggnader i dessa fall
utgör hinder för sikten. Det småskaliga landskapet kommer i och med att vindkraftverken byggs att förändras i nästan betydande mån då ett agrart landskap får kraftiga teknologiska drag. De negativa konsekvenserna som riktas mot landskapet norr
om projektområdet är minst måttliga i alternativen 1 och 2. I alternativ 1 är antalet
kraftverk högt och de närmaste av dem dominerar landskapsbilden. I alternativ 2 är
antalet kraftverk endast 7, men de syns nästan till sin helhet speciellt till de västra
delarna av odlingsslätten som är belägen norr om projektområdet. I alternativ 3 kan
man anse att konsekvenserna är kraftigare än i alternativen 1 och 2 och därmed
nästan betydande.

Figur 19.9. Fotomontage 1. Vy mot söder från Jeppovägen (~750), avstånd till närmaste
kraftverk cirka 2,7 km.
Kuva 19.9. Valokuvasovite 1. Näkymä etelään Jepuantieltä (~750), etäisyys lähimpään voimalaan noin 2,7 km.
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Figur 19.10. Fotomontage 2. Vy mot nordväst från Peräkoskentie (~140), avstånd till närmaste kraftverk cirka 3,0 km
Kuva 19.10. Valokuvasovite 2. Näkymä luoteeseen Peräkoskentieltä (~140), etäisyys lähimpään voimalaan noin 3,0 km.

Då man betraktar vindkraftparken från de odlingsslätter samt vägar som är belägna
söder om projektområdet syns vindkraftverken inte lika dominerande i landskapet
som då man betraktar vindkraftparken norrifrån. Därmed är landskapskonsekvenserna högst måttliga i alternativen 1 och 3 och relativt små i alternativ 2.
Det är ofta svårt att definiera den landskapsmässiga dominanszonen, d.v.s. området
där kraftverket är mycket dominerande i landskapet, som uppstår kring kraftverken.
I olika utredningar har man dock kommit fram till att vindkraftverken dominerar
landskapet på ett område som motsvarar cirka 10 gånger deras navhöjd (Weckman
2006). Detta avstånd innebär ett dominansområde på cirka 1,4 kilometer från vindkraftverken. De vindkraftverk som planeras i Finland i nuläget är dock mycket större
än de kraftverk som har varit vanliga vid den tidpunkt då man har utfört de ovan
nämnda utredningarna. Därmed är det skäl att anta att dominanszonen är något
större.
Det finns bosättning norr, söder och väster om projektområdet. Norr om projektområdet finns det bosättning på under två kilometer från de närmaste vindkraftverken.
De närmaste bostäderna finns på ett avstånd av 1,4-2,4 kilometer från det närmaste
kraftverket. Enligt synlighetsanalysen är vindkraftverken, i alla fall en del av dem,
synliga till bostäderna. Likaså är kraftverk synliga till andra bostäder som är belägna
inom ett avstånd av två kilometer från vindkraftverken. På de flesta av gårdarna
finns det trädbestånd eller byggnader som skymmer sikten mot vindkraftparken och
därmed förmildrar landskapskonsekvenserna för bostadshusen till viss mån. För de
närmaste bostadshusen är landskapskonsekvenserna ändå betydande i alternativen
1 och 3. De mest betydande konsekvenserna orsakas av kraftverken 8 och 9 samt
av det kraftverket (6) som är beläget direkt sydost om Storbötets bergsområde. Det
nordligaste kraftverket (1) i alternativ 2 orsakar betydande negativa konsekvenser
för de bostäder som är belägna närmast. I övrigt orsakar alternativ 2 måttliga konsekvenser för de närmaste bostadshusen.
I närområdet finns det inte nationellt värdefulla landskaps- eller kulturmiljöobjekt.
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Figur 19.11. Fotomontage 8. Vy söderut från Aspnäsvägen (~228), avstånd till närmaste
kraftverk cirka 1,8 km.
Kuva 19.11. Valokuvasovite 8. Näkymä etelään Aspnäsvägeniltä (~228), etäisyys lähimpään
voimalaan noin 1,8 km.

Värdefulla landskapsområden på landskaps- eller regionnivå
Ekoluoma kulturlandskap från Vakkuri till Kuoppala
Området är som närmast beläget cirka två kilometer från de närmaste kraftverken i
alternativen 1 och 3. Landskapsområdet är mångfaldigt större än RKY 1993-objektet
Vakkuri by och kulturmiljö. Området inkluderar rikligt med åkerområden. Enligt synlighetsanalysen syns kraftverken till en stor del av området. Bäst syns kraftverken
till åkerområdena och vägarna (t.ex. Oravaistentie, Välitalontie och Ekotie). Ställvis
bryter kantskog, skogsholmar, växtlighet vid vägkanten eller trädalléer vyn mot
vindkraftparken. De närmaste kraftverken i alternativ 1 och 3 är de mest dominerande. Kraftverken i alternativ 2 förblir på ett betydligt längre avstånd. I de nordliga
delarna av värdeobjektet närmar sig konsekvenserna i alternativen 1 och 3 betydande. Då man rör sig söderut i värdeobjektet växer avståndet till kraftverken och
konsekvenserna förblir ställvis relativt små. Då man beaktar värdeobjektet som en
helhet är landskapskonsekvenserna i alternativen 1 och 3 måttliga och ganska små i
alternativ 2.

Figur 19.12. Fotomontage 4. Vy mot nordväst från Oravaisvägen (~915), avstånd till närmaste kraftverk ungefär 5,1 km.
Kuva 19.12. Valokuvasovite 4. Näkymä luoteeseen Orasvaistentieltä (~915), etäisyys lähimpään voimalaan noin 5,1 km.
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Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993)
Vakkuri by och kulturlandskap
Enligt synlighetsanalysen är kraftverk i alternativen 1 och 3 synliga på flera ställen i
Vakkuri kulturmiljö. De närmaste kraftverken är belägna på ett avstånd av mindre
än fyra kilometer från objektet. Bäst syns kraftverken från åkerslätterna och
Oravaistentie. Till den tätaste bebyggelsen längs med bystråket är kraftverken troligen inte synliga på grund av byggnader och trädbeståndet på gårdarna. I alternativ
2 är de närmaste kraftverken belägna på ett avstånd av cirka fem kilometer från
värdeobjektet och de är synliga främst till åkrarna. Konsekvenserna för landskapet
och kulturmiljön är högst måttliga i alternativen 1 och 3 och ganska små i alternativ
2.
Vindkraftparkens konsekvenser på mellanområdet (avstånd till vindkraftverken cirka
5-12 kilometer)
Enligt synlighetsanalysen är flest vindkraftverk synliga till åkerområdena kring Lappo
ådal öst och nordost om projektområdet, Kuoppala åkerområde söder om projektområdet, till havs i väst och till Brännlax och Harjux åkerslätter nordväst om projektområdet. Avståndet till objekten har ökat i den mån att kraftverken inte längre
är dominerande i landskapsbilden och därmed är konsekvenserna inte betydande i
något alternativ.
Bosättning är belägen främst i Oravais tätort, i byarna längs med Lappo å och i Kimo
sydväst om projektområdet. Från bosättningskoncentrationerna i Kimo och Oravais
finns det enligt synlighetsanalysen inte synkontakt med kraftverken, liksom det inte
heller förefaller förekomma från de större bostadskoncentrationerna längs med
Lappo å. Ställvis kan det dock förekomma vyer där kraftverken kan vara synliga. Avståndet till kraftverken ökar och varierar mellan 7-9 kilometer. Dessutom mildras
konsekvenserna av att det finns byggnader och trädbestånd på gårdarna som hindrar inblicken mot vindkraftparken. De landskapskonsekvenser som riktar sig mot bosättningen är ganska små i alternativen 1 och 3 och små i alternativet 2.
Det finns inte nationellt värdefulla landskapsområden i mellanområdet. I zonen finns
dock Kimo ådal, som har föreslagits till nytt nationellt värdefullt landskapsområde.
Kimo ådal inbegriper området för Kimo bruk samt dess nordliga ådal ända till Kullas.
Objekt som föreslagits till nationellt värdefullt
Kimo ådal
Objektet är som närmast beläget på dryga fem kilometers avstånd från de närmaste
kraftverken i alternativ 1 och 3. Till det närmaste kraftverket i alternativ 2 är det
knappa sex kilometer. Från de områden till vilka kraftverken är synliga är det ett betydligt längre avstånd. Enligt synlighetsanalysen är kraftverk inte synliga till det
egentliga bruksområdet i något av alternativen. En del av kraftverken är synliga till
åkermarkerna i de västra delarna av objektet. Mest kraftverk är synliga främst till
åkrarna som är belägna i de västra delarna av den norra ådalen. I den norra delen
av objektet syns kraftverken även till Kimovägen. Vyn mot kraftverken är dock inte
alltid klar, utan det finns ställvis växtlighet och byggnader längs med vägen. I alternativet 1 förblir konsekvenserna små. I alternativen 2 och 3 kan det ställvis bildas
måttliga konsekvenser för de norra delarna av objektet. Då man bedömer landskapskonsekvenserna helhetsmässigt för hela objektet förblir konsekvenserna små.
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Figur 19.13. Fotomontage 6. Vy mot nordost från Kimovägen (~515), avstånd till närmaste
kraftverk ungefär 7,3 km.
Kuva 19.13. Valokuvasovite 6. Näkymä luoteeseen Kimontieltä (~515), etäisyys lähimpään
voimalaan noin 7,3 km.

På mellanområdet finns det ett flertal nationellt värdefulla byggda kulturmiljöer samt
landskapsmässigt värdefulla kulturmiljöer och landskapsområden.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009)
Kimo bruk och fabrikssamhället i Oravais
Objektet består av ett flertal delområden. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken
inte synliga till objektet, bortsett från de södra delarna av det nordligaste delområdet. En del av kraftverken är främst synliga till Masugnsvägen. Kraftverken i alternativet 2 är belägna som närmast objektet, avståndet till det nordligaste delområdet är
som närmast cirka sex kilometer. Mest konskevenser bildas av alternativen 2 och 3.
Kraftverken är dock synliga endast till en så liten del av hela objektet att konsekvenserna förblir små.
Oravais kyrka och gravgård
Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga till objektet och därmed uppstår
det inte konsekvenser.
Vörå: Slagfältet vid Oravais och Minnestods väg
Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga till objektet och därmed uppstår
det inte konsekvenser.
Bruksherrgårdarna i Österbotten
Det finns två herrgårdar som tillhör objektet och som är belägna inom mellanområdet. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga till Kiitola gård. Några
kraftverk kan vara synliga till en liten del av Keppo gårds område. Avståndet till det
närmaste kraftverket är dryga sex kilometer. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga till själva herrgården. Konsekvenserna förblir relativt små i alternativen 1 och 3. För alternativ 2 bildas det troligen inte konsekvenser på grund av det
långa avståndet.
Stråkbebyggelsen i Voltti by och Mattila bro
Enligt synlighetsanalysen är kraftverken synliga till en liten del av värdeobjektet,
främst till öppna områden. Som närmast är avståndet till kraftverken i alternativ 1
och 3 cirka nio kilometer. Kraftverken smälter in i sin bakgrund och konsekvenserna
förblir små. I alternativ 2 är de närmaste avstånden cirka 12 kilometer. Kraftverken
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är troligen knappt synliga alls eller så syns de endast till en mycket liten del. Konsekvenserna blir mycket små.
Värdefulla landskapsområden på landskaps- eller regionnivå
Kulturlandskapet i de nedre delarna av Lappo å
Landskapsområdet är som närmast beläget dryga fem kilometer från de närmaste
kraftverken i alternativen 1 och 3. Enligt synlighetsanalysen är en stor andel av
kraftverken synliga till objektet, speciellt i de södra och östra delarna av objektet. I
närheten av Jungarvägen finns det på ett flertal ställen så mycket trädbestånd, annan växtlighet eller byggnader att det inte öppnas synlighetsaxlar in mot vindkraftparken. På de åkerslätter som är belägna invid Ekolantie finns det mycket trädholmar som utgör hinder för vindkraftverkens synlighet. Skogskanten kommer även
ställvis mycket nära. Klara vyer öppnas alltså främst från åkrarna, speciellt från de
östra kanterna av åkrarna som är belägna öster om Lappo å. De största konsekvenserna riktas därmed mot åkerområdena i de södra och östra delarna av objektet. För
hela objektet bildas det endast ganska små konsekvenser.
Kyökkäri
Objektet är som närmast beläget på cirka sex kilometers avstånd från kraftverken i
alternativen 1 och 3 samt på dryga nio kilometers avstånd från de närmaste kraftverken i alternativ 2. Enligt synlighetsanalysen finns det visuell kontakt med kraftverken endast till mindre delar av objektet. Kraftverk är synliga främst från åkrarna
och på vissa ställen även från vägarna. I alternativen 1 och 3 blir konsekvenserna
ganska små och i alternativ 2 blir de små.

Figur 19.14. Fotomontage 9. Vy mot väst från Kihakoskentie (~41), avstånd till närmaste
kraftverk ungefär 7,9 km.
Kuva 19.14. Valokuvasovite 6. Näkymä länteen Kihakoskentieltä (~41), etäisyys lähimpään
voimalaan noin 7,9 km.

Omgivningen kring Oravais fabrik
Objektet är beläget cirka sex kilometer från de närmaste kraftverken i alternativen 2
och 3. Områdesavgränsningen är lite annorlunda än avgränsningen för RKY 2009objektet. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga till objektet.
Bosättningsgrupperna i centrum och kyrkobyn
Värdeobjektet består av två skilda delområden och är som närmast belägna på ungefär åtta kilometers avstånd från kraftverken i alternativ 2 och 3. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga till objektet.
Eljasus
De planerade kraftverken är belägna på ett avstånd av cirka åtta kilometer från de
närmaste kraftverken i alternativ 2 och 3. Enligt synlighetsanalysen är en del kraft-
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verk synliga endast till de norra delarna av objektet. I alla alternativ förblir konsekvenserna små eller ganska små.
Området för Kimo bruk
Enligt synlighetsanalysen syns kraftverken inte till det egentliga bruksområdet i något av alternativen. En del av kraftverken är synliga till åkerområdet som finns i de
västra delarna av objektet. Till det området dit kraftverken är synliga är avståndet
till de närmaste kraftverken i alternativen 2 och 3 dryga nio kilometer och till de
närmaste kraftverken i alternativet 1 dryga 12 kilometer. Konsekvenserna förblir
ganska små eller små.
Voltti by
Objektet har behandlats ovan i samband med de byggda kulturmiljöerna av riksintresse. Områdesavgränsningen är dock större än RKY 2009-objektets avgränsning.
Kuckus
Objektet är som närmast beläget 1,5 kilometer från de närmaste kraftverken i alternativen 2 och 3. Enligt synlighetsanalysen är ett stort antal kraftverk synliga till hela
området, som huvudsakligen består av odlingsområden. Minst kraftverk är synliga
till de östra delarna av objektet och mest kraftverk är synliga till de västra delarna
av objektet. Största delen av kraftverken är synliga till Kuckusvägen som löper genom objektet. Från området där det finns tät bebyggelse hindras direkta infallsvinklar till kraftverken på grund av omkringliggande byggnader och gårdarnas trädbestånd. Det långa avståndet mellan objektet och kraftverken innebär att kraftverken
smälter in i sin bakgrund ganska väl och konsekvenserna är därmed inte betydande i
något alternativ.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993)
Kulturlandskapet vid Lappo å
Avståndet mellan objektet och de närmaste kraftverken är dryga sex kilometer i alternativen 1 och 3 samt dryga nio kilometer i alternativet 2. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken synliga främst till objektets östra kanter, d.v.s. till åkerslätterna
samt vägarna öster om ån och därmed är avståndet till de närmaste kraftverken betydligt längre. Kraftverken dominerar inte längre landskapet. Ställvis utgör trädbeståndet och växtligheten längs med ån och vägarna samt bebyggelsen hinder för
kraftverkens synlighet. I alternativen 1 och 3 blir konsekvenserna ganska små och i
alternativ 2 blir konsekvenserna små.
Kimo bruksområde
Objektet har behandlats i samband med värdefulla landskapsområden på landskapsnivå ovan. Avgränsningen är densamma.
Hanhimäki by och kulturlandskap
Enligt synlighetsanalysen är majoriteten av kraftverken synliga till en stor del av odlingsområdet och till Kuoppalantie. Avståndet mellan de närmaste kraftverken i alternativen 1 och 3 är cirka åtta kilometer och till de närmaste kraftverken i alternativ
2 nästan 11 kilometer från de områden dit kraftverken är synliga. Konsekvenserna
förblir ganska små eller små.
Kiitola gårds- och industriomgivning
Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga till själva herrgården eller till
industriomgivningen. En liten del av kraftverken är synliga till en mycket avgränsad
del av ett åkerområde som tillhör objektet. Konsekvenserna blir små i alla alternativ.

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

181

Stenbacka by
Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga till Jeppo kyrka eller till det tätt
bebyggda bystråket. I alla alternativen är kraftverken synliga till odlingsområdet
som tillhör objektet samt till de södra delarna av Kirkkotie. Kraftverken blir delvis i
skymundan bakom skogskanten. Minst synliga är kraftverken i alternativ 2. Eftersom
kraftverken inte är synliga till byns kärnområde och eftersom de inte dominerar
landskapsbilden förblir konsekvenserna för landskapet ganska små i alla alternativen. Minst konsekvenser orsakas av alternativ 2.
Oravais slagfält
Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga till objektet och därmed uppstår
det inte konsekvenser.
Vindkraftparkens konsekvenser på fjärrområdet (avstånd till kraftverken 12-25 kilometer)
Enligt synlighetsanalysen är kraftverken synliga till åkerområdena kring Lappo ådal
norr och sydost om projektområdet, till åkerslätten som riktas mot sydost från
Ojala-Hanhilantie, de nordliga delarna av Vörå ådal samt till havet. Avståndet är
dock så långt att de negativa konsekvenserna förblir små.
I fjärrområdet finns ett flertal värdeobjekt.
Nationellt värdefulla landskapsområden
I zonen finns Vörå ådal. Mellan ådalen och de närmaste kraftverken i alternativen 2
och 3 blir det cirka 13,5 kilometer. Till de närmaste kraftverken i alternativ 1 blir det
nästan 15 kilometer. Kraftverk är synliga till de nordliga delarna av landskapsområdet, men det är dock ett relativt litet område i förhållande till arealen av hela landskapsområdet. Även i norr syns kraftverken inte till de västra delarna av objektet,
vilket betyder att avståndet till de närmaste kraftverken blir längre. På grund av det
långa avståndet förblir konsekvenserna små i alla alternativ. De minsta konsekvenserna uppstår av alternativ 2, eftersom alternativet består av minst kraftverk.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009)
Kyrkonejden i Alahärmä
Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga till objektet och därmed uppstår
det inte konsekvenser.
Andra byggda kulturmiljöer som är värdefulla på nationell eller landskapsmässig nivå
och som är belägna på ett avstånd som överskrider 12 kilometer har inte specificerats här. Även om det kan finnas en visuell förbindelse av något slag, förblir konsekvenserna små på grund av det långa avståndet. Vid ett avstånd på 12 kilometer
smälter kraftverkens torn relativt bra in i sin bakgrundsmiljö.
Vindkraftparkens konsekvenser på det teoretiska maximala synlighetsområdet (avstånd till vindkraftverken cirka 25-35 kilometer)
I det här synlighetsområdet kan kraftverkens torn främst vara synliga i ideella väderförhållanden och från havsområden. I området finns även det nationellt värdefulla landskapsområdet Alajoki i Lappo - Kauhava. Som närmast är avståndet mellan
områdets norra delar och kraftverken i alternativen 1 och 3 dryga 28 kilometer. En
del av kraftverken kan i utmärkta väderförhållanden vara synliga till något delom-
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råde av värdeobjektet, även om det är osannolikt att det alls bildas visuella förbindelser. De möjliga konsekvenserna förblir mycket små.
19.5 Konsekvenser av elöverföringen
Utanför projektområdet löper den planerade kraftledningen först cirka 500 meter
genom en till största delen kalhuggen terräng med att tangera en åker. Därefter
övergår kraftledningslinjen ändan av en grundvattenbassäng. Slutsträckan, cirka
fyra kilometer, löper ledningen i en sluten och ställvis kalhuggen skogsterräng exklusive att övergå en minde åkerfält. Vid de skogsbeklädda delområdena måste skog
röjas undan ledningsgatan. Konsekvenserna riktas huvudsakligen mot närlandskapet
och de blir ganska små. Mest negativa konsekvenser uppstår vid ett bergsområde
vid namn Langeberget. Ledningen måste endera dras över bergsområdet eller så löper den intill berget. Ifall ledningen löper intill bergsområdet orsakas mindre konsekvenser.
Luftledningens avstånd till det närmaste bostadshuset, som ligger nordöster om
Langeberget, är cirka 350 meter. Konsekvenserna för dess del förblir ganska små
speciellt ifall ledningen inte dras över bergsområdet.
19.6 Lindring av konsekvenserna
De landskapskonsekvenser som uppstår av vindkraftverken kan även i någon mån
lindras genom att flytta det kraftverket (6) som är beläget direkt sydost om Storbötets bergsområde samt genom att ta bort kraftverk 1 och ta bort eller flytta kraftverken 8 och 9 längre bort från bosättningen i norr.
Den störning som flyghinderljusen orsakar kan eventuellt lindras genom att använda
flyghinderljus som kan släckas. I så fall skulle en radar, som slår på varningsljusen
bara när ett flygplan eller en helikopter upptäcks, placeras i vindkraftverken. Övriga
tider är flyghinderljusen släckta. Trafiksäkerhetsverket Trafi fattar beslut om lösningar för flyghinderljusen.
De negativa konsekvenser som uppstår av kraftledningarna kan i någon mån lindras
i samband med den noggrannare planeringen, t.ex. genom valet av stolpar samt deras placering. Kraftledningar bör i mån av möjlighet byggas i samband med befintliga kraftledningar eller på områden där det redan finns befintliga skador i landskapet.
19.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
I bedömningen av landskapskonsekvenserna kan man inte exakt beakta effekterna
av skogsvårdsåtgärder samt de döljande effekterna som konstruktioner eller gårdsträd har på vindkraftparkens synlighet. Således kan synlighetsanalysen anses ge en
tämligen riktgivande bild av vindkraftverkens synlighet i omgivningen.
Med hjälp av fotomontage kan man åskådliggöra den framtida situationen ganska
exakt. Fotomontaget motsvarar dock inte den vy och den skärpa som människoögat
kan uppfatta. På fotografier skingras bakgrundslandskapet och blir vanligen dunklare
än om man tittar med ögat. Med fotomontage är det även möjligt att avsiktligt eller
oavsiktligt manipulera åskådaren beroende på hur otydligt eller alternativt färgstarkt
man avbildar kraftverkets torn.
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20 KONSEKVENSER FÖR FORNLÄMNINGAR
20.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftparkens 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.
20.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
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 vindkraftparken.
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.
20.2.1 Inventering av fornlämningar
En arkeologisk inventering har utförts på projektområdet under perioden 16.18.10.2013. Inventeringen utfördes av arkeologerna Kalle Luoto och Markus Kankkunen från Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy. På området har det innan denna inventering endast förekommit lite arkeologisk verksamhet. Områdets arkeologiska objekt har granskats fyra gånger sedan år 1948, varav den senaste
granskningen har utförts 1985.
Målet med inventeringen var att granska de tidigare kända fornlämningarna samt att
utreda dess gränser. Man strävade även till att hitta tidigare okända fornlämningar.
Den arkeologiska utredningen består därmed av tre olika skeden; en förundersökning av området, en terränginventering samt en rapport.
Vid förundersökningen av området utnyttjade man litteratur, Museiverkets register
över befintliga fornlämningar, tidigare arkeologiska inventeringar och granskningar
från området samt Riksarkivets storskiftes- och sockenkartor. I sockenkartorna
framkommer områdets karaktär som ett skogsområde i närheten av bosättningen.
På basen av de historiska kartorna kunde man inte lokalisera några möjliga fornlämningar på området. I terrängen lokaliserades objekten med GPS, måttband samt
kompass. Terrängundersökningen riktades till platser där markanvändningen enligt
planerna kommer att förändras. I huvudsak granskades terrängen ytligt, medan man
granskade de platser som ansågs vara gynnsamma för fornlämningsupptäckter noggrannare genom stickprov med spade. Speciellt bedömdes att de områden i öst och
nordost som bestod av sandig jordmån var gynnsamma ställen för fynd.
Rapporten om den arkeologiska inventeringen presenteras som bilaga 9.
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20.3 Nuläge
Enligt Museiverkets fornlämningsregister från år 2013 finns fem kända fornlämningar
på projektområdet. Dessa objekt granskades vid inventeringen.
Munsala Lillbötet 2 (496010002) är två gravrösen från bronsåldern. Rösena är
belägna på en klippa som omges av sumpig skog. Det ena röset är avlångt och vallaktigt och det finns i alla fall två gropar i objektet som indikerar att det har bökats
om. Det andra röset är mindre och i mitten finns det kalt berg i dagen.
Jätteberget 1 (559010006) är ett gravröse från bronsåldern. Röset är beläget på
norra sidan av en kulle vid namnet Jätteberget. Rösets diameter är cirka 14 meter.
Vid granskningen 2013 kunde man konstatera att den grop som finns i mitten möjligen är del av det ursprungliga objektet. I närheten av objektet observerades en
körstig som bildats av en skogsmaskin, man har även utfört skogsbruksåtgärder i
närheten av objektet. Röset är klart urskiljbart på ett kalt berg.
Jätteberget 2 (55901007) är ett gravröse från bronsåldern som till formen är
långsträckt. Objektet kan möjligen vara två bredvid varandra belägna rösen. Storleken av fornlämningen är cirka 30 x 14 meter. Vid granskningen 2013 fastställdes objektets beskrivning i enlighet med fornlämningsregistret.
Björnstensberget 1 (559010008) är ett gravröse från bronsåldern. På toppen av
Björnstensberget finns tre gravrös vars diametrar är 2-6 meter. Samtliga har bökats.
Vid granskningen 2013 kunde man bara konstatera 2 rösen. Det tredje kan möjligen
vara ett gränsmärke som är beläget cirka 75 meter sydväst om röse nr 1.
Björnstensberget 2 (559010019) är ett fast bronsåldersfynd. Objektet har observerats vid dikning av sandiga ställen i området. Enligt fornlämningsregistret är
fornlämningen cirka 70 meter lång och förekommer på båda sidorna av vägen samt
vid början av stigen som leder till Björnsten. Objektets avgränsning har dock inte
bestämts. Vid vägens södra del har kvarts och brunnet ben observerats i några
stickprov. Det finns inget synligt kulturskikt. En del av objektet har förstörts i samband med byggandet av skogsvägen. Vid granskningen 2013 växte det cirka 30 år
gammal skog vid boplatsen. På basen av topografin i området avgränsades boplatsen i söder troligen till en dikad mosse, i norr och väst till kala bergsområden och i
öst till skogsbilvägen. Det är troligt att objektet i alla fall delvis har förstörts i samband med tidigare markanvändning.
Vid terränginventeringen av projektområdet lokaliserade man även fem nya fornlämningsobjekt.
Jätteberget 3 är beläget på bergområdets högsta område och är ett avlångt röse
som består av stenar i storleken 25-40 cm. Röset är 10,5 meter långt och 3,5 meter
brett och som högst 45 cm högt. Omkring objektet finns kalt berg, som är täckt med
vitmossa och lav. Trädbeståndet är lågvuxen tall.
Suckholmshällans fasta fornlämning kunde inte tidsbestämmas. Stenkonstruktionen är rektangulär och bildar ett så kallat tomt rum på grund av sin vallaktiga karaktär. I mitten av konstruktionen växer en tall. Cirka 10 meter nordväst om objektet
finns en jaktstuga. På basen av yttre drag härstammar objektet troligen från den historiska tiden.
Suckholmshällan 2 motsvarar till sin karaktär Suckholmshällan. Objektet kan vara
förhistoriskt, men dess goda skick kan även indikera en yngre ålder. Objektet är beläget på ett kalt berg och dess storlek är 2 x 2 meter.
Svindalsberget är ett litet objekt som är beläget på kanten av ett kalt berg. Röset
består av stenar i storleken 20-40 cm och är nästan helt täckt av mossa och lav. Objektets läge antyder att det är ett fornlämningsobjekt.
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Sandgrävarna är en fast fornlämning som inte har tidbestämts. Röset har byggts i
de nordvästra delarna av ett kalt berg och har en avlång formation med ett rektangulärt hål i de sydostliga delarna av objektet.

Figur 20.1. Kända fornlämningar och andra objekt upptäckta i fornlämningsinventering i och i
närheten av projektområdet (Museiverket 2013, Luoto 2013).
Kuva 20.1. Tunnetut muinaisjäännökset ja muut muinaisjäännösinventoinnissa löydetyt kohteet hankealueella ja sen läheisyydessä (Museovirasto 2013, Luoto 2013).
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Figur 20.2. Kända fornlämningar och andra objekt upptäckta i fornlämningsinventering i projektområdets västra del på flygbild (Museiverket 2013, Luoto 2013).
Kuva 20.2. Tunnetut muinaisjäännökset ja muut muinaisjäännösinventoinnissa löydetyt kohteet hankealueen länsiosassa ilmakuvalla (Museovirasto 2013, Luoto 2013).

20.4 Konsekvenser av vindkraftparken
Resultaten av den arkeologiska inventeringen 2013 har beaktats vid de förändringar
som har gjorts i vindkraftverkens placeringar sedan MKB-programmet och inventeringen. Objektet Björnstensberget 2 har vid inventeringen 2013 avgränsats i öst till
den befintliga skogsbilvägen. Skogsbilvägen kommer vid anläggningen av vindkraftparken att förstärkas. Detta innebär att vägen kommer att breddas till minst 4,5 meter för att klara specialtransporterna. Konsekvenserna bedöms dock förbli små, eftersom skogsbilvägen är befintlig och konsekvenser av breddningen högst riktas till
utkanterna av objektet. Konsekvenserna är desamma i alla tre alternativen som bedöms, eftersom skogsbilvägen har planerats förstärkas i alla tre alternativen.
Till alla övriga tidigare kända och vid inventeringen funna fornlämningsobjekt har
man beaktat en skyddszon och därmed bedöms anläggningen av vindkraftparken
inte orsaka konsekvenser för dem.
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20.5 Konsekvenser av elöverföringen
Elöverföringen för projektet planeras som luftledning från projektets elstation till den
befintliga 110 kV kraftlinjen som löper mellan Toby och Kojola. Luftledningsgatan är
46 meter bred. Den planerade dragningen för luftledningen löper i närheten av objekten Jätteberget 1, 2 och 3 samt Svindalsberget, som närmast är avståndet 74 m
mellan Jätteberget 2 och luftledningen. Kring dessa fornlämningsobjekt garanteras
en skyddszon med radien minst 50 meter till luftledningsgatan och därmed byggåtgärdsområdet.
Söder om objektet Jätteberget 3 finns det ett annat kulturhistoriskt värdefullt objekt.
Objektet är beläget cirka 45 meter söder om luftledningsdragningen. Skyddszonen
mellan detta objekt och luftledningsgatan blir cirka 20 meter.
Utanför projektområdet är det kända fornlämningsobjektet som är beläget närmast
luftledningsdragnigen Storbacken, som är belägen på cirka två kilometers avstånd
till luftledningen.
Elöverföringen inom och utanför projektområdet bedöms inte orsaka konsekvenser
för fornlämningarna.
20.6 Lindring av konsekvenserna
Konsekvenserna som möjligen riktas mot fornlämningsobjektet Björnstensberget 2
kan lindras genom att byggåtgärderna riktas till den östra sidan av den befintliga
skogsbilvägen. Då minimeras de ingrepp som riktas till utkanterna av objektet. Vid
anläggningen av vindkraftparken kan man även märka ut fornlämningsobjekten i
terrängen för att undvika att några konsekvenser riktas mot dem.
Vid undersökningar av och borrningar i jordmånen på och i närheten av fornlämningsområden ska tillstånd att rubba fornlämningen sökas hos Museiverket. Varaktiga och tillfälliga åtgärder som beror på byggande får inte påverka fornlämningarna,
de får till exempel inte överhöljas. I framtiden kan det uppkomma ett speciellt behov
av ytterligare utredningar av fornlämningarna (jfr 15 § i lagen om fornminnen).
Grävningsundersökningar som är mer omfattande och noggrannare än vanligt utredningsarbete, till exempel en provgrävning för att bedöma objektets omfattning, tillstånd eller betydelse, är tillståndspliktig verksamhet.
20.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Terrängundersökningen riktades till platser där markanvändningen enligt planerna i
MKB-programskedet skulle förändras. Efter inventeringen har planerna ändrats något (se kapitel 4.2.3), vilket har beaktats i bedömningen. Förändringar i vindkraftparkens layout i den fortsatta planeringen kan även innebära förändrade konsekvenser för fornlämningarna i området. Ifall förändringarna är betydande är det skäl att
bedöma konsekvenserna för fornlämningarna på nytt. De kända objekten på projektområdet har granskats i samband med projektet men trots inventeringen är det
möjligt att det på området finns fornlämningar som inte har upptäckts och det är
därmed möjligt att man inte känner till alla fornlämningar i området.
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21 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORS LEVNADSFÖRHÅLLANDEN OCH TRIVSEL
21.1 Konsekvensmekanismer
Vid bedömningen av konsekvenserna för människorna behandlas projektets konsekvenser för människors levnadsförhållanden, trivsel och hälsa. Med konsekvenser för
levnadsförhållandena och trivseln avses konsekvenser som riktar sig mot människor,
olika samfälligheter och samhället och som ger upphov till förändringar i människornas dagliga liv och i trivseln i boendemiljön (s.k. sociala konsekvenser).
Konsekvenserna av projektet kan rikta sig direkt mot människors levnadsförhållanden och trivsel, men de kan också rikta sig mot till exempel naturen och landskapet
och på så sätt påverka människorna indirekt. I samband med bedömningsarbetet
identifieras ingående olika konsekvenser som kan uppstå under anläggningen och
driften av vindkraftparken.
Vindkraftparkers typiska konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel uppstår till följd av de förändringar som projektet ger upphov till och som kan
rikta sig mot:







boendetrivseln (fast bosatta och semesterinvånare)
rekreationsanvändningen av projektområdet och möjligheterna att utöva fritidsintressen
de framtidsrisker, den oro och de hotbilder som människorna upplever
områdets anseende
samhällena och deras utvecklingsförutsättningar
sysselsättningen och näringarna

I praktiken har de konsekvenser som riktar sig mot människorna nära samband med
de övriga konsekvenserna av projektet och utgör en sammanfattning av invånarnas
övergripande upplevelse av de förändringar som projektet medför.
Konsekvenser för människorna kan uppkomma redan vid planeringen och bedömningen av ett projekt, till exempel i form av oro och osäkerhet bland invånarna beträffande framtiden. Oron och osäkerheten kan hänföra sig till både ett okänt hot
och till kunskap om eventuella eller sannolika konsekvenser. Därför handlar invånarnas rädsla och motstånd mot förändringar inte nödvändigtvis enbart om att försvara
de egna intressena, utan orsaken kan även vara mångsidig kunskap om de lokala
förhållandena, riskerna och möjligheterna. Orons följder för individen och samhället
är även oberoende av huruvida rädslan enligt en objektiv granskning är motiverad
eller inte.
Enligt opinionsundersökningar är finländarna positivt inställda till en utbyggnad av
vindkraften. Till exempel är 91 procent av de personer som besvarade undersökningen finländarnas energiattityder (n = 1 501) positivt inställda till en utbyggnad av
vindkraften, medan endast två procent är negativt inställda. Av de olika energiformerna förhöll man sig mest positivt till en utbyggnad av vindkraften (Yhdyskuntatutkimus Oy 2011).
Älgjakten är betydande för medlemmarna i älgjaktlaget med tanke på köttets värde
och den upplevs som en samhälleligt viktig jaktform. Älgjakten är välorganiserad och
dessutom brådskande ifall tillstånden är många. Synvinklarna som framkommit i intervjuer med älgjägare inom ramen för olika projekt har varierat, och en del jägare
anser att servicevägarna mellan kraftverken underlättar transporten av fällda älgar
ur terrängen och att nya servicevägar ökar det potentiella antalet pass (FCG 2013).
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21.2 Utgångsdata och metoder
21.2.1 Invånarenkät
En invånarenkät genomfördes våren 2014 som stöd för arbetet med att bedöma
konsekvenserna för människor och för att klarlägga inställningen till projektet hos
invånarna och fritidsinvånarna i närområdet. Invånarenkäten genomfördes samtidigt
för fyra vindkraftparker och skickades till 1200 hushåll i närheten av de planerade
vindkraftparkerna. 222 personer besvarade invånarenkäten vilket innebär en svarsrespons på 19 %. Av dem som besvarade invånarenkäten var 48 stycken fast bosatta invånare eller ägde en fritidsbostad på under fem kilometers avstånd från
Storbötet vindkraftpark. Av dem som besvarade enkäten bor 8 procent på under en
kilometers avstånd, 25 procent på 1-2 kilometers avstånd och 67 procent på 2-5
kilometers avstånd från vindkraftparken.

Figur 21.1. Karta över invånarenkäten och fem kilometers områden som användes för att
bilda samplet för invånarenkäten (Källa: LMV terrängdatabas)
Kuva 21.1. Asukaskyselykartta ja kyselyn otoksen muodostamisessa käytetyt viiden kilometrin
alueet (Lähde: MML maastotietokanta)

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

190

Frågorna i invånarenkäten rörde bakgrundsinformation om svarspersonerna samt
dessutom den nuvarande användningen av projektområdet, åsikterna om vindkraftparkprojektets konsekvenser, inställningen till projektet och informationen. I enkäten användes både flervalsfrågor och öppna frågor som invånarna fick besvara fritt.
En kortfattad beskrivning av projektet bifogades enkäten.
I invånarenkäten utreddes invånarnas synpunkter på vindkraftparkprojektets konsekvenser genom flervalsfrågor och öppna frågor. I flervalsfrågorna bedömde invånarna vindkraftparkprojektets konsekvenser för totalt 20 olika faktorer, som var fördelade på fyra helheter: rekreationsanvändning, miljöns kvalitet, bostadsområdets anseende samt ekonomi och sysselsättning. Dessutom ombads svarspersonerna bedöma konsekvenserna för olika aktörer. I flervalsfrågorna bedömde svarspersonerna
om konsekvenserna var negativa eller positiva. I de öppna frågorna ombads invånarna nämna de viktigaste positiva och negativa konsekvenserna av vindkraftparkprojektet.
I enkäten utredde man invånarnas inställning till projektet genom en fråga i form av
ett påstående. Dessutom ombads svarspersonerna bedöma vilket av de alternativ
som granskas som enligt deras åsikt är mest genomförbart. Invånarna hade även
möjlighet att i de öppna frågorna komma med önskemål beträffande den fortsatta
planeringen och miljökonsekvensbedömningen.
21.2.2 Respons
Vid identifieringen av konsekvenserna för människor utnyttjas responsen på MKBförfarandet och de åsikter som framförs på mötet för allmänheten i projektets programfas.
I bedömningen av de sociala konsekvenserna har använts kvantitativa och kvalitativa resultat från andra konsekvenstyper så som konsekvenser för naturen, trafiken,
landskapet och kulturmiljön, markanvändningen samt för ökning av buller, skuggbildning och blinkningar. Vid bedömningen beaktas att även ett värde som är lägre
än riktvärdet kan vara störande om läget förändras på ett avgörande sätt från nuläget.
Vid bedömningen av konsekvenserna för människan har man strävat till att utreda
de områden och befolkningsgrupper som man kan bedöma att konsekvenserna riktas mot som kraftigast. Vid konskevensbedömningen har man betonat projektområdets närområde, där man även har antagit att de övriga konsekvenserna är som
starkast. Vid bedömningen och jämförelsen av hur betydelsefulla konsekvenserna för
människan är har man som generella kriterier tagit i beaktande konsekvensens storlek och regionala utbredning, mängden bosättning som konsekvensen riktas mot
samt konsekvensens tidsmässiga längd. Speciellt betydande är sådana bestående
konsekvenser som orsakar ansenliga förändringar för ett utbrett område och/eller
för en stor befolkningsmängd.
Som stöd vid bedömningen av konsekvenserna för människor används social- och
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.
Viltbeståndet som förekommer på området och områdets betydelse för jakt har undersökts med hjälp av VFFI:s öppna databaser på viltbeståndet, genom att intervjua
representanter för de jaktföreningar som verkar i projektområdet samt genom invånarenkäten som skickades till invånare som bor eller äger en fritidsbostad i närheten
av den planerade vindkraftparken. Information om upplevelse av jakt på vindkraft-
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parksområde har ytterligare samlats i samband med flera andra vindkraftsprojekt
genom att intervjua jägare som jagar inom projektområdena.
Projektets konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel bedöms av
ledande konsult, FM Taina Ollikainen från FCG Design och planering Ab.
21.3 Nuläge
21.3.1 Bebyggelse
Inom projektområdet finns inga fasta bostäder eller fritidsbostäder. På under två
kilometers avstånd från vindkraftparken finns 24 fasta bostäder i alternativ 1, 4 st. i
alternativ 2 och 26 st. i alternativ 3. Det finns ett stycke fritidsbostäder inom en två
kilometers radie från vindkraftparken i alla alternativen. De bostadshus som ligger
som närmast den planerade vindkraftparken är belägna i Pensala i Nykarleby stad
norr om projektområdet. Avståndet mellan ett planerat vindkraftverk (nr 9) och ett
bostadshus är som närmast cirka 1300 meter i alternativ 1 och 3. I alternativ 2 är
motsvarande avstånd från ett vindkraftverk (nr 1) cirka 1700 meter.
De närmaste fritidsbostäderna finns i Pensala i norr. I alternativ 1 och 3 är avståndet
från det närmaste vindkraftverket (nr 6) cirka 1900 meter och i alternativ 2 från
vindkraftverk (nr 1) cirka 1800 meter. Söder om projektområdet finns fritidsbostäder i Vakkuri by på cirka 3,8 kilometers avstånd från det närmaste vindkraftverket
(nr 32) (alternativ 1 och 3). Öster om projektområdet ligger de närmaste fritidsbostäderna på cirka 3,0 kilometers avstånd från närmaste vindkraftverk (nr 30).
21.3.2 Rekreationsanvändningen och jakt
Projektområdets rekreationsvärden är tämligen små och området används närmast
för jakt, bär- och svampplockning. Storbötet projektområde hör till verksamhetsområdet för Oravais och Munsala jaktföreningar och till verksamhetsområdet för Nykarlebynejdens och Vörånejdens jaktvårdsföreningar. Älgjakten på området sköts av
Pensala jaktlag. I tillägg till älg (Alces alces) jagas alla lovliga djur på området. De
mest betydande andra viltarter i området är lo (Lynx lynx), mårdhund (Nyctereus
prokyonoides), räv (Vulpes vulpes), skogshare (Lepus timidus) och utter (Lutra
lutra). Enligt älgobserveringskorten från åren 2008-12 finns det sommar- och vinterbetesområden för älg inom projektområdet (Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
2013). Resultaten av vilt- och fiskeriforskningsinstitutets vilttriangelinventeringar
från sommaren 2014 presenteras nedan i Tabell 21.1. Tätheten av ingen av hönsfågelarterna kan anses vara synnerligen bra. Tätheten av orren anses vara bra, men
tätheten av tjäder är liten.
Tabell 21.1. Resultaten av vilt- och fiskeriforskningsinstitutets vilttriangelinventeringar från
sommaren 2014 i områden av Nykarlebynejdens och Vörånejdens jaktvårdsföreningar (Viltoch fiskeriforskningsinstitutet 2014b).
Taulukko 21.1. Kesän 2014 riistakolmiolaskentojen tulokset Uudenkaarlepyyn seudun ja Vöyrin seudun riistanhoitoyhdistysten alueella (Riistan ja kalantutkimuslaitos 2014b).
Jaktvårdsförening

Tjäder

Orre

Järpe

Dalripa

Det totala antalet vilttrianglar

Nykarlebynejden

1,5

8,2

4,7

0,8

17

Vörånejden

1,3

9,0

7,9

0,5

19

Det finns två jaktstugor på projektområdet; en i mitten av projektområdet på Sommarvägsbacken och en annan i projektområdets sydöstliga hörn (se Figur 16.3). På
cirka 500 meters avstånd väster om projektområdet finns en skjutbana ägd av
Oravais Jaktförening. På projektområdet finns inga markerade friluftsleder eller
vandringsleder (OIVA 2014). Dock finns ett utsiktstorn på Storbötet bergområde.
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Enligt gästboken är tornet i aktivt bruk. Cirka 1,5 kilometer söder om Storbötet bergområdet finns en ny grillkåta.
Av dem som besvarade enkäten uppgav 31 procent att de kände till området för
vindkraftparken i Storbötet mycket väl eller ganska väl. Den populäraste formen för
rekreationsanvändning av det planerade området för vindkraftparken är bärplockning. Området i används för bärplockning av 50 procent av svarspersonerna. 46 procent av dem som besvarade enkäten använder även området för friluftsliv och joggning och 45 procent för naturobservationer. Området används för jakt av 16 procent
av svarspersonerna.
I anslutning till enkäten hade svarspersonerna möjlighet att i ett öppet svar fritt beskriva den nuvarande rekreationsanvändningen av projektområdet och områdets betydelse i livsmiljön. I de enskilda svaren lyfte svarspersonerna fram att området har
stor betydelse för i synnerhet friluftsliv och vistelse i naturen. Bland svarspersonerna
fanns dock även många för vilka projektområdet inte hade särskilt stor betydelse.
21.4 Konsekvenser av vindkraftparken
21.4.1 Invånarnas synpunkter på projektets konsekvenser
Av dem som besvarade enkäten var 41 procent av den åsikten att projektet inte har
någon inverkan på trivseln i det egna bostadsområdet. Av svarspersonerna bedömde
29 procent att konsekvenserna av vindkraftparken skulle vara antingen mycket eller
ganska positiva, medan 17 procent ansåg att de skulle vara antingen mycket eller
ganska negativa.

Figur 21.2. Svarspersonernas synpunkter på vindkraftparksprojektets konsekvenser för trivseln i boendemiljön.
Kuva 21.2. Vastaajien näkemykset tuulivoimahankkeen vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen.

Hur konsekvenserna av vindkraftparken upplevs är individuellt, vilket även framkom
i resultaten av enkäten. I fråga om vissa faktorer kan det även vara svårt att bedöma konsekvenserna, vilket också den höga förekomsten av svaret ”jag kan inte
säga” visar.
Av invånarenkäten att döma upplevdes vindkraftparkprojektet ha flest negativa konsekvenser för faktorer som berör miljöns kvalitet och bostadsområdets anseende.
Mest negativt bedömdes projektet påverka tystnaden i området. Mest positivt bedömdes projektet påverka sysselsättningen och ekonomin i området. Stor delen av
dem som besvarade enkäten bedömde att vindkraftparkprojektet inte kommer att ha
några betydande konsekvenser.
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Figur 21.3. Svarspersonernas synpunkter på vindkraftparkprojektets konsekvenser.
Kuva 21.3. Vastaajien näkemykset tuulivoimapuistohankkeen vaikutuksista.

Enligt invånarenkäten har projektet mest negativa konsekvenser för naturintresserade, boende och fritidsboende. Projektet bedömdes ha mest positiva effekter för
skogsägare och andra näringsidkare.
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Figur 21.4. Svarspersonernas synpunkter på vindkraftparksprojektets konsekvenser för olika
aktörer.
Kuva 21.4. Vastaajien näkemykset tuulivoimapuistohankkeen vaikutuksista eri toimijoihin.

I de öppna frågorna frågade man invånarna hurdana positiva och negativa konsekvenser vindkraftparkprojektet kan ge upphov till. På den öppna frågan svarade
cirka 9 procent av svarspersonerna att vindkraftparken inte medför några negativa
konsekvenser, medan cirka 5 procent svarade att det inte finns några fördelar med
vindkraftparken. De viktigaste negativa konsekvenserna som invånarna nämnde var
ökat buller, förändringar i landskapet samt störningar i naturen och på djurlivet. De
viktigaste positiva konsekvenserna som nämndes var miljövänlig energi, fler arbetsplatser och ökade skatteintäkter.
Tabell 21.2. Fördelar och nackdelar med vindkraftparkprojektet enligt de personer som besvarade enkäten (antalet omnämnanden inom parentes).
Taulukko 21.2 Kyselyyn vastanneiden mainitsemia tuulivoimapuistohankkeen hyötyjä ja haittoja (suluissa mainintojen määrä).
Fördelar
Nackdelar
Miljövänlig, ren energi (34)
Ökat buller (21)
Fler arbetsplatser (15)
Konsekvenser för landskapet (12)
Skatteintäkter och andra ekonomiska fördelar (15) Störningar i naturen och på djurlivet (12)
Nya förbättrade vägförbindelser (13)
Begränsningar för rekreationsbruk i områInkomster för mark-/skogsägare (9)
det (4)
Billigare el (3)
Skuggor och blinkningar (3)
Inga positiva konsekvenser (10)
Kraftledningarna (2)
Försämrad möjlighet av jakt (2)
Olägenheter för skogsbruket (2)
Olägenheter för pälsfarmer (2)
Inga negativa konsekvenser (19)

Av svarspersonerna var 47 procent av fullständigt samma åsikt som påståendet
”Storbötet området lämpar sig för byggande av vindkraftverk”. Totalt 62 procent av
dem som besvarade frågan var positivt inställda till projektet, medan 17 procent var
av annan åsikt beträffande påståendet.
Av dem som besvarade frågan var 34 procent helt eller ganska mycket av samma
åsikt som påståendet ”Vindkraftprojektet i Storbötet borde genomföras i Nykarleby
stads område (cirka 25 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 75 MW), alter-
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nativ 1”, medan 36 procent av dem som besvarade frågan var helt eller ganska
mycket av annan åsikt.
Av dem som besvarade frågan var 28 procent helt eller ganska mycket av samma
åsikt som påståendet ”Vindkraftprojektet i Storbötet borde genomföras i Vörå kommuns område (cirka 7 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 21 MW), alternativ 2”, medan 41 procent av dem som besvarade frågan var helt eller ganska
mycket av annan åsikt.
Av dem som besvarade frågan var 55 procent helt eller ganska mycket av samma
åsikt som påståendet ”Vindkraftprojektet i Storbötet borde genomföras i Nykarleby
och i Vörå områdena (cirka 32 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 86 MW),
alternativ 3”, medan 20 procent av dem som besvarade frågan var helt eller ganska
mycket av annan åsikt.
Av dem som besvarade frågan var 21 procent helt eller ganska mycket av samma
åsikt som påståendet ”Vindkraftparksprojektet i Storbötet borde inte genomföras,
utan motsvarande energi borde produceras på andra sätt”, medan 51 procent av
dem som besvarade frågan var helt eller ganska mycket av annan åsikt.

Figur 21.5. Svarspersonernas synpunkter på påståenden i anslutning till Storbötet vindkraftspakprojekt och till alternativen som ska bedömas.
Kuva 21.5. Vastaajien näkemykset väitteisiin Storbötetin tuulivoimahankkeesta ja arvioitavista
vaihtoehdoista.
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Enligt de som svarade på invånarenkäten lämpar sig Storbötets område för anläggning av vindkraftverk. Mest understöd fick alternativ 3, enligt vilket man skulle
bygga cirka 32 vindkraftverk i Nykarleby och Vörå.
Svarspersonerna uttryckte i sina öppna svar vilka önskemål de har angående projektets fortsatta planering och miljökonsekvensbedömning. I svaren önskades att
man i planeringen av vindkraftparken tar i beaktande naturen samt de fast och fritidsbosatta i närområdet så, att de negativa konsekvenserna är så små som möjligt.
Invånarna önskade att vindkraftverken och kraftledningarna skulle placeras så långt
som möjligt från bosättningen. Service- och transportvägar bör enligt svaren även
så långt som möjligt placeras i enlighet med befintliga skogsbilvägar och kraftledningarna förverkligas som jordkabel. Enligt svarspersonerna bör man även ta i beaktande grundvattenområden då man planerar placeringen av kraftverk och vägar.
Enligt svarspersonerna bör man inte begränsa användingen av området för rekreation.
Många av dem som svarade ville få mer information om projektet. Att döma av svaren på frågan om information hade svarspersonerna fått olika mycket information
om vindkraftparksprojektet. Av dem som svarade hade hela 47 procent inte fått någon information om vindkraftparksprojektet, 24 procent hade fått information, men
inte tillräckligt. Av dem som svarade upplevde 28 procent att de hade fått tillräckligt
med information om projektet. I de öppna svaren önskade man att hela byn skulle
informeras, för att alla invånare skulle veta vad man planerar och vart.
21.4.2 Konsekvenser för boendetrivseln
Konsekvenser under driftstiden för boendetrivseln bedöms inte orsaka betydande
konsekvenser.
Ett stort antal faktorer påverkar boendetrivseln. Vindkraftparkens mest betydande
konsekvenser för boendetrivseln är landskaps- och bullerkonsekvenser samt konsekvenser av skuggbildning. I synnerhet är de förändringar som sker i landskapet konkreta, eftersom de ställvis orsakar en betydande förändring av när-, mellan och
fjärrlandskapet samt av människornas landskapsupplevelser. Förändringarna i landskapet kan även upplevas försämra de närbelägna bostadsområdenas attraktivitet
och dragningskraft. Beroende på hur synliga vindkraftverken är kan landskapskonsekvenserna även komma att rikta sig mot ett vidsträckt område. Buller- och skuggkonsekvenserna av vindkraftparken är inte betydande. Driften av vindkraftparken
och trafiken till och från det ger inte upphov till bullernivåer som överskrider riktvärdena i bostäder och riktvärdet överskrids bara vid i en fritidsbostad i alternativ 3.
Skuggkonsekvenserna är små i de flesta bostäder och fritidsbostäder och anvisningen åtta timmar per år överskrids inte. Konsekvenserna kan ytterligare lindras i problemfall genom att stänga av kraftverk i den mest sensitivaste tiden så att gränsvärdena inte överskrids.
Vindkraftparkens negativa konsekvenser för boendetrivseln är i huvudsak upplevda.
Konsekvenserna riktar sig naturligtvis mest mot de invånare i närområdet som upplever landskapskonsekvenserna eller ljudet från vindkraftverken som störande. Eftersom bosättningen i närheten av vindkraftparken är ganska liten, är konsekvenserna av rätt liten betydelse. Invånarnas upplevelser av konsekvenserna är dock individuella, vilket även framgick av resultaten av invånarenkäten. Enligt enkäten upplever ungefär 30 % av invånarna landskapskonsekvenserna som negativa och ungefär 42 % bullerkonsekvenserna som negativa.
Vindkraftparken kan dessutom försämra trivseln för människorna som bor i närheten
till följd av rädslor i anknytning till hälso- och säkerhetsrisker. Osäkerhetskänslan
gällande de eventuella hälsoriskerna med vindkraftparken kan orsaka ångest hos
människor som bor i närheten av området.
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Det finns inga betydande skillnader mellan alternativens konsekvenser för boendetrivseln. Skillnaderna mellan alternativen orsakas endast av vindkraftparkens omfattning och antalet vindkraftverk och vägar som byggs. I alternativ 3 är antalet
vindkraftverk som byggs och området för vindkraftparken större (32 vindkraftverk
både i Nykarleby stads och Vörå kommuns område) än i alternativ 1 och i alternativ
2, vilket även innebär att eventuella konsekvenser för boendetrivseln är större i alternativ 3 än i alternativ 1 och i alternativ 2.
21.4.3 Konsekvenser för rekreationsanvändningen
Vindkraftparkens konsekvenser för rekreationsanvändningen av projektområdet och
de närliggande områdena är tämligen små totalt sett.
Av dem som besvarade invånarenkäten kände ungefär 31 procent till området för
vindkraftparken i Storbötet och hade rört sig där. Projektområdet används för olika
fritidsintressen, till exempel bärplockning, friluftsliv och joggning, naturobservationer
och svampplockning. Projektområdet används i huvudsak för allmän rekreation och
friluftsliv. På områden finns inga frilufts- och utflyktsobjekt eller andra leder som
upprätthålls av staten eller kommunen. Rekreationsanvändningen av vindkraftparken kan rikta sig mot de vägar och stigar som finns i området samt mot skogsterrängen. Dessutom finns ett utsikttorn, en grillkåta och två jaktstugor på projektområdet.
Anläggningen av vindkraftparken förhindrar inte att man vistas på områden eller använder det för rekreation. Möjligheterna till bär- och svampplockning i områden försvinner naturligtvis på de områden som bebyggs, men dessa områdens totala andel
av markarealen är dock liten. Anläggningen av vindkraftparken förändrar dock miljön
i de skogbevuxna områdena, och förändringarna i landskapet samt ljuden och åsynen av kraftverken kan upplevas som störande för rekreationsanvändningen. Förändringar i lanskapet kommer antagligen till att vara speciellt märkbara från utsiktstornet på Storbötets klippområde. Eventuella rädslor som hänför sig till hälsoriskerna
kan också minska viljan att använda områdena för rekreation. Att vindkraftverken
byggs medför att miljön förändras för dem som använder områdena för rekreation,
men som helhet är konsekvenserna små. Av dem som besvarade invånarenkäten
bedömde 44 procent att anläggningen av vindkraftparkerna inte har någon inverkan
på rekreationsanvändningen av projektområdet. Ungefär 22 procent av dem som
svarade upplevde att vindkraftparken försämrar rekreationsanvändningen av projektområdet.
Det finns inga betydande skillnader mellan de olika alternativens konsekvenser för
rekreationsanvändningen. Skillnaderna mellan alternativen orsakas endast av vindkraftparkens omfattning och antalet vindkraftverk och vägar som byggs. I alternativ
3 är antalet vindkraftverk som byggs och området för vindkraftparken större (32
vindkraftverk både i Nykarleby stads och Vörå kommuns område) än i alternativ 1
och i alternativ 2, vilket även innebär att eventuella konsekvenser för rekreationsanvändningen är större i alternativ 3 än i alternativ 1 och alternativ 2.
21.4.4 Konsekvenser för hälsan och säkerheten
Vindkraftparken i Storbötet medför inga betydande negativa och omfattande konsekvenser för hälsan eller säkerheten.
Vindkraftverken ger inte upphov till utsläpp. Även om bullernivåerna inte överskrider
riktvärdena för buller kan vindkraftparken upplevas påverka människors hälsa genom buller- och skuggeffekterna. Av dem som besvarade invånarenkäten ansåg
22 procent att vindkraftparkprojektets konsekvenser för sundheten i miljön är negativa eller mycket negativa. Å andra sidan ansåg 19 procent av dem som besvarade
enkäten att konsekvenserna var positiva eller mycket positiva, och 42 procent av
dem som svarade ansåg att anläggningen av vindkraftparken inte påverkar sundheten i miljön.

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

198

Vindkraftverken medför knappt några risker för olyckor och deras konsekvenser för
säkerheten är mycket små. Endast vintertid kan den snö och is som under vissa väderförhållanden ackumuleras på vindkraftverkens konstruktioner och rotorblad
lossna och orsaka fara för dem som rör sig i närheten av vindkraftverken, till exempel rekreationsanvändare (se kapitel 16.4.2). Invånarna kan dock uppleva att vindkraftverken har negativ inverkan på säkerheten. Av dem som besvarade invånarenkäten ansåg 24 procent att vindkraftparkprojektets konsekvenser för säkerheten i omgivningen är negativa eller mycket negativa. Av svarspersonerna ansåg
12 procent att projektet hade positiv eller mycket positiv inverkan på säkerheten,
medan 46 procent ansåg att anläggningen av vindkraftparken inte har någon inverkan på säkerheten i omgivningen.
Anvisningen för skuggbildning och blinkningar överskrids vid inga fasta eller fritidsbostäder i något av alternativen. Å andra sidan kan invånarna och fritidsinvånarna
samt de personer som rör sig på områdena ändå uppleva rädslor som hänför sig till
hälso- och säkerhetsriskerna. Det finns ett samband mellan hur betydande rädslorna
är och vindkraftparkens omfattning samt antalet vindkraftverk som byggs. Därmed
är de eventuella rädslor som upplevs mindre i alternativ 2 än i alternativ 1 och 3.
21.4.5 Konsekvenser för jakten
Konsekvenser för hjortdjur och andra viltdäggdjurarter är av samma typ som konsekvenser för övrig fauna och de har bedömts i samband med konsekvenserna för djuren (se kapitel 14). Konsekvenser för hönsfåglar har behandlats i samband med
konsekvenserna för fågelbeståndet (se kapitel 13).
Anläggningen av vindkraftparken samt den ökade trafiken kommer sannolikt att
skrämma bort viltet från vindkraftparksområdet, men effekten bedöms vara kortvarig. Arterna som lever på skogsbruksområdet bedöms också i någon mån ha vant sig
vid störningar som orsakas av mänsklig verksamhet. De största konsekvenserna bedöms gälla främst älg och stora rovdjur, som eventuellt undviker vindkraftparksområdet under anläggningstiden. Konsekvenserna för småvilt är små.
Efter anläggningstiden kommer läget att återställs eftersom störningen när vindkraftparken är i drift bedöms vara tämligen liten. Projektet bedöms inte medföra någon betydande konsekvens för någon viltart på lång sikt. Djurens rörelsefrihet hindras inte, eftersom kraftverken inte kommer att inhägnas. Största delen av jägarna
upplever att älgarna med tiden väljer sig vid rotorbladens rörelser och att de fortfarande rör sig på vindkraftparksområdena, eftersom avståndet mellan kraftverken är
cirka en halv kilometer. Om projektet genomförs kan älgarnas stråk på projektområdet dock ändras i någon mån. Det finns fortfarande inte forskningsdata eller tidigare
erfarenheter av större vindkraftparker till lands i Finland, och därför har älgens trivsel i närheten av kraftverken bedömts främst utifrån undersökningar av andra viltarter samt utifrån älgens allmänna beteende och anpassningsförmåga. Enligt en del
tolkningar kan konsekvensen för älgen efter att störningen under anläggningen upphört till och med vara positiv, eftersom de öppna områdena, dvs. vägrenarna och
ledningsområdena, gör att den föda som lämpar sig för älg ökar på området (Helldin
m.fl. 2012).
Älgjakten är betydande för medlemmarna i älgjaktlaget med tanke på köttets värde
och den upplevs som en samhälleligt viktig jaktform. Älgjakten är välorganiserad och
dessutom brådskande ifall tillstånden är många. Synvinklarna som framkommit i intervjuer med älgjägare inom ramen för olika projekt har varierat, och en del jägare
anser att servicevägarna mellan kraftverken underlättar transporten av fällda älgar
ur terrängen och att nya servicevägar ökar det potentiella antalet pass.
Vindkraftparksområdet inhägnas inte och vistelse på området i enlighet med allemansrätten begränsas inte, med undantag för den inhägnade transformatorstationen. Konsekvensen för jägarna, liksom för andra som använder området för rekreation när vindkrafsparken är i drift orsakas av säkerhetsrisken som beror på att is
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samlas på rotorbladen vintertid (se kapitel 16.4.2). Säkerhetsrisken kan lindras genom informering samt med hjälp av skyltar som varnar om risken.
Vindkraftverkens konstruktioner förhindrar inte att man skjuter på området, särskilt
som det under älgjakten sker på låg höjd och kulbanan närmast går vågrätt eller
snett nedåt. Det uppstår inga risker för kraftverkens konstruktioner om man skjuter
med hagelgevär. Eventuella skador på kraftverkens konstruktioner till följd av jakt
har bedömts vara så osannolika att jakten på vindkraftparksområdet inte begränsas
för den skull.
Projektet kommer inte nämnvärt förändra områdets lämplighet för jakt och viltvård,
eftersom markbehoven för att bygga upp vindkraftparken täcker bara en liten del av
projektområdets totalareal. Vindkraftparkens konsekvenser för jakten bedöms bli på
long sikt små i alla projektalternativ, men i alternativen 2 upplevs de sannolikt som
minst, eftersom detta alternativ innehåller det minsta antalet kraftverk och vindkraftparksområdet omfattar mindre areal.
21.5 Konsekvenser av elöverföringen
21.5.1 Boendetrivseln
Centrala sociala konsekvenser av de elöverföringsförbindelser som byggs från vindkraftparken uppstår till följd av de förändringar som förbindelserna medför i boendetrivseln och rekreationsanvändningen. Av de konsekvenser som elöverföringen ger
upphov till är i synnerhet de förändringar som luftledningarna orsakar i landskapet
konkreta och påverkar boendetrivseln. En kraftledning är framför allt estetiskt störande, men i ett skogsområde är den även en landskapsmässig störning, eftersom
den splittrar skogsområdet. Landskapskonsekvenserna är i huvudsak lokala, men
kan rikta sig mot ett vidsträckt område i öppna åkerområden. Observatörens inställning till kraftledningarna påverkar i stor utsträckning upplevelsen av landskapskonsekvenserna.
Konsekvenserna av ledningen riktas huvudsakligen mot närlandskapet och de blir
ganska små. Mest negativa konsekvenser uppstår vid ett bergsområde vid namn
Langeberget. Ledningen måste endera dras över bergsområdet eller så löper den intill berget. Ifall ledningen löper intill bergsområdet orsakas mindre konsekvenser.
Luftledningens avstånd till det närmaste bostadshuset, som ligger nordöster om
Langeberget, är cirka 350 meter. Konsekvenserna för dess del förblir ganska små
speciellt ifall ledningen inte dras över bergsområdet.
Bullerkonsekvenserna av elöverföringen är totalt sett små oavsett i vilken del av
planeringsområdet kraftledningen placeras. Eventuellt koronaljud eller annat buller
från kraftledningen kan tidvis medföra trivselstörningar i kraftledningens omedelbara
närhet, även om riktvärdena för buller inte överskrids. Kraftledningen kan försämra
trivseln för människorna som bor i närheten också till följd av rädslor i anknytning
till hälso- och säkerhetsriskerna. Kraftledningen kan även påverka gemenskapen genom att skapa spänningar inom byn, till exempel beträffande på vems mark kraftledningen finns och vems fastighetsvärde kraftledningen eventuellt påverkar.
21.5.2 Rekreationsanvändningen
Kraftledningen har inga betydande negativa konsekvenser för friluftsmänniskor, bärplockare, naturintresserade eller andra som rör sig i naturen. Personer som rör sig
på ledningsområdet och i närheten av kraftledningen kan dock uppleva att kraftledningen försämrar rekreationsanvändningen av området närmast till följd av de förändringar som sker i landskapet och rädslor beträffande eventuella hälso- och säkerhetsrisker. Å andra sidan kan kraftledningen även öka rekreationsmöjligheterna
genom att till exempel erbjuda friluftsmänniskor nya leder, jägare nya pass och orienterare nya landmärken som underlättar orienteringen.

PROKON Wind Energy Finland Oy
FCG Design och planering Ab

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

200

21.6 Lindring av konsekvenserna
De viktigaste av de negativa konsekvenserna som anläggningen av vindkraftparken
medför för människorna är de förändringar som sker i landskapet samt vindkraftverkens bullerkonsekvenser och konsekvenser av skuggbildning och blinkningar.
Vindkraftparkens negativa konsekvenser för människorna kan mildras genom att
man öppet informerar invånarna i närområdet och fritidshusens ägare om hur projektet framskrider och den fortsatta planeringen. Informationens betydelse framhävs
i synnerhet under anläggningstiden, så att invånarna känner till både tidpunkterna
för trafiken och störningarnas varaktighet under anläggningen.
De negativa konsekvenserna för människorna kan mildras genom att man i mån av
möjlighet beaktar invånarnas, fritidsinvånarnas och markägarnas synpunkter på var
vindkraftverken borde placeras och vilka områden som borde förbli obebyggda. Synpunkterna beaktas i den fortsatta planeringen, och det som eftersträvas är ekonomiskt förnuftiga lösningar som är godtagbara med tanke på miljön och anpassade till
det allmänna intresset.
Bullerkonsekvenserna under anläggningen av vindkraftparken kan minskas genom
noggrann planering av arbetet samt genom att använda maskiner och arbetsmetoder som ger upphov till litet buller. Överskottsmassor som uppstår under schaktningsarbetena kan vid behov användas som bullerskydd under arbetet. Sannolikheten för att de behövs är dock mycket liten.
Bullerkonsekvenserna när vindkraftparken är i drift kan också effektivt minskas genom noggrant val och noggrann placering av vindkraftverken, vilket man har gjort i
vindkraftparksprojektet i Storbötet. I planeringen bör man uppmärksamma riktvärdena för buller särskilt gällande fasta bostäder och fritidshus samt andra objekt som
kan störas. Det finns skillnader mellan vindkraftverk med samma effekt som tillverkats av olika tillverkare, men vanligen ökar bullret när effekten ökar. Utgångsljudnivån i de moderna vindkraftverken kan vid behov begränsas med hjälp av kraftverkets regler- och styrsystem, så att ljudnivån kan hållas under gränserna för riktvärden och rekommenderade värden när det blåser från vindkraftverket mot konsekvensobjektet. Av yttersta vikt är dock att de kraftverk som väljs till projektområdet
inte medför tonartade smalspektriga ljud. Om kraftverken medför dessa ljud kan
störningar uppkomma.
Liksom buller är skuggning ett fenomen som kan upplevas störande trots att angivna
riktvärden underskrids. Ifall konsekvenserna av skuggbildning för bostäderna och fritidsbostäderna upplevs störande kan konsekvenserna lindras genom att köra ner enskilda kraftverk för den tid kraftverken kastar störande skuggor så att de indikativa
riktvärdena för skuggbildning inte överskrids eller fenomenet inte upplevs som oskäligt störande.
21.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Konsekvenserna för människorna är flerdimensionella, och det är svårt att bedöma i
synnerhet upplevda konsekvenser, eftersom upplevelsen av konsekvenserna är subjektiv. Olika personer upplever konsekvenser på olika sätt, och projektområdets betydelse i livsmiljön ser också olika ut. På grund av detta är en generaliserad bedömning av konsekvenserna alltid förknippad med osäkerhet.
Människor kan även ändra uppfattning till exempel efter att ha tagit del av resultaten av konsekvensbedömningarna eller på basis av nyheter eller händelser som är
oberoende av projektet. Konsekvenserna för människor är således delvis förbundna
med tidpunkten för bedömningen.
Tidpunkten för bedömningen påverkar också hur konsekvenserna upplevs. I planeringsskedet är de förändringar som vindkraftparken ger upphov till i livsmiljön fortfa-
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rande oklara, och det finns inte nödvändigtvis tidigare jämförande erfarenhet av
vindkraftverk. Till exempel kan det ljud som vindkraftverken ger upphov till vara
främmande och svårt att bedöma för många invånare.
Eftersom projektets konsekvenser för människorna och bedömningen av dessa i huvudsak bygger på projektets övriga konsekvenser och konsekvensbedömningar, påverkar även osäkerhetsfaktorerna i dessa bedömningen av konsekvenserna för människorna.
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22 KONSEKVENSER EFTER NEDLÄGGNING
Konsekvenserna av att verksamheten vid vindkraftparken läggs ner är av samma
slag som i anläggningsskedet. När energiproduktionen har upphört rivs kraftverken
och onödiga konstruktioner för elöverföringen, vilket ger upphov till bland annat buller- och trafikkonsekvenser. Att verksamheten läggs ner och konstruktionerna rivs
har sysselsättningseffekter, som indirekt stöder den ekonomiska situationen i regionen. Skillnaden mellan alternativen utgörs endast av placeringen av de vindkraftverk och kraftledningar som ska rivas, transportrutterna och hur länge rivningsarbetet varar. I alternativ 3 sker rivningsarbetet och transporterna på ett större område och de varar längre än i alternativ 1 och 2. Efter rivningen finns inga bullerkällor kvar på området.
Efter att verksamheten har upphört kan vindkraftparkområdet tas i bruk av markägarna. Enligt avtal med markägarna bär den projektansvarige ansvaret för kvarvarande konstruktioner efter verksamheten.
Landskapet i området återställs också när kraftverken rivs, såvida det inte har inträffat betydande förändringar i området under projektets livscykel. När verksamheten
vid vindkraftparken upphör minskar produktionen av förnybar energi i Finland.
Att jordkablarna lämnas kvar i marken minskar de direkta konsekvenserna av att
verksamheten läggs ner. Det frigörs inga skadliga ämnen i jordmånen från de
material som används i kablarna. De vägar som har byggts och iståndsatts på området för vindkraftparken kompletterar det nuvarande vägnätet och kan användas av
dem som rör sig på området även efter att verksamheten har lagts ner.
För miljön är potentiella negativa konsekvenserna i viss mån varaktiga, eftersom arterna som är typiska för området inte fullständigt återställs efter den planerade markanvändningen och efter att området anpassats till landskapet. Detta beror på förändringar i jordmånens egenskaper och i vattenhushållningen. Efter att vindkraftverken rivits kan växtligheten på området dock utvecklas mot ett mera naturenligt
tillstånd. Områdena återställs förr eller senare till ett vanligt skogsbruksområde.
Merparten av de material som används i vindkraftparkens konstruktioner kan återanvändas. Ett vindkraftverk består i huvudsak av betong, stål och järn. Av vindkraftverkets massa består 90 procent av den gjutna betongen i fundamenten, medan
cirka 88 procent av tornet består av stål. Enligt en uppskattning kan 84 procent av
materialet i vindkraftverken återanvändas, och cirka 80 procent kan användas för att
bygga ett nytt kraftverk. Den glas- och kolfiberarmerade plast som används i rotorbladen är de enda delarna för vilka det inte finns någon lämplig återvinningsteknik.
Ekonomiskt sett är det inte så lönsamt att återvinna vindkraftverken att det skulle
täcka kostnaderna för nedläggningen, men återvinningen minskar de negativa miljökonsekvenserna under hela livscykeln och har även en positiv inverkan på energibalansen.
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23 SAMMANTAGNA KONSEKVENSER
23.1 Beaktande av andra projekt, program och planer i MKB-förfarandet
Vid ett miljökonsekvensbedömningsförfarande skall man enligt MKB-förordningen
(268/1999, 11 §) presentera uppgifter om hur det projekt som bedöms anknyter till
andra projekt. I projektområdet, i dess närhet och över hela Finland pågår projekt,
program och planer som på något sätt anknyter till projektet och de ska beaktas vid
planeringen av Storbötet vindkraftpark. Anknytingen mellan detta projekt och andra
pågående eller planerade projekt, program och planer handlar i det närmaste om
huruvida andra projekt, program och planer kan förorsaka större konsekvenser tillsammans än som enskilda projekt.
Nedan har de viktigaste till detta projekt anknutna projekt, undersökningar och program sammanställts. Eftersom vindkraftparksprojektet i Storbötet huvudsakligen
kan orsaka betydande sammanlagda konsekvenser tillsammans med andra vindkraftparker i närområdet, har man huvudsakligen koncentrerat sig på de vindkraftsprojekt som är under planering i regionen.
23.1 Vindkraftparker i drift i näromgivningen
Inom en radie på cirka 20 kilometer från projektområdet finns endast ett mindre
äldre vindkraftverk i drift vars effekt är 135 kW och navhöjden cirka 40 m. Vindkraftverket ifråga ligger nordväster om Storbötet projektområde på cirka tre kilometers avstånd.
De närmaste moderna vindkraftverken i drift finns i Vasa och Larsmo. Wasa Wind Oy
har en 3600 kW vindkraftverk i drift i Sundom i Vasa på cirka 55 kilometers avstånd
från projektområdet. Larsmo Vindkraft Ab har en 1000 kW vindkraftverk i drift i Larsmo på cirka 40 kilometers avstånd från projektområdet (Finska Vindkraftföreningen
r.f. 2013a)
23.2 Vindkraftparker som planeras i näromgivningen
I tillägg till Storbötet vindkraftpark planerar PROKON Wind Energy Finland Oy två
andra vindkraftparker i Vörå och en i Nykarleby. I Lålax, cirka åtta kilometer nordväst om Vörå kommuncentrum, planeras fem kraftverk, vars totala kapacitet skulle
vara 15 MW. Enligt ELY-centralen i Södra Osterbottens beslut ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning tillämpas inte i projektet. Avståndet från Storbötet vindkraftpark skulle vara omkring 20 kilometer.
Omkring 1,6 kilometer nordväst om Lålax vindkraftpark och åtta kilometer nordväst
om Vörå kommuncentrum planeras Lotlax vindkraftpark. PROKON Wind Energy Finland har bygglov i laga kraft sedan mars 2014 för de tre kraftverken i Lotlax. Kraftverkens nominella effekt är 3 MW. Avståndet från Storbötet vindkraftpark skulle vara
omkring 22 kilometer.
Omkring 16 kilometer söder om Nykarleby centrum i Överjeppo planerar den projektansvarige Jeppo vindkraftpark med 3-4 kraftverk. Vindkraftparkens totala kapacitet
skulle vara cirka 9-12 MW. I projektetet har bygglov för två vindkraftverk vunnit
laga kraft 4.8.2014. Avståndet från Storbötet vindkraftpark skulle vara cirka fyra
kilometer.
Saba Tuulivoima Oy planerar Storbacken vindkraftpark i Oravais, Vörå, omkring tre
kilometer väster on Storbötet vindkraftpark. I parken planeras nio vindkraftverk med
en nominell effekt av 2,3 MW. Enligt ELY-centralen i Södra Osterbottens beslut ett
förfarande vid miljökonsekvensbedömning tillämpas inte i projektet.
Svevind Oy Ab planerar Sandbacka vindkraftpark cirka tre kilometer norr om Oravais
by på Vörå kommuns och Nykarleby stads kommungräns. Avståndet till Storbötet
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vindkraftpark skulle vara omkring fem kilometer. Vindkraftparken kommer att bestå
av högst 25 vindkraftverk och kraftverkens sammanlagda kapacitet skulle vara omkring 75 MW. I projektet tillämpas förfarande vid miljökonsekvensbedömning.
Enligt Finska Vindkraftföreningen r.f. (2013b) planeras det tre vindkraftprojekt av
andra aktörer inom en radie på cirka 20 kilometer från projektområdet (Figur 18).
Det närmaste vindkraftprojektet som planeras finns på cirka 13 kilometers avstånd
sydöst från Storbötet vindkraftprojekt i Kauhava. Lillbacka Powerco Oy planerar två
kraftverk i Ala-Härmä. Kraftverkens totala kapacitet skulle vara 4-6 MW.
OX2 planerar en vindkraftpark med nio kraftverk i Kröpuln, Nykarleby. Vindkraftparkens totala kapacitet skulle vara cirka 27 MW. Avståndet till Storbötet vindkraftpark skulle vara ungefär 19 kilometer. Delgeneralplanen för vindkraftsområdet har
godkänts och bygglov för kraftverken beviljats men inte vunnit laga kraft p.g.a. besvär.
Oy Herrfors Ab planerar tre turbiner i Nykarleby (Klubbskatan). Kraftverkens totala
kapacitet skulle vara 9 MW och avståndet till Storbötet vindkraftpark ungefär 24
kilometer.
Vid det befintliga vindkraftverket i Norrpigg, tre kilometer nordväst om Storbötet
projektområde planeras av en privatperson ett nytt kraftverk med en enhetseffekt
av cirka 2500 MW.
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Figur 23.1. Det finns åtta andra vindkraftparker som planeras på cirka 20 kilometers avstånd
från Storbötet vindkraftsprojektet (Vindkraftföreningen 2014b, PROKON Wind Energy Finland
Oy).
Kuva 23.1. 20 kilometrin säteelle Storbötetin tuulivoimahankkeesta on suunnitteilla kahdeksan muuta tuulivoimapuistoa (Tuulivoimayhdistys 2014b, PROKON Wind Energy Finland Oy.

23.3 Övriga relaterade projekt, planer eller program
De viktigaste planerna och program med tanke på sammantagna konsekvenser med
Storbötet vindkraftsprojekt är de klimatpolitiska mål som Finland har förbundit sig
till genom internationella avtal och som medlem av EU. En mångsidig energiproduktion har lyfts fram som en central prioritet i Österbottens landskapsprogram för åren
2011–2014. I och med Österbottens förbunds etapplan II har cirka 30 nya områden
lämpliga för vindkraftsproduktion definierats i landskapet. Utöver dessa har projektutvecklare planerat många andra mindre vindkraftparker i områden som inte förorsakar betydande konflikt med rådande planläggningssituation.
Inga andra projekt, program eller planer som är betydande med tanke på sammantagna miljökonsekvenser med Storbötet vindkraftsprojekt har identifierats.
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23.4 Bedömda sammantagna konsekvenser
De mest centrala sammantagna konsekvenserna som ska utredas för vindkraftparksprojekten är vindkraftparkernas konsekvenser för:









ljudlandskapet
ljusförhållanden
samhällstrukturen och markanvändningen
landskapet
fågelbeståndet
naturens mångfald
trafiken
människors levnadsförhållanden

Bedömningen av konsekvenserna för markanvändningen, vegetationen och den lokala faunan begränsas till projektområdet. I fråga om naturkonsekvenserna har de
sammanlagda konsekvenserna som Storbötet vindkraftpark och andra vindkraftparker i närheten ger upphov till granskats, i synnerhet för fågelbeståndet. Granskningen av buller och skuggbildning begränsas till en cirka 3–4 kilometers radie från de
närmaste kraftverken. Landskapet har granskats mer ingående på fem kilometers
avstånd, men granskningen har till väsentliga delar utsträckts till så långt som 15–
20 kilometers avstånd. Granskningen av människors levnadsförhållanden har främst
gjorts på fem kilometers avstånd från de närmaste kraftverken när det gäller de
sammanlagda konsekvenserna.
Vad gäller konsekvenserna för trafiken kan projektet ha samverkande konsekvenser
med de övriga vindkraftparkerna som planeras i närområdena om projekten byggs
och drivs samtidigt.
De sammantagna konsekvenserna har bedömts av projektchef, DI Heini Passoja, ledande konsult, FM Taina Ollikainen, landskapsarkitekt Riikka Ger, biolog, FM Paavo
Sallinen och telekommunikationsingenjör Mauno Aho från FCG Design och planering
Ab utifrån befintliga uppgifter.
23.5 Sammantagna konsekvenser med andra projekt
23.5.1 Ljudlandskapet
Enligt modelleringsresultaten kan vindkraftverken i Storbötet och Sandbacka inte ge
upphov till sammantagna konsekvenser om vindkraftparkerna är i drift samtidigt.
Storbackens och Norrpiggs över 35 decibels bullerområden förenas med Storbötets
motsvarande bullerområde (se Figur 23.2). Med Norrpigg vindkraftpark ökar antalet
fasta bostäder inom området där bullernivån överskrider 35 decibel i Österby och
Pensala. Dock omfattar det sammantagna bullerområdet inte mera fritidbostäder än
Storbötet vindkraftparkens bullerområde. De sammantagna bullerkonsekvenserna av
Storbötet och Storbacken vindkraftparker gäller inga fasta eller fritidsbostäder. Därmed kommer det sammantagna bullret inte att överskrida Miljöministeriets planeringsvärden vid de närmaste fritidsbostadsområden eller bostadshusen.
Vindkraftparkerna ger inte upphov till sammantagna konsekvenser för Natura- eller
skyddsområden. De två idrotts- eller rekreationsområden inom området, där det
sammantagna bullret överstiger 35 decibel är en skjutbana och en motocrossbana.
Motocrossbanan ligger under vatten och är därmed inte i bruk.
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Figur 23.2. Bullerspridning från Storbötet (alt 3), Sandbacka, Storbacken och Norrpigg vindkraftparker.
Kuva 23.2. Storbötetin (VE3), Sandbackan, Storbackenin ja Norrpiggin tuulivoimapuistojen
melun yhteisvaikutukset.
Tabell 23.1. Känsliga objekt på konsekvensområdet för buller från Storbötet (alt 3), Sandbacka, Storbacken och Norrpigg vindkraftparker.
Taulukko 23.1. Häiriintyvät kohteet Storbötetin (VE3), Sandbackan, Storbackenin ja Norrpiggin tuulivoimapuistojen melun vaikutusalueella.
Utomhusbuller

≥35 dB(A)

≥40 dB(A)

≥45 dB(A)

Fasta bostäder

86 st.

0 st.

0 st.

Fritidsbostäder

2 st.

1 st.

0 st.

Campingområden, naturskyddsområden*

1 st.

1 st.

* Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller naturobservationer under natten

Den lågfrekventa ljudnivån utanför de fasta bostäderna överskrider i någon mån det
riktvärdet som har givits för den lågfrekventa bullernivån inomhus vid så gott som
alla modellerade objekt. Den största överskridningen sker i Söderkulla vid bostadshus D. Vid det modellerade objektet överskrids riktvärdet för lågfrekvent buller in-
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omhus med knappa 8 decibel vid frekvensen 100 Hz. Då man beräknar den lågfrekventa bullernivån till boningsrummen genom att utnyttja en hypotetisk ljudisolering
i enlighet med standarden DSO1284, kan man konstatera att riktvärdet för lågfrekvent buller inomhus underskrids i alla byggnader. Som högst är den lågfrekventa
bullernivån vid bostadshuset i Söderkulla, vid vilket riktvärdet dock underskrids med
cirka 5 decibel vid frekvensen 50 Hz. Eftersom det finns stora skillnader i hur väl bostadsbyggnadernas väggar isolerar bort det lågfrekventa ljudet kan man inte med
total säkerhet säga att riktvärdet underskrids vid alla frekvenser vid objektet i fråga,
även om man kan anta att det är troligt. För de övriga byggnadernas del är situationen bättre än för bostad D och man kan konstatera att det är mycket troligt att
riktvärdet underskrids vid alla övriga objekt och vid alla frekvenser.
Då man jämför det ljud som hörs in till bostaden med den genomsnittliga hörseltröskeln, är det troligt att ljudet inte är hörbart inomhus vid de modellerade objekten
förutom vid Södergård, Södersved och Söderkulla. Då man utnyttjar den innan
nämnda standarden för väggisolering överskrids hörseltröskeln med 2,5 decibel vid
frekvensen 200 Hz vid bostadshuset i Söderkulla. De sammantagna konsekvenserna
som orsakas för bostäderna av det lågfrekventa ljudet är i praktiken de samma som
orsakas av vindkraftparkens alternativ 1 och 3, d.v.s. de sammantagna konsekvenserna är i praktiken inte förstärkta jämfört med konsekvenserna som orsakas av de
enskilda alternativen.
23.5.2 Ljusförhållanden
Enligt modelleringsresultaten uppgjorda för Sandbacka, Storbacken och Storbötet
vindkraftparker (se Figur 8.3) kommer vindkraftparkerna inte att ha sammantagna
konsekvenser som är större än den enskilda parkens konsekvens om vindkraftparkerna är i drift samtidigt.
23.5.3 Samhällstrukturen och markanvändningen
Vindkraftparkerna Storbötet, Sandbacka och Storbacken ligger huvudsakligen i jordoch skogsbruksområden som saknar särskilda markanvändningsmål.
Om vindkraftprojekten genomförs bildar de tillsammans en mera omfattande helhet
som medför att vindkraftverken begränsar markanvändningen och spridningen av
samhällsstrukturen i riktning mot vindkraftparkerna. Områdena för vindkraftparkerna kommer även i fortsättningen att precis som nu i huvudsak användas som jordoch skogsbruksområden, och förändringarna begränsas närmast till områdena för
vindkraftparkernas konstruktioner och förbindelsevägarna, vilket motsvarar någon
enstaka procent av den sammanlagda arealen av projektområdena för vindkraftparkerna.
Tillsammans utvidgar projekten det område som utsätts för vindkraftsbuller och där
markanvändningsplaneringen är begränsad. Det planeringsvärde som rekommenderas av miljöministeriet är 40 dB för bostäder och 35 dB för fritidsbostadsområden.
Sammantagna bullerkonsekvenserna har behandlats ovan i kapitel 23.5.1.
En positiv konsekvens av projektet i Storbötet är att den skulle förverkliga målen
gällande energiproduktionen i etapplandskapsplan II för Österbotten. Dessutom är
en positiv konsekvens av projektet att den stärker den lokala energisjälvförsörjningen. Storbötet och Sandbacka ligger på områden som utmärkta i etapplandskapsplanen som lämpliga för vindkraftsproduktion.
Gällande byggandet av kraftledningarna har Sandbacka och Storbacken vindkraftparker planerats anknytas direkt till det nationella elnätet via Oy Herrfors Ab:s befintliga kraftledning som löper vid projektområdena. Storbötet har planerats anknytas till samma linje via en luftledning från vindkraftparken mot väst. Vindkraftparkernas kraftledningar kommer därmed inte att ha mer sammantagana miljöeffekter
med varandra eller med Storbötet vindkraftpark än kraftledningarna har var för sig.
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23.5.4 Landskapet
Ur landskapskonsekvensernas synvinkel har de fyra vindkraftparkprojekt som är belägna närmast Storbötet betydelse. För kulturmiljöernas del är konsekvenserna
främst knutna till de förändringar som sker i värdeobjektets landskapsbild. Det uppstår inte nämnvärda sammantagna konsekvenser med projekt som är belägna på ett
avstånd på över tio kilometers avstånd från varandra.
Projekten Storbacken, Sandbackan, Norrpigg och Jeppo kan ha sammantagna konsekvenser med Storbötet. Från en vypunkt som är belägen på ett tillräckligt långt
avstånd, som till exempel från havet, kan alla fem projekten vara synliga till samma
observationspunkt. Konsekvenserna förstärks märkbart då mängden kraftverk ökar.
Kraftverken i projekten Storbacken och Sandbacka skulle vara de mest dominerande
medan kraftverken på Storbötet och Jeppo skulle vara belägna ganska långt i bakgrunden. Då man tittar mot vindkraftparken från den östra kanten av Lappo ådal
kan även kraftverken i alla fem vindkraftparker vara synliga samtidigt till vissa observationspunkter. Ifall man observerar vindkraftparkerna från öster är kraftverken
på Storbötet igen de mest dominerande, medan vindkraftparkerna Sandbacka och
Storbacken är belägna längre i bakgrunden. De sammantagna konsekvenserna är i
någon mån förstärkta i jämförelse med de konsekvenser som uppstår då man betraktar vindkraftparkerna enskilt. Sett från öster uppstår det konsekvenser främst av
vindkraftparkerna Storbötet och Jeppo. Konsekvenserna är lättast observerbara på
natten, då mängden flyghindersljus ökar märkbart. Förutom Storbötet skulle Jeppos
vindkraftverk vara synliga då man tittar mot vindkraftparkerna från Jeppo i nordost.
I det fallet skulle kraftverken på Jeppo dominera landskapsbilden mest. Från åkerslätterna som är belägna söder om Storbötets projektområde skulle man se Storbackens och möjligtvis Sandbackas och Norrpiggs vindkraftverk samtidigt som kraftverken på Storbötet. Konsekvenserna skulle förstärkas endast aningen, eftersom
kraftverken i huvudsak är belägna ganska långt i bakgrunden.
De mest betydande sammantagna landskapskonsekvenserna skulle uppstå vid odlingsslätterna norr om Storbötets projektområde samt för de vägar som löper via
åkerområdet och bosättningen som finns där. Vindkraftparkerna Storbötet, Sandbacka, Storbacken, Norrpigg och Jeppo är belägna omkring åkerområdet. Vindkraftverk skulle därmed vara observerbara från flera olika väderstreck samtidigt. Under
dygnets mörka timmar kan helhetsintrycket vara ganska oroligt då man kan observera kraftverk ur flera olika håll. Storbötet vindkraftpark är belägen närmast åkerområdet i fråga. Kraftverken på de andra projektområdena är inte lika dominerande.
23.5.5 Fågelbeståndet
Vid bedömningen av de sammantagna konsekvenserna har man särskilt granskat
konsekvenserna för stora flyttfågelarter som är känsliga för vindkraftparkernas konsekvenser, såsom tranor, svanar, gäss och rovfåglar. Delvis andra arter och andra
individer flyttar i kust- och havsområdet än i vindkraftparksområdet på fastlandet
och därför är bedömningen att de havsvindkraftparker som planeras i Bottenhavet
inte märkbart ökar de sammanlagda konsekvenserna tillsammans med de vindkraftparker som planeras på land. Vid bedömningen utnyttjades utredningar av flytt- och
häckfågelbeståndet som har gjorts för de närliggande vindkraftsprojekten i Vörå
(Storbötet, Sandbackea, Storbacken och Lålax) våren 2013 och hösten 2012, samt
andra utredningar av fåglarnas flyttstråk och viktiga rastområden som gjorts i Österbotten och Satakunta (bl.a. Nousiainen & Tikkanen 2013, Nousiainen 2013,
Nousiainen 2008).
Flera av de vindkraftparker som planeras i Bottenhavets kustområde ligger helt eller
delvis på ett flyttstråk för fåglar. Flyttstråket följer strandlinjen och är av internationell betydelse (bl.a. Nousiainen 2013, Peltonen & Saarteenoja 2013, Tikkanen m.fl.
2013). Enligt utredningarna koncentrerar vårflyttningen för många stora fågelarter
storligen i närheten av Bottniska vikens kust och antalet flyttfåglar börjar minska re-
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dan cirka tio kilometer från kusten inåt landet. Fågeltätheten är som störst vid de
öppna kustavsnitten (Nousiainen & Tikkanen 2013). Från Satakunta och Österbotten
fortsätter fåglarnas flyttstråk norrut, där flera andra vindkraftsprojekt planeras.
Längre bort från kustlinjen flyttar bl.a. tranor och många rovfåglar, som utnyttjar
det lyft som varmare luftströmmar ger. Dessa arter flyttar sannolikt till viss del via
alla de vindkraftparker som planeras i närheten av kusten.
Flera vindkraftparker på samma flyttstråk kan ge upphov till sammanlagda (kumulerade) konsekvenser för de fåglar som flyttar via kustområdet och deras populationer. Konsekvenserna uppkommer främst i form av eventuella kollisioner och förändringar i fåglarnas flyttstråk. Flyttstråket av tranor och gäss kan flyttas också av naturliga orsaker.
Vindkraftparksprojekten Sandbacka, Storbacken, Norrpigg och Jeppo är de vindraftpark som planeras närmast Storbötet och som ger upphov till de största sammanlagda konsekvenserna. Mellan Storbötet och Sandbacka lämnas cirka fyra kilometers
flyttled och mellan Storbötet och Jeppo cirka sju kilometers flyttled, som flyttfåglarna kan fortfarande utnyttja som flyttningsrutt till nord på våren och till söder på hösten. Vindkraftparken Kröpuln ökar lite konsekvenserna trotts att mellan Kröpuln och
Sandbacka lämnas en över sju kilometer bred flyttled. Sandbackas och Storbackens
sammanlagda hindereffekt minskas av att vindkraftparkerna är belägna ”efter
varandra” i enlighet med fåglarnas naturliga flygriktning. Lålax och Lotlax vindkraftparker ligger på ett så långt avstånd från de övriga vindkraftparkerna (över 15 kilometer sydväster om Storbacken) att den inte i betydande mån bedöms öka barriäreffekten för de övriga vindkraftparkerna som planeras i Vörå.
Sandbackas och Storbackens parker utgör tillsammans endast ett cirka två kilometer
brett hinder i fåglarnas naturliga flyttriktning, dvs. i nord-sydlig riktning. På grund av
att parkerna är belägna vid närheten av kusten är barriäreffekten sannolikt större än
de övriga vindkraftparkerna i näromgivningen har för fågelbeståndet. Om projekten
ovan genomförs, lämnas en ”vindkraftsfri” zon som är mellan 2-3 kilometer bred
mellan Bottenhavets kust och vindkraftparkerna. Flytten bland fåglar som undviker
flytta över havet (t.ex. rovfåglar och tranor) kan utnyttja flyttleden väster om Sandbacka vindkraftpark eller flytta mellan Storbacken och Storbötet parker. Det är naturligt för en del av fåglarna är att kringgå parkerna tryggt via skärgården.
De största sammanlagda konsekvenser orsakas för de stora fåglarna som flyttar i en
bred front över alla vindkraftparkerna. En betydande sådan art är sädgåsen, av vars
flyttbestånd en stor del årligen flyttar till området via och/eller i närheten av de planerade vindkraftparkerna. Det är sannolikt att en del av sädgässen måste förflytta
deras flyttstråk och flyga runt de planerade vindkraftparkerna. I Vörå-området styrs
gässens flytt i viss mån av ådalar och en stor del av fåglarna flyger runt vindkraftsområden redan i dagens läge. Dessa är inte bara gäss men också en del av tranorna
och svanarna följer till exempel Munsala, Hypbäcken och Vörå ådalar, vilkas betydelse som fåglarnas flyttsträck kommer sannolikt att bevaras också ifall alla projekten förverkligas.
Det är dock inte säkert att en eventuell förflyttning av flyttstråken har någon särskilt
stor betydelse, eftersom den extra flygsträckan runt vindkraftparkerna är ganska
kort jämfört med den tusentals kilometer långa flyttsträckan som fåglarna redan har
avverkat. En förlängd flygsträcka bedöms i allmänhet inte ha någon stor inverkan på
fåglarnas energihushållning.
Vindkraftparker ökar dock kollisionskonsekvenserna för de fåglar som eventuellt inte
undviker vindkraftparkerna. Om alla de vindkraftparker som anges i landskapsplanerna för Södra Österbotten och Österbotten byggs har det grovt uppskattats att de
ger upphov till några hundra döda fåglar per år på grund av kollisioner (Peltonen &
Saarteenoja 2013, Tikkanen m.fl. 2013). Enligt modellerna är kollisionsdödligheten
på en stor del av de granskade vindkraftparksområdena relativt liten och uppgår till
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högst några enstaka fåglar per kraftverk per år (Tikkanen m.fl. 2013). I teorin väjer
upp till 98–99 procent av fåglarna för rotorerna (bl.a. Desholm & Kahlert 2006, Scottish Natural Heritage 2010). Konsekvensen av den eventuella kollisionsdödligheten
på populationsnivå skulle variera från art till art, men som helhet medför kollisioner
knappast någon betydande konsekvens för någon flyttfågelart.
De största kollisionsriskerna löper arter som är på avtagande och som flyttar allmänt
över områdena, såsom sädgåsen. I enlighet med vad som tidigare har bedömts
kommer gässen troligen att väja för vindkraftparkerna, varvid betydande kollisionsrisker inte uppstår. På basen av utredningarna har man inte bedömt att det i närheten av projektområdena finns betydande flyttsträck för havsörnen och på basen av
satellituppföljning koncentreras havsörnens flytt tätt intill strandlinjen och skärgården (Naturvetenskapliga centralmuseet 2014). Man har dessutom bedömt att det
häckande havsörnsbeståndet i Kvarken skulle kunna tåla en ökning på 10 individer i
den årliga dödligheten utan att beståndet skulle sänkas (Tikkanen m.fl. 2013). Det
är relativt osannolikt att de till området planerade vindkraftparkerna skulle orsaka så
stor kollisionsdödlighet för havsörnarna, även om det vid häckningstid troligen cirkulerar havsörnar på områdena för alla vindkraftparkerna. Därmed bedöms de sammantagna konsekvenserna av Storbötet och de i närheten planerade vindkraftparkerna inte bli betydande för havsörnsbeståndet i Kvarken.
På de åkerområden (bl.a. Pensalaområdet) som är belägna mellan de vindkraftparker som planeras i Vörå fungerar som födoområden för gäss, tranor, svanar och
måsfåglar under flyttperioden. Fåglarnas flygrutter till övernattnings- och häckningsområdena vid kusten riktas dock ytterom alla vindkraftparker, och därmed bedöms
projekten inte medföra betydande kollisions- eller hinderkonsekvenser för arterna.
De fåglar som övervintrar i kustområdena i de södra delarna av Nordsjön och Östersjön, till exempel en del gäss och svanar, stöter redan i nuläget på vindkraftverk på
många avsnitt av flyttstråken och i övervintringsområdena. Till följd av detta är fåglarna sannolikt delvis vana vid vindkraftverk och har lärt sig att väja för dem, vilket
lindrar konsekvenserna för fåglarna. De förändringar som sker i fåglarnas flyttstråk
och eventuella kollisioner med vindkraftverk borde fastställas i samband med uppföljningarna av projekten, som det vore en god idé att organisera i samarbete med
flera projekt som ligger på samma flyttstråk.
Sammanlagda konsekvenser kan uppstå även för det lokala häckande fågelbeståndet
på grund av förändringar i livsmiljön samt genom att vindkraftverken utgör hinder
eller leder till kollisioner. De stora rovfåglarnas revir är vanligen mycket stora och
därför kan det hända att flera vindkraftsprojekt planeras på reviren. Flera projekt
kan tillsammans orsaka till och med måttliga konsekvenser för livsmiljöerna och hinder- och kollisionskonsekvenser för de rovfåglar som häckar på områdena intill projektområdena. Arter som löper risk att kollidera med vindkraftverken är stora dagrovfåglar (förutom havsörn också bl.a. kungsörn och fiskgjuse), som inte alltid märker de stora rotorbladen. Det har dock allmänt konstaterats att rovfåglar ganska sällan kolliderar med vindkraftverk, såvida inte kraftverken finns på områden som är
särskilt populära bland rovfåglarna. Man har strävat efter att beakta sådana områden vid planeringen av enskilda vindkraftparker. Dessutom finns det även lugnare
områden på stora revir, ifall störningarna från vindkraftverken skrämmer bort rovfåglarna från vindkraftparksområdena.
23.5.6 Naturens mångfald
De sammantagna konsekvenserna för naturens biologiska mångfald av de vindkraftsprojekt som planeras i området kan gälla naturtyper och livsmiljöer och därigenom även arter. Vid planeringen av vindkraftsprojekten har man strävat efter att
placera vindkraftverken på ställen där det inte finns kända värdefulla naturobjekt eller naturobjekt som har definierats som värdefulla i de naturutredningar som har
gjorts för projekten, så att de värdefulla objekten inte utsätts för direkta eller indi-
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rekta konsekvenser. Man har i regel lyckats med detta inom projekten och därför kan
det konstateras att naturens biologiska mångfald i området och regionen har tryggats på en måttlig nivå trots projekten, eftersom värdefulla naturområden har identifierats och beaktats i projektplaneringen. De värdefulla naturområdena är centra
med biologisk mångfald i fråga om arter och livsmiljöer, därifrån arter kan spridas till
nya utbredningsområden i omgivningen eller flytta mellan mångfaldscentra.
Kraftverken placeras vanligen på upphöjningar i terrängen, på platser där vindförhållandena är goda och där förhållandena är goda för att anlägga fundament. Därför
placeras kraftverken i området i regel i samma naturtyp, dvs. i moskogar med mineraljord på upphöjningar i terrängen. Detta leder till att förlusten av livsmiljöer fokuserar på dessa naturtyper och arterna som lever där. Arterna är dock grundarter som
är vanliga och typiska i ekonomiskog och som förekommer allmänt även utanför projektområdena. Trots att förlusten av livsmiljöer i regel gäller samma naturtyper och
arter, kan man göra bedömningen att vindkraftsprojektens sammanlagda konsekvenser inte hotar naturens biologiska mångfald i området.
Vindkraftsprojektet i Storbötet och de övriga vindkraftsprojekten medför inga negativa sammantagna konsekvenser för naturtypernas värde (med undantag för fågelbeståndet).
23.5.7 Trafiken
Projekten i Storbötet och i dess näromgivning kan ha sammantagna konsekvenser
för trafiken längs riksväg 8 om vindkraftparkerna byggs samtidigt. Projekten i Storbötet och Sandbacka kan ytterligare medföra sammantagna konsekvenser för
Jeppovägen (7320) eftersom båda projekten har planerat använda dessa vägar för
eventuella rutter för att komma in till projektområdena. För projektet i Sandbacka
har förutom den södra infarten planerats en nordligare infart till projektområdet vilket lättar trycket på Jeppovägen. Storbötet vindkraftpark har ytterligare större inverkan på trafikmängderna längs Jeppovägen än Sandbacka projektet. De mest betydande sammantagna konsekvenserna kommer enligt konsekvensbedömningen
alltså att rikta sig på riksväg 8 och Jeppovägen (7320).
Det är också möjligt att de planerade vindkraftparkerna i Storbacken, Jeppo och
Björkbacken (etapplandskapsplan II område) skulle utnyttja Jeppovägen som transportrutt.
Den ökade trafiken skulle försämra trafikens funktion och trafiksäkerheten på riksväg 8. Den tunga trafiken skulle färdas långsammare än personbilstrafiken och öka
behovet av omkörningar på vägen. Konsekvenserna skulle infalla under byggskedet,
varefter trafikmängden skulle återgå till det normala. Det är dock osannolikt att alla
parker i omgivningen byggs precis samtidigt, vilket innebär att vindkraftparksprojektens sammanlagda konsekvenser för trafiken blir lindrigare än vad som har uppskattats ovan. Sammantagna trafikkonsekvenserna bedöms som små.
23.5.8 Människors levnadsförhållanden
Vindkraftparkernas mest betydande sammanlagda konsekvenser för människors levnadsförhållanden hänför sig till förändringar i landskapet. Flest sammantagna konsekvenser orsakas av Sandbacka, Storbacken och Norrpigg vindkraftparker som är belägen närmast Storbötet vindkraftpark. Ifall alla vindkraftparkerna som planeras i
näromgivningen skulle förverkligas skulle det förändra landskapsbilden på ett stort
område och vindkraftverken skulle synas från flera håll.
Om vindkraftparkerna byggs skulle det indirekt påverka även rekreationsanvändningen på projektområden och i deras näromgivning. Vindkraftverken förhindrar inte
rekreationsanvändningen, men om de byggs förändrar detta den skogbevuxna miljön
och landskapet på projektområdena, vilket kan upplevas som störande för rekreationsanvändningen på projektområdena och i omgivningen. Om vindkraftparkerna
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byggs utsätts ett större område för förändringar i miljön och landskapet än om bara
en enskild vindkraftpark byggs.
Oron över sammantagna konsekvenserna av de vindkraftparker som planeras i projektområdets näromgivning dök fram också i invånarenkäten. I invånarnas bedömningar om vindkraftparkernas sammantagna konsekvenser framkom samma negativa och positiva konsekvenser som i bedömningarna om Storbötet vindkraftpark,
men flera vindkraftparker bedömdes öka på de negativa konsekvenserna.
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24 SÄKERHETS- OCH MILJÖRISKBEDÖMNING
24.1 Vindkraftsverkens säkerhetsrisker
De säkerhets- och miljörisker som hänför sig till vindkraftverken är mycket små,
men möjliga. För människor som rör sig i närområdet kan farliga situationer uppstå
till följd av att delar lossnar från vindkraftverket när det är i drift. Risken är enligt
den befintliga informationen dock mycket liten (se kapitel 16.4.2).
Enligt den skotska organisationen Caithness Windfarm Information Forum har det
skett ca 1500 olyckor med vindkraftverk världen över sedan början av 1990-talet.
Under 2000-talet har i 118 fall har människor kommit till skada enligt CWIFstatistiken.
De mest frekventa olyckorna har med rotorbladen att göra. Sedan år 2000 framtill
april 2014 har CWIF registrerat 254 fall av tappade eller trasiga vingar. Vid något
tillfälle har ett rotorblad flugit så långt som 400 meter innan det ramlat i backen.
Det näst mest frekventa vindkraftshaveriet är brand. CWIF har bokfört 230 bränder
från 2000 till och med april 2014. Det tredje vanligaste problemet är att tornet eller
turbinen kollapsar i mycket hårt väder. Men det har också hänt mer oförklarliga
olyckor då vindkrafttorn rasat eller turbiner kollapsat. Endast 25 fall med iskast har
rapporterats sedan början av år 2000. Enligt CWIF har längst iskast som rapporterats varit 140 meter.
I dagsläget finns över 320 000 MW vindkraft installerat världens länder, vilket uppskattningsvis motsvarar minst 200 000 vindkraftsverk. År 2013 registrerades 165
haveri orsakade av vindkraftverk. Mindre än 1 av 1000 kraftverk i drift förväntas orsaka haveri under ett år.
Det ringa antalet registrerade olyckor visar på att skaderisken i anknytning till vindkraftverk är mycket liten. Till exempel har miljödomstolen i Sverige med hänvisning
till de negativa konsekvenserna för miljön i sitt beslut (M 3735–09) fastställt att
vindkraftverk inte får inhägnas för att förbättra säkerheten. I motiveringen konstateras att säkerhetsriskerna i anknytning till kraftverken i praktiken är mycket små.
Dessutom konstateras att man till följd av EU:s maskindirektiv (artikel 5) numera
iakttar mycket hårda säkerhets- och hälsokrav vid anläggningen och underhållet av
kraftverk.
Arbetet med att anlägga och resa vindkraftverken är förknippat med säkerhetsrisker
för arbetstagarna. Dessa risker kan minimeras genom att man iakttar bygg- och arbetarskyddsbestämmelserna.
24.2 Miljörisker orsakade av kemikalier
I maskinhuset för varje kraftverk används en viss mängd olja som smörjmedel för
att bland annat minska friktionen i växellådan. Oljemängden i maskinhuset varierar
mellan 500 och 1 500 liter beroende på turbintypen. Dessutom används cirka 600 liter kylarvätska i maskinhuset.
Mängden av dessa kemikalier och eventuella läckor följs upp i realtid via automationssystemet. Information om ytnivån förmedlas till kontrollrummet i realtid. På så
sätt säkerställer man att eventuella läckage upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt. Vindkraftverkets maskinhus är indelat i flera avdelningar och därför kommer
eventuella vätskeläckage inte in i hela maskinhuset. Samtidigt har man byggt avrinningsbassänger för dessa kemikalier. På så sätt kan kemikalierna inte rinna ner från
maskinhuset, utan servicepersonalen kan samla in dem på ett kontrollerat sätt. Genom utbildning av servicepersonalen och rätt utrustning sörjer man för att personalen har adekvata resurser för att hantera dessa ämnen. Man kan kontrollera risken
för utsläpp av kemikalier från kraftverk med hjälp av regelbunden service och en be-
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redskapsplan. Sammanfattningsvis kan man konstatera att risken för att olja och kylarvätska ska läcka ut i miljön är mycket liten, tack vare de talrika säkerhetskonstruktionerna och adekvat arbetspraxis.
Under servicen av kraftverken hanteras maskinolja och andra kemikalier, men riskerna för att farliga ämnen skulle kunna komma ut i miljön i förbindelse med underhållet anses vara obetydliga och lokala.
Under byggandet och nedmonteringen av vindkraftparken kan jordmånen, yt- och
grundvattnet förorenas på grund av olje- eller bränsleläckage från transportfordon
och arbetsmaskiner vid en olycka. Den största risken bildas av bränsletransporter för
grävmaskiner. Ett fordon kan transportera 600 liter bränsle. Vid transporter och
byggarbeten används dock ändamålsenliga och servade fordon och inga servicearbeten eller bränslepåfyllningar görs på vindkraftparksområdet eller på bygg- och servicevägarna. I alternativ 1 sker byggandet av vindkraftparken och vägnätet under en
byggsäsong och i alternativ 1 och 3 under två byggsäsonger.
Ett bränsleläckage från arbetsmaskiner är även möjligt i samband med dragningen
av kraftledningen. Vid byggande på känsliga områden, såsom myrmarker i naturtillstånd och grundvattenområden, förbereder man sig på läckage genom att se till att
det finns uppsugningstorv eller motsvarande uppsugningsmaterial på byggplatsen
(Fingrid Oyj 2008). Risken av bränsleläckage är övergående eftersom kraftledningens byggarbetsplats kontinuerligt flyttas framåt.
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25 DEN ALTERNATIVA VÄGPLANEN
Under miljökonsekvensbedömningen har den projektansvarige utvecklat en alternativ vägplan. Enligt planen ökar längden nya vägar som ska byggas med cirka 550
meter och en cirka 4100 meter lång sträckning befintliga vägar i området Larvorna
faller bort från servicevägnätet (Figur 25.1).
Den alternativa planens miljökonsekvenser ansas inte att avvika sig betydande från
den ursprungliga vägplanens konsekvenser. På eller i närheten av den nya vägsträckningen, väster om kraftverk nr 17, finns inga värdefulla naturobjekt eller fornlämningar. Massamängder och transporter som behövs för att iståndsätta det befintliga vägnätet minskas men motsvarande ökar mängder som behövs för att bygga
nya vägar. Avståndet mellan den närmaste servicevägen och fastigheten Furukross
med ett giltigt tillstånd för exploatering av krossmaterial minskar inte i förhållande
till den ursprungliga vägplanen.

Figur 25.1. Den alternativa vägplanen i förhållande till den ursprungliga vägplanen.
Kuva 25.1. Vaihtoehtoinen tiesuunnitelma suhteessa alkuperäiseen tiesuunnitelmaan.
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ALTERNATIV 0: KONSEKVENSER AV ATT PROJEKTET INTE GENOMFÖRS
I nollalternativet har man granskat en situation där vindkraftparksprojektet i Storbötet inte genomförs. Då produceras motsvarande mängd energi med andra produktionsmetoder eller också köps den nödvändiga energin på annat håll.
I nollalternativet skulle markanvändningen och samhällsstrukturen i området förbli
likadan som i nuläget. Då skulle användningen av området för skogsbruk och rekreation fortsätta i sin nuvarande form. Eventuellt skulle nya användningsformer planeras för området.
I nollalternativet skulle naturen och landskapet i området fortsätta sin naturliga utveckling. Förändringar i det nuvarande tillståndet kan dock äga rum till följd av
andra projekt eller verksamheter. Skogsavverkningar är möjliga i området och skulle
ge upphov till likartade konsekvenser på vindkraftparksområdet som de avverkningar som görs under anläggningen av vindkraftparken.
I nollalternativet behöver man inte utarbeta någon delgeneralplan för vindkraftparken och projektområdet. I nollalternativet uppstår heller inga konsekvenser för markanvändningen.
I nollalternativet medför vindkraftparken inga konsekvenser för fågelbeståndet.
Skogshanteringen på projektområdet kommer troligtvis att fortsätta i sin nuvarande
form och inverka på strukturen hos de häckande fåglarna i området också i fortsättningen.
I nollalternativet förverkligas inte de negativa eller positiva miljökonsekvenserna av
anläggningen och driften av projektet, och inte heller de positiva effekterna på regionalekonomin. I nollalternativet främjar projektet i Storbötet inte Finlands strävan
efter att öka produktionen av förnybar energi och på så sätt minska de skadliga utsläppen och klimatkonsekvenserna.
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FORTSATT PLANERING
27 PLANER OCH TILLSTÅND SOM PROJEKTET FÖRUTSÄTTER
Tillstånd och planer som projektet förutsätter samt med dem jämförbara beslut har
sammanförts i följande tabell (Tabell 27.1). Tabell 27.2 visar dessutom tillstånd som
eventuellt behövs. MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om MKBbeskrivningen ska bifogas till alla tillståndsansökningar som behövs för att projektet
ska kunna genomföras.
Tabell 27.1. Planer och tillstånd som projektet förutsätter samt med dem jämförbara beslut.
Taulukko 27.1. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset.

Plan / Tillstånd
Markanvändningsrättigheter
och -avtal

Lag
Markanvändnings(132/1999)

MKB-förfarande

MKB-lagen (468/1994) och ändringen av
den (458/2006)

ELY-centralen i Södra
Österbotten

Planläggningstillstånd

Markanvändnings(132/1999)

och

bygglagen

Stadsfullmäktige i Nykarleby stad och Vörå
kommun

Bygglov

Markanvändnings(132/1999)

och

bygglagen

Stadens/kommunens
byggnadsinspektör
(byggnadsinspektören)

Bygglov för kraftledning

Elmarknadslagen
(588/2013)

Energimarknadsverket

Landsvägslagen
(503/2005) 37§

ELY-centralen i Södra
Österbotten

Specialtransporttillstånd

Trafikministeriets beslut om specialtransporter
och
specialtransportfordon
(1715/92)

ELY-centralen i Birkaland

Flyghindertillstånd

Luftfartslagen (1194/2009) 165§

Trafiksäkerhetsverket
Trafi

Tillstånd för
landsväg

anslutning

till

Försvarsmaktens samtycke

och

bygglagen

Myndighet
Den projektansvarige,
Byggnadstillsynsmyndigheterna i Nykarleby
stad och Vörå kommun,
privata markägare

Försvarsmakten

Tabell 27.2. Övriga tillstånd som eventuellt behövs och med dem jämförbara beslut.
Taulukko 27.2. Muut mahdollisesti tarvittavat luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset.

Tillstånd
Miljötillstånd

Tillstånd för undersökning av
kraftledningsområdet

Inlösningstillstånd för kraftledningens ledningsområde

Lag

Myndighet / utförare
Miljöskyddslagen (86/2000)
Byggnadstillsynsmyndigheterna
i
Nykarleby stad och
Vörå kommun
Lagen om inlösen av fast egendom och särskilda Regionförvalträttigheter (603/1977)
ningsverket
i
Västra och Inre
Finland
Lagen om inlösen
Statsrådet
(603/1997)
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Tillstånd

Lag

Tillstånd att placera kablar och
ledningar på allmänt vägområde

Undantagstillstånd i enlighet med 47 § i landsvägslagen (503/2005)
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Myndighet / utförare
ELY-centralen
i
Södra Österbotten

På basen av utförda utredningar anses att det inte föreligger orsak att projektet
skulle medföra konskevenser som motiverar ett tillstånd enligt vattenlagen eller undantag från naturvårdslagen eller lagen om fornminnen.
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28 GENOMFÖRELSE AV ALTERNATIVEN OCH ALTERNATIVENS GENOMFÖRBARHET
28.1 Bedömda alternativ
I MKB-förfarandet bedömdes miljökonsekvenserna av den vindkraftpark i Storbötet
som PROKON Wind Energy Finland Oy planerar. Dessutom bedömdes situationen i
nollalternativet, dvs. situationen om projektet inte genomförs.
Som alternativ för genomförandet av vindkraftparken granskades situationer där en
vindkraftpark byggs på projektområdet i Storbötet antingen i Vörå kommuns område
(7 kraftverk), i Nykarleby stads område (25 kraftverk) eller både i Nykarleby stads
och Vörå kommuns område (32 kraftverk).
28.2 Sammandrag av projektets konsekvenser och jämförelse av alternativen
I detta kapitel presenteras projektets konsekvenser enligt konsekvenstyp i komprimerad tabellform. I tabellen har man försökt lyfta fram de mest centrala konsekvenserna enligt konsekvenstyp och bedöma deras betydelse. Konsekvenserna har behandlats mer ingående i kapitlet om respektive ämnesområde. Konsekvensernas betydelse har angetts med färgkoder utifrån en skala med fem nivåer:

Tabell 28.1. Projektalternativens mest betydande konsekvenser i jämförelse med den nuvarande situationen och situationen om projektet inte genomförs (nollalternativet).
Taulukko 28.1. Hankevaihtoehtojen merkittävimmät vaikutukset verrattuna nykytilanteeseen
ja hankkeen toteuttamatta jättämiseen (nollavaihtoehto).

Buller

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV 0

25 kraftverk
i Nykarleby

7 kraftverk
i Vörå

32 kraftverk i Nykarleby och Vörå

Projektet genomförs inte

Byggandet ger ställvis
upphov till kortvarigt
buller.

Byggandet ger ställvis
upphov till kortvarigt
buller.

Byggandet ger ställvis Inga konseupphov till kortvarigt kvenser.
buller.

Driftsljudet från
kraftverken överskrider en medelljudnivå
på 40 dB inom en radie på cirka 17002000 meter från
kraftverken.

Driftsljudet från kraftverken överskrider en
medelljudnivå på 40
dB inom en radie på
cirka 760-1000 meter
från kraftverken.

Driftsljudet från kraftverken överskrider en
medelljudnivå på 40
dB inom en radie på
cirka 860-1400 meter
från kraftverken.

Enligt modellen kan
det planeringsriktvärde för nattetid (35
dB) som föreslagits av
miljöministeriet överskridas vid inga fritidshus.

Enligt modellen kan
det planeringsriktvärde för nattetid (35
dB) som föreslagits av
miljöministeriet överskridas vid ett fritidshus.

Eftersom modelleringen har gjorts i en situation som är gynnsam
för bullerspridning,
kan de verkliga konsekvenserna blir mindre.
I den fortsatta planeringen är det skäl att

Eftersom modelleringen har gjorts i en situation som är gynnsam
för bullerspridning, kan
de verkliga konsekvenserna blir mindre. I
den fortsatta planeringen är det skäl att

Enligt modellen kan
det planeringsriktvärde för nattetid (35
dB) som föreslagits
av miljöministeriet
överskridas vid inga
fritidshus.
Eftersom modelleringen har gjorts i en
situation som är
gynnsam för bullerspridning, kan de
verkliga konsekvenserna blir mindre. I
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ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV 0

25 kraftverk
i Nykarleby
den fortsatta planeringen är det skäl att
fästa uppmärksamhet
vid bullerspridningen.

7 kraftverk
i Vörå
fästa uppmärksamhet
vid bullerspridningen.

32 kraftverk i Nykarleby och Vörå

Projektet genomförs inte

fästa uppmärksamhet
vid bullerspridningen.

Alternativ 2 bedöms
inte medföra betydande bullerkonsekvenser för bosättningen, fritidsbosättningen eller för de
skyddade områdena.

Alternativ 3 bedöms
inte medföra betydande bullerkonsekvenser för bosättningen, fritidsbosättningen eller för de
skyddade områdena.

I verkningsområdet
med mer än åtta
skuggtimmar per år
finns inga fasta eller
fritidsbostäder.

I verkningsområdet
med mer än åtta
skuggtimmar per år
finns inga fasta eller
fritidsbostäder.

I verkningsområdet
med mer än åtta
skuggtimmar per år
finns inga fasta eller
fritidsbostäder.

Projektet bedöms inte
medföra någon betydande olägenhet i
form av skuggbildning.

Projektet bedöms inte
medföra någon betydande olägenhet i
form av skuggbildning.

Projektet bedöms inte
medföra någon betydande olägenhet i
form av skuggbildning.

Konsekvensområdet
är mindre än i alternativ 3 men mer omfattande än i alternativ 2.
Klimat och
luftkvalitet
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ALTERNATIV 1

Alternativ 1 bedöms
inte medföra betydande bullerkonsekvenser för bosättningen, fritidsbosättningen eller för de
skyddade områdena.
Skuggor och
blinkningar

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

Konsekvenserna under byggtiden är inte
betydande.
Projektet förverkligar
Finlands strävan efter
att öka produktionen
av förnybar energi.
Vindkraftparkens elproduktion minskar
växthusutsläppen
jämfört med nollalternativet.
I alternativ 1 minskar
koldioxidutsläppen
årligen med cirka 122
000 ton i jämförelse
med nollalternativet.

Konsekvenserna är
mindre än i alternativ
1 och 3.

Konsekvenserna under
byggtiden är inte betydande.

Inga konsekvenser.

Konsekvensområdet
är mer omfattande än
i alternativ 1 och 2.

Konsekvenserna under Projektet förbyggtiden är inte beverkligar inte
tydande.
Finlands målsättningar att
Projektet förverkligar
Projektet förverkligar
öka produktionFinlands strävan efter
Finlands strävan efter
en av förnybar
att öka produktionen
att öka produktionen
energi.
av förnybar energi.
av förnybar energi.
Motsvarande
Vindkraftparkens elVindkraftparkens elelmängd produproduktion minskar
produktion minskar
ceras i huvudsak
växthusutsläppen jäm- växthusutsläppen
med fossila
fört med nollalternatijämfört med nollalterbränslen, varvid
vet.
nativet.
t.ex. de årliga
I alternativ 2 minskar I alternativ 3 minskar
koldioxidutsläpkoldioxidutsläppen år- koldioxidutsläppen år- pen skulle vara
ligen med cirka 34 000 ligen med cirka 157
cirka 157 000
ton i jämförelse med
000 ton i jämförelse
ton i jämförelse
nollalternativet.
med nollalternativet.
med alternativ
3.
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Berggrund
och jordmån

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV 0

25 kraftverk
i Nykarleby

7 kraftverk
i Vörå

32 kraftverk i Nykarleby och Vörå

Projektet genomförs inte

Konsekvenserna riktar
sig mot byggplatserna
för vindkraftparken
och kraftledningen
där man utför anläggningsarbeten.

Exklusive den mindre
omfattning av vindkraftparken är konsekvenserna samma
som i alternativ 1 och
3.

Exklusive den större
Inga konseomfattning av vindkvenser.
kraftparken är konsekvenserna samma som
i alternativ 1 och 2.

I konsekvensområdet
finns inga geologiskt
värdefulla objekt.
Risken för försurning
på grund av sulfatjordar bedöms att besannas tämligen
osannolikt.
Riskerna för att jordmånen förstörs under
driften är mycket
osannolika tack vare
småskalig användning
av kemikalier, övervakning och regelbunden service.
Yt- och
grundvatten

Sediment- och näringsbelastningen i
vattendragen kan öka
något när byggplatserna anläggs.
De områden som bebyggs är små i förhållande till avrinningsområdena. Det befintliga vägnätet utvidgas
något. Genom ändamålsenlig planering
av dikena säkerställs
att det inte sker några
betydande förändringar i avrinningen
och strömningsriktningarna.
Risken för försurning
på grund av sulfatjordar bedöms att besannas tämligen
osannolikt.
Det finns inga grundvattenområden på
projektområdet, men
vägnätet och kraftledningen byggs delvis på Pensalkangan
grundvattenområde.
Vid en olycka under
byggandet och nedmonteringen av vindkraftparken kan

Exklusive den mindre
omfattning av vindkraftparken är konsekvenserna samma
som i alternativ 1 och
3. Dessutom existerar
föroreningsrisken under en kortare tid än i
alternativen 1 och 3.

Exklusive den större
omfattning av vindkraftparken är konsekvenserna samma
som i alternativ 1 och
2. Dessutom existerar
föroreningsrisken under en längre tid än i
alternativen 1 och 2.

Inga konsekvenser.
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Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV 0

25 kraftverk
i Nykarleby
grundvattnet förorenas på grund av oljeeller bränsleläckage
från transportfordon
och arbetsmaskiner.
Risken är som störst
vid öppna grundvattendammar. Föroreningsrisken av grundvattnet som kan orsakas av specialtransporterna är mycket
liten.

7 kraftverk
i Vörå

32 kraftverk i Nykarleby och Vörå

Projektet genomförs inte

Risken för att yt- eller
grundvattnet ska förorenas under driften
är mycket liten tack
vare småskalig användning av kemikalier, övervakning och
regelbunden service.
Vegetation

Fågelbeståndet

Anläggningen av
vindkraftparken och
kraftledningen splittrar i liten mån den
naturliga miljön och
ökar kanteffekten.

Anläggningen av vindkraftparken och kraftledningen splittrar i
liten mån den naturliga miljön och ökar
kanteffekten.

Anläggningen av vind- Inga konsekraftparken och kraft- kvenser.
ledningen splittrar i
liten mån den naturliga miljön och ökar
kanteffekten.

Vanligt skogsbruksområde avverkas på
högst cirka 65 hektar.

Vanligt skogsbruksområde avverkas på
högst cirka 28 hektar.

Vanligt skogsbruksområde avverkas på
högst cirka 76 hektar.

Det uppstår inga direkta konsekvenser
för värdefulla naturobjekt. De indirekta
konsekvenserna är
små.

Det uppstår inga direkta konsekvenser för
värdefulla naturobjekt.
De indirekta konsekvenserna är små.

Det uppstår inga direkta konsekvenser för
värdefulla naturobjekt.
De indirekta konsekvenserna är små.

Anläggningen förändrar och splittrar i liten
utsträckning det
häckande fågelbeståndets livsmiljöer
och orsakar tillfälliga
störningar.

Anläggningen förändrar och splittrar i liten
utsträckning det häckande fågelbeståndets
livsmiljöer och orsakar
tillfälliga störningar.

Anläggningen förändrar och splittrar i liten
utsträckning det
häckande fågelbeståndets livsmiljöer
och orsakar tillfälliga
störningar.

Det uppstår inga direkta konsekvenser
beträffande projektområdet för det
skyddsmässigt värdefulla fågelbeståndet,
och de störande konsekvenserna riktar sig
mot arter i fråga om
vilka bestånden är
regionalt stabila.
Kollisionsrisken för
det häckande fågelbe-

Det uppstår inga direkta konsekvenser
beträffande projektområdet för det
skyddsmässigt värdefulla fågelbeståndet,
och de störande konsekvenserna riktar sig
mot arter i fråga om
vilka bestånden är
regionalt stabila.
Kollisionsrisken för det
häckande fågelbeståndet är liten.

Det uppstår inga direkta konsekvenser
beträffande projektområdet för det
skyddsmässigt värdefulla fågelbeståndet,
och de störande konsekvenserna riktar sig
mot arter i fråga om
vilka bestånden är
regionalt stabila.
Kollisionsrisken för det
häckande fågelbe-

Inga konsekvenser.
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ALTERNATIV 1
25 kraftverk
i Nykarleby
ståndet är liten.
Det förväntas inte
uppstå betydande
konsekvenser för
hönsfåglarnas spelplatser.
Kollisionsrisken för
det flyttande fågelbeståndet är liten. Projektområdet är inte
beläget på flyttfåglarnas huvudflyttled.

Fauna

Skyddsområden

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

ALTERNATIV 2
7 kraftverk
i Vörå
Det förväntas inte
uppstå betydande
konsekvenser för
hönsfåglarnas spelplatser.
Konsekvenserna för
det häckande fågelbeståndet bedöms vara
små och är mindre än
i alternativen 1 och 3.
Kollisionsrisken för det
flyttande fågelbeståndet är liten. Projektområdet är inte beläget på flyttfåglarnas
huvudflyttled.

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV 0

32 kraftverk i Nykarleby och Vörå

Projektet genomförs inte

ståndet är liten.
Det förväntas inte
uppstå betydande
konsekvenser för
hönsfåglarnas spelplatser.
Konsekvenserna för
det häckande fågelbeståndet bedöms vara
små men är större än
i alternativen 1 och 2.
Kollisionsrisken för det
flyttande fågelbeståndet är liten, men är
större än i alternativen 1 och 2. Projektområdet är inte beläget på flyttfåglarnas
huvudflyttled.

Projektet förändrar i
liten utsträckning djurens livsmiljöer och
medför tillfälliga störningar för faunan.

Projektet förändrar i
liten utsträckning djurens livsmiljöer och
medför tillfälliga störningar för faunan.

Projektet förändrar i
liten utsträckning djurens livsmiljöer och
medför tillfälliga störningar för faunan.

Inga direkta konsekvenser uppstår i
fråga om utbredningsområdena för de
djurarter som är
skyddsmässigt värdefulla.

Inga direkta konsekvenser uppstår i
fråga om utbredningsområdena för de
djurarter som är
skyddsmässigt värdefulla.

Inga direkta konsekvenser uppstår i
fråga om utbredningsområdena för de
djurarter som är
skyddsmässigt värdefulla.

Projektområdet har
konstaterats inte vara
viktigt för lokala eller
flyttande fladdermöss,
därmed orsakas endast lindriga konsekvenser.

Projektområdet har
konstaterats inte vara
viktigt för lokala eller
flyttande fladdermöss,
därmed orsakas endast lindriga konsekvenser.

Projektområdet har
konstaterats inte vara
viktigt för lokala eller
flyttande fladdermöss,
därmed orsakas endast
lindriga konsekvenser.

Projektet bedöms inte
medföra några betydande skadliga konsekvenser för de
skyddsgrunder som är
nämnda i Naturaområdets PaljakannevaÅkantmossen naturtypernas utbredning
eller representativitet,
djur- och fågelarternas förekomst på Naturaområdet, deras
gynnsamma skyddsnivå eller Naturaom-
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Inga konsekvenser.

Konsekvenserna är
mindre än i alternativ
1 och 3.

Konsekvenserna är
större än i alternativ 1
och 2 eftersom antalet
kraftverk är störst.

Projektet bedöms inte
medföra några betydande skadliga konsekvenser för de
skyddsgrunder som är
nämnda i Naturaområdets PaljakannevaÅkantmossen naturtypernas utbredning eller representativitet,
djur- och fågelarternas
förekomst på Naturaområdet, deras gynnsamma skyddsnivå eller Naturaområdets

Projektet bedöms inte Inga konsemedföra några betykvenser.
dande skadliga konsekvenser för de skyddsgrunder som är
nämnda i Naturaområdets PaljakannevaÅkantmossen naturtypernas utbredning eller
representativitet, djuroch fågelarternas förekomst på Naturaområdet, deras gynnsamma
skyddsnivå eller Naturaområdets helhet.
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ALTERNATIV 1

Samhällsstruktur och
markanvändning

Näringsliv

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

ALTERNATIV 2
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ALTERNATIV 3

ALTERNATIV 0

32 kraftverk i Nykarleby och Vörå

Projektet genomförs inte

25 kraftverk
i Nykarleby
rådets helhet.

7 kraftverk
i Vörå
helhet.

Projektet är beläget i
ett område som är
lämpligt med tanke på
verksamheten och
stöder sig i huvudsak
på den befintliga infrastrukturen.

Projektet är beläget i
ett område som är
lämpligt med tanke på
verksamheten och
stöder sig i huvudsak
på den befintliga infrastrukturen.

Projektet är beläget i
ett område som är
lämpligt med tanke på
verksamheten och
stöder sig i huvudsak
på den befintliga infrastrukturen.

Det finns sammanlagt
24 fasta bostäder och
en fritidsbostad inom
en två kilometers radie från de närmaste
kraftverken.

Det finns sammanlagt
4 fasta bostäder och
en fritidsbostad inom
en två kilometers radie
från de närmaste
kraftverken.

Det finns sammanlagt
26 fasta bostäder och
en fritidsbostad inom
en två kilometers radie från de närmaste
kraftverken.

En relativt liten del,
cirka 70 ha, av vindkraftparksområdet
som i huvudsak används för skogsbruk
ändras till energiproduktionsområde.

En relativt liten del,
cirka 20 ha, av vindkraftparksområdet
som i huvudsak används för skogsbruk
ändras till energiproduktionsområde.

En relativt liten del,
cirka 80 ha, av vindkraftparksområdet
som i huvudsak används för skogsbruk
ändras till energiproduktionsområde.

Den nuvarande användningen av området kan i huvudsak
fortsätta som förut.

Den nuvarande användningen av området kan i huvudsak
fortsätta som förut.

Den nuvarande användningen av området kan i huvudsak
fortsätta som förut.

Den nya kraftledningen leder till begränsningar i markanvändningen på ledningsgatan och i dess närhet.
Kraftledningens konsekvenser riktas
närmast mot skogsbruket, då trädbestånd avverkas på
ledningsområdet.

Den nya kraftledningen leder till begränsningar i markanvändningen på ledningsgatan och i dess närhet.
Kraftledningens konsekvenser riktas
närmast mot skogsbruket, då trädbestånd
avverkas på ledningsområdet.

Den nya kraftledningen leder till begränsningar i markanvändningen på ledningsgatan och i dess närhet.
Kraftledningens konsekvenser riktas
närmast mot skogsbruket, då trädbestånd avverkas på
ledningsområdet.

Inga betydande konflikter med planerna
för området.

Inga betydande konflikter med planerna
för området.

Inga betydande konflikter med planerna
för området.

Området är i fråga om
markanvändningen
likvärdigt med alternativ 2 och 3, men den
areal som bebyggs är
betydligt mindre.

Området är i fråga om
markanvändningen
likvärdigt med alternativ 1 och 2, men den
areal som bebyggs är
betydligt större.

Inga betydande negativa konsekvenser
uppstår för utövandet
av näringar.

Inga betydande negativa konsekvenser uppstår för utövandet av
näringar.

Inga betydande negativa konsekvenser
uppstår för utövandet
av näringar.

Idkandet av jord- och
skogsbruk förhindras
på byggområdet under
anläggningen och driften av vindkraftver-

Idkandet av jord- och
skogsbruk förhindras
på byggområdet under
anläggningen och driften av vindkraftverken.

Idkandet av jord- och
skogsbruk förhindras
på byggområdet under
anläggningen och driften av vindkraftverken.

Varken de negativa eller de
positiva konsekvenserna förverkligas.

Den nuvarande
markanvändningen förändras inte och
skogsbruket,
krossverksamhet och pälsfarmning i området kan fortsätta som tidi-
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Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV 0

25 kraftverk
i Nykarleby

7 kraftverk
i Vörå

32 kraftverk i Nykarleby och Vörå

Projektet genomförs inte

ken.
Kraftverken placeras
på över en kilometers
avstånd från närmsta
pälsfarm. Detta överskrider ProFurs rekommendation om
skyddsavstånd.
Byggandet av vindkraftparken orsakar
inga betydande konsekvenser för den eventuella krossverksamheten, som har beviljats ett tillstånd inom
projektområdet.
Den permanent förlorade
markarealen uppgår
till
cirka 65 hektar. I övrigt kan verksamheten
på projektområdet
fortsätta som förut.
Alternativet ökar
kommunernas skatteintäkter genom ökad
sysselsättning
och företagsverksamhet.
Alternativets sysselsättningseffekter i placeringskokommunen
och närområdet är av
storleksklassen 255
årsverken.
Trafik
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Trafiken på transportrutterna ökar under
anläggningstiden.
De mest betydande
konsekvenserna orsakas av specialtransporterna, som tillfälligt kan sakta ner trafiken på transportleden.

gare.
Kraftverken placeras
på över en kilometers
avstånd från närmsta
pälsfarm. Detta överskrider ProFurs rekommendation om
skyddsavstånd.

Kraftverken placeras
på över en kilometers
avstånd från närmsta
pälsfarm. Detta överskrider ProFurs rekommendation om
skyddsavstånd.

Byggandet av vindkraftparken orsakar
inga betydande konsekvenser för den eventuella krossverksamheten, som har beviljats ett tillstånd inom
projektområdet.

Byggandet av vindkraftparken orsakar
inga betydande konsekvenser för den eventuella krossverksamheten, som har beviljats ett tillstånd inom
projektområdet.

Den permanent förlorade
markarealen uppgår till
cirka 28 hektar. I övrigt
kan verksamheten på
projektområdet fortsätta som förut.

Den permanent förlorade
markarealen uppgår till
cirka 76 hektar. I övrigt
kan verksamheten på
projektområdet fortsätta som förut.

Alternativet ökar kommunernas skatteintäkter genom ökad sysselsättning
och företagsverksamhet.

Alternativet ökar
kommunernas skatteintäkter genom ökad
sysselsättning och företagsverksamhet.

Alternativets sysselsättningseffekter i placeringskokommunen
och närområdet är av
storleksklassen 75
årsverken.

Konsekvenserna
för regionalekonomin (förbättrad sysselsättning, skatteintäkter) förverkligas inte.

Alternativets sysselsättningseffekter i placeringskokommunen
och närområdet är av
storleksklassen 340
årsverken.

Exlusive trafikkonsekvensens mindre
längd (en byggsäsong)
är konsekvenserna
samma som i alternativ 1 och 3.

Exklusive trafikkonsekvensens större längd
(två byggsäsonger) är
konsekvenserna
samma som i alternativ 1 och 2.

Inga konsekvenser.

Vindkraftparken ändrar landskapsbilden i
synnerhet i projektom-

Vindkraftparken ändrar landskapsbilden i
synnerhet i projekt-

Inga konsekvenser.

Konsekvenserna varar
under högst två byggsäsonger och är av
liten betydelse.
Landskap
och kulturmiljö

Vindkraftparken ändrar landskapsbilden i
synnerhet i projekt-
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ALTERNATIV 1

Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING

ALTERNATIV 2

25 kraftverk
i Nykarleby
områdets närområde.

7 kraftverk
i Vörå
rådets närområde.

Storbötets fina bergsområde är beläget
inom projektområdet.
Till utsiktstornet på
bergsområdet är en
del kraftverk synliga.

I projektområdet består terrängen till stor
del av bergsområden
som kan antas vara
känsliga omgivningar.

De närmaste bostäderna är belägna norr
om projektområdet på
cirka 1,4-1,9 kilometers avstånd från de
närmaste kraftverken.
De mest betydande
konsekvenserna i närzonen uppstår för bosättningen norr om
projektområdet samt
till de som rör sig på
Pensala/Jeppovägen.
Konsekvenserna är
minst måttliga. Mest
obelägenhet förorsakar kraftverken 6, 8
ja 9.
Av värdeobjekten
uppstår det mest negativa lanskapskonsekvenser för Ekoluoma kulturmiljö från
Vakkuri till Kuoppala)
samt för Vakkuri by
och kulturlandskap:
konsekvenser är
måttliga och högst
måttliga.

De närmaste bostäderna är belägna norr
om projektområdet på
cirka 1,7-2,4 kilometers avstånd från de
närmaste kraftverken.
De mest betydande
konsekvenserna i närzonen uppstår för bosättningen norr om
projektområdet samt
till de som rör sig på
Pensala/Jeppovägen.Kons
ekvenserna är minst
måttliga. Mest obelägenhet förorsakar
kraftverken 1 och 2.
Konsekvenser för
havsområdet är tämligen lindriga på grund
av det långa avståndet
och antalet kraftverk.
I sin helhet är konsekvenserna måttliga och
mindre än i alternativ 1
och 3.

Konsekvenser för
havsområdet är tämligen lindriga på
grund av det långa
avståndet.
I sin helhet är konsekvenserna måttliga
och mindre än i alternativ 3.
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ALTERNATIV 3

ALTERNATIV 0

32 kraftverk i Nykarleby och Vörå

Projektet genomförs inte

områdets närområde.
Storbötets fina bergsområde är beläget
inom projektområdet.
Till utsiktstornet på
bergsområdet är en
del kraftverk synliga.
I projektområdets
västra del består terrängen till stor del av
bergsområden som
kan antas vara känsliga omgivningar.
De närmaste bostäderna är belägna norr
om projektområdet på
cirka 1,4-2,4 kilometers avstånd från de
närmaste kraftverken.
De mest betydande
konsekvenserna i närzonen uppstår för bosättningen norr om
projektområdet samt
till de som rör sig på
Pensala/Jeppovägen.
Konsekvenserna är
betydande. Mest obelägenhet förorsakar
kraftverken 1, 2, 6, 8
och 9.
Av värdeobjekten
uppstår det mest negativa lanskapskonsekvenser för Ekoluoma
kulturmiljö från Vakkuri till Kuoppala)
samt för Vakkuri by
och kulturlandskap:
konsekvenser är måttliga och högst måttliga.
Konsekvenser för
havsområdet kan inte
anses vara betydande
på grund av över sju
kilometers avstånd.
I sin helhet är konsekvenserna nästan betydande och större än i
alternativ 1 och 2.

Fornlämningar

Ett fornlämningsobjekt på Björnstensberget har vid inventeringen avgränsats i
öst till den befintliga
skogsbilvägen som

Exklusive den mindre
omfattning av vindkraftparken är konsekvenserna samma
som i alternativ 1.

Exclusive den större
omfattning av vindkraftparken är konsekvenserna samma
som i alternativ 1.

Inga konsekvenser.
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Storbötet vindkraftpark
MKB-BESKRIVNING
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV 0

25 kraftverk
i Nykarleby
kommer vid anläggningen av vindkraftparken att förstärkas.
Konsekvenserna bedöms dock förbli små,
eftersom skogsbilvägen är befintlig och
konsekvenser av
breddningen högst
riktas till utkanterna
av objektet. Konsekvenserna är desamma i alla tre alternativen som be-döms,
eftersom skogsbilvägen har planerats förstärkas i alla tre alternativen.

7 kraftverk
i Vörå

32 kraftverk i Nykarleby och Vörå

Projektet genomförs inte

Konsekvenserna för
boendetrivseln gäller
särskilt de fast bosatta
invånarna och fritidsinvånarna i närheten
av vindkraftparken. De
mest betydande konsekvenserna är landskaps-, buller- och
skuggkonsekvenser.

Konsekvenserna för
boendetrivseln gäller
särskilt de fast bosatta
invånarna och fritidsinvånarna i närheten
av vindkraftparken.
De mest betydande
konsekvenserna är
landskaps-, bulleroch skuggkonsekvenser.

På grund av en tillräcklig skyddszon bedöms anläggningen
av vindkraftparken
inte orsaka konsekvenser för övriga tidigare kända och vid
inventeringen funna
fornlämningsobjekt.
Elöverföringen inom
och utanför projektområdet bedöms inte
orsaka konsekvenser
för fornlämningarna.
Människor

Konsekvenserna för
boendetrivseln gäller
särskilt de fast bosatta invånarna och
fritidsinvånarna i närheten av vindkraftparken. De mest betydande konsekvenserna är landskaps-,
buller- och skuggkonsekvenser.
Efterson bosättningen
i närheten av vindkraftparken är ganska
liten, är konsekvenserna av rätt liten betydelse.
Vindkraftparken förhindrar inte att man
rör sig på området
eller använder det för
rekreation, men förändringarna i landskapet, ljudet från
vindkraftverken och
skuggbildningen kan

Efterson bosättningen
i närheten av vindkraftparken är ganska
liten, är konsekvenserna av rätt liten betydelse.
Vindkraftparken förhindrar inte att man
rör sig på området eller använder det för
rekreation, men förändringarna i landskapet, ljudet från
vindkraftverken och
skuggbildningen kan
upplevas som stö-

Efterson bosättningen
i närheten av vindkraftparken är ganska
liten, är konsekvenserna av rätt liten betydelse.
Enligt modellen kan
det planeringsriktvärde för nattetid (35
dB) som föreslagits av
miljöministeriet överskridas vid ett fritidshus.
Vindkraftparken för-

Varken de negativa eller de
positiva konsekvenserna förverkligas.
Av dem som
besvarade enkäten ansåg ca
21 procent att
projektet inte
borde genomföras.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV 0

25 kraftverk
i Nykarleby
upplevas som störande för rekreationsanvändningen.

7 kraftverk
i Vörå
rande för rekreationsanvändningen.

32 kraftverk i Nykarleby och Vörå

Projektet genomförs inte

Av dem som besvarade enkäten ansåg
ca 34 procent att alternativ 1 borde genomföras.
I sin helhet är konsekvenserna mindre än i
alternativ 3.

Av dem som besvarade enkäten ansåg ca
28 procent att alternativ 2 borde genomföras.
I sin helhet är konsekvenserna mindre än i
alternativ 1 och 2.

hindrar inte att man
rör sig på området eller använder det för
rekreation, men förändringarna i landskapet, ljudet från
vindkraftverken och
skuggbildningen kan
upplevas som störande för rekreationsanvändningen.
Av dem som besvarade
enkäten ansåg ca 55
procent att alternativ 3
borde genomföras.
I sin helhet är konsekvenserna större än i
alternativ 1 och 2.

Jakt

Genomförandet av
projektet medför en
temporär minskning
av vilt och jaktmöjlighter i anläggningsskedet.

Exklusive den mindre
omfattning av vindkraftparken är konsekvenserna samma
som i alternativ 1.

Exklusive den större
omfattning av vindkraftparken är konsekvenserna samma
som i alternativ 1.

Inga konsekvenser.

Konsekvenserna under driften av vindkraftparken är små.
Jaktmöjligheterna försämras inte i betydande omfattning.

28.3 Alternativens genomförbarhet
Enligt MKB-förordningen ska rapporten över miljökonsekvensbedömningen innehålla
en tillräcklig utredning av alternativen för projektet och deras genomförbarhet. Det
väsentliga med tanke på miljön är om projektet ger upphov till betydande negativa
konsekvenser för något miljöobjekt, till exempel naturen eller människorna.
Projektets miljökonsekvenser har bedömts genom att de förändringar som projektet
ger upphov till har jämförts med den nuvarande situationen i området. De olika alternativen för projektet har därefter jämförts inbördes med avseende på hur betydande konsekvenserna är. När konsekvensernas betydelse har fastställts har man
beaktat konsekvensens storleksklass samt konsekvensobjektets värde och känslighet. Vid fastställandet av konsekvensobjektets värde har man fäst särskild uppmärksamhet vid den respons som har erhållits av olika intressentgrupper under MKBförfarandet. En principiell redogörelse för metoderna för bedömning och jämförelse
av miljökonsekvenserna finns i kapitel 6 och resultaten av bedömningen har lagts
fram i kapitlen 7-23.
De mest betydande konsekvenserna riktar sig mot landskapet, eftersom antalet
kraftverk är stort i de större alternativen och kraftverken till väsentliga delar kommer att synas till näromgivningen. Konsekvenserna för landskapet av kraftverken
bedöms vara betydande i den mera omfattande projektalternativ 3 och måttliga i de
mindre alternativen 1 och 3. Landskapskonsekvenserna utsträcker sig till ett relativt
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stort område, men samtidigt bör man även beakta att den skymmande effekten som
bl.a. skogen och topografin ger upphov till begränsar kraftverkens synlighet, på
vissa ställen till och med betydligt.
Enligt bedömningen är vindkraftparkens övriga konsekvenser, till exempel ljud och
skugga och konsekvenser för markanvändningen och naturen huvudsakligen lindriga. I alternativ 3 kan bullret från kraftverken orsaka betydande konsekvenser för
en fritidsbostad, som anses dock inte ligga på ett område som används för fritidsboende. Konsekvenserna för fågelbeståndet är relativt små, eftersom projektområdet
inte ligger på fåglarnas huvudsakliga flyttrutt.
Man har identifierat skillnader mellan de olika alternativens konsekvenser, i synnerhet till följd av vindkraftparkalternativens storleksklasser. I det minsta alternativet
skulle man bygga sju kraftverk och i det största 32 kraftverk. Den mest betydande
skillnaden med tanke på miljön hänför sig till landskapet: förändringen i landskapet
är något större om det största alternativet genomförs.
De säkerhets- eller miljörisker som hänför sig till vindkraftparken är små, och det är
osannolikt att de förverkligas under projektet. De risker som har identifierats inom
projektet kan förebyggas eller minskas genom övervaknings- och serviceåtgärder.
Alla alternativen som har granskats i MKB-förfarandet kan anses vara genomförbara.
Under den fortsatta planeringen bör man upprätthålla dialogen med projektets olika
intressentgrupper och parter samt i nödvändig utsträckning fundera på metoder för
att minska och lindra konsekvenserna.
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29 FÖRESLAG TILL UPPFÖLJNING AV PROJEKTETS MILJÖKONSEKVENSER
29.1 Buller
Bullret från vindkraftparken när den är i drift kan vid behov följas upp genom mätningar. Det rekommenderas att man då utför mätningarna vid ett tillfälle när vinden
är riktad mot de närmaste bosättningarna, där det enligt uppskattning förekommer
mest buller från vindkraftparken.
De bullermodelleringar som gjorts ger dock att uppföljningen inte är påkallade om
kraftverkens käll-ljud inte innehåller smalbandigt eller tonartade modullerade ljud.
Om detta inte kan garanteras är bullermätningar påkallade.
29.2 Fågelbeståndet
29.2.1 Det häckande fågelbeståndet
Det kan övervägas att följa upp det häckande fågelbeståndet i Storbötet vindkraftspark under projektets byggskede och under början av driftskedet alltid vid behov. De utredningar av fågelbeståndet som har genomförts under MKB-förfarandet
beskriver situationen innan vindkraftsparken byggs. I fråga om det häckande fågelbeståndet kan man följa upp häckningsbeståndet hos de skyddsmässigt värdefulla
arterna och de förändringar som sker i dessa inom projektområdet. Man kan fästa
uppmärksamhet vid de arter som förekommer i området samt vid var och på vilket
avstånd fåglarnas revir är belägna i förhållande till vindkraftverken.
Storbötet vindkraftpark bedöms inte medföra betydande konsekvenser för häckande fåglar
och därmed anses uppföljningen av det häckande fågelbeståndet inte vara nödvändig.

29.2.2 Flyttfågelbeståndet
Fåglarnas flyttning sker på en bred front, och de flyttstråk som används varierar i
viss mån från år till år beroende på bl.a. väderförhållandena och vindriktningarna.
Vindkraftparkens läge intill fåglarnas flyttstråk gör att man kan följa fåglarnas beteende när de stöter på vindkraftparken och observera eventuella kollisionssituationer.
Riktad och ändamålsenlig observation av de fåglar som flyttar genom området (t.ex.
gäss, svanar, tranor och rovfåglar) ger värdefull information om sannolikheten för
kollisioner och fåglarnas undanmanövrar på en plats där fåglarna flyttar i tillräcklig
mängd och de kan observeras relativt enkelt. Uppföljningen av vår- och höstflyttningen ska vara tillräckligt omfattande sett till arbetsmängden samt tidsmässigt
täckande, så att man under uppföljningen får en tillräcklig bild av flyttningen genom
området och fåglarnas beteende i närheten av vindkraftverken.
Det rekommenderas att den eventuella uppföljningen av flyttfåglarna genomförs i
samarbete med andra vindkraftparker i trakten, eftersom det är det effektivaste sättet att få en täckande bild av eventuella förändringar i flyttstråken.
Eftersom projektområdet inte är beläget på flyttfåglarnas huvudflyttled, finnas uppföljningen av flyttfågelbeståndet inte nödig angående Storbötet vindkraftpark. Vid
behov ska däremot ungfåglarnas eventuella uppehåll på Paljakmossen söder om projektområdet och på åkrarna i Pensala by efter vårflyttningen utredas.
29.3 Fladdermöss
Det är möjligt att följa upp vindkraftprojektets konsekvenser för fladdermusbeståndet i området i byggskedet och till exempel under två år av driftskedet efter att
vindkraftparken har tagits i bruk. Under uppföljningsåren kan förekomsten av fladdermöss på området kartläggas med hjälp av detektorer åtminstone under fem nätter (juni–juli). I samband med sökandet efter kadaver vid uppföljningen av flyttfå-
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gelbeståndet kan man även söka efter eventuella döda fladdermöss i närheten av
vindkraftverken. Resultaten av uppföljningen rapporteras till ELY-centralen i Södra
Österbotten.
Projektområdet kan enligt fladdermusutredningen till stora delar anses vara dåligt
eller medelmåttigt med tanke på fladdermössens födo- och viloplatser. Enligt utredningen av de flyttande fladdermössen är Storbötet vindkraftpark inte belägen på ett
område som kan anses befinna sig på ett viktigt förflyttnings- eller flyttstråk för
fladdermössen. Därmed anses uppföljningen av fladdermöss inte vara essentiell.
29.4 Viltarter och jakt
Vindkraftprojektets konsekvenser för jaktpraxis i området kan uppföljas i projektets
byggskede och vid behov 1–2 år efter att vindkraftsparken har tagits i bruk genom
intervjuer med medlemmar i de jaktföreningar som verkar på området.
Uppföljningen finns dock inte nödig angående Storbötet vindkraftpark.
29.5 Annan uppföljning
Konsekvenserna för människorna följs upp utifrån responsen på vindkraftparken och
de störningar som parken eventuellt ger upphov till. Man försöker i mån av möjlighet
avhjälpa verkliga problem som framkommer genom motiverad respons. Vid behov
kan man bland invånarna i närområdet genomföra en invånarenkät om hur konsekvenserna av vindkraftparken upplevs, när vindkraftparken har varit i drift i två år.
Konsekvenserna för rekreationsanvändningen kan även följas upp genom intervjuer
med representanter för jaktklubbarna efter att driften av vindkraftparken har inletts.
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