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Bild 12.12. Lappfjärds kyrka ligger på mindre än 2,5 km avstånd från det närmaste kraftverket
som planeras på Lappfjärds projektområde.

Bild 12.13. Åkerlandskap vid Perusvägen nära Lappfjärds kyrka.

Kulturhistoriskt betydande vägsträckning
Norra hörnet av Lappfjärds projektområde nuddar vid en kulturhistoriskt betydande
vägsträckning, Strandvägen. Enligt synlighetsanalysen syns kraftverk ställvis från
vissa vägavsnitt. De negativa konsekvenserna för väglandskapet är inte betydande.
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Vindkraftsparkens konsekvenser på mellanområdet: avståndet från vindkraftverken
cirka 5–12 km
Vindkraftverken syns från havsområdet cirka en kilometer från strandlinjen. De närmaste kraftverken ligger på över nio kilometers avstånd från synlighetsområdet på havet, och därför dominerar kraftverken inte områdets landskapsbild i någon större utsträckning.
Enligt synlighetsanalysen syns vindkraftverken inte till Bötombergen, som ligger drygt
åtta kilometer från de närmaste kraftverken. På Bötombergen finns dock ett utkikstorn, och det är mycket sannolikt att kraftverken syns från tornet. Utkikstornet är
bara öppet under säsongstid.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse
Butsbackens bosättning som hör till byn Tjöck finns cirka nio kilometer norr om de
nordligaste kraftverken. Enligt synlighetsanalysen syns inga vindkraftverk till området.
Därför uppstår inga negativa landskapskonsekvenser i området.

Bild 12.14. Vy från ”Kvarnbacken” i anslutning till Kristinestads rutplaneområde.

Kristinestads rutplaneområde finns som närmast cirka 9,5 km nordväst om kraftverken som planerats på Lappfjärds projektområde. På rutplaneområdet skymmer
byggnader och träd effektivt sikten mot vindkraftsparken. En del av kraftverken syns
främst från strandområdet, till exempel från strandrestaurangens terrass, strandstråket och parkområdet vid stranden. Avståndet är dock så långt att kraftverken inte
längre dominerar landskapsbilden och konsekvenserna är tämligen små. En del kraftverk kan också skymta fram mellan träd och byggnader högre upp på det rutplanerade området sett från vissa gator och öppna platser eller från öppna rum i kanten av
området. På den norra halvan av rutplaneområdet reser sig ett bergsområde, på vars
topp det finns en väderkvarn. ”Kvarnbacken” fungerar uppenbarligen som rekreationsområde och är en utkiksplats som besöks av många turister. Intill kvarnen öppnar
sig vackra vidsträckta vyer. Om kraftverken kommer in i synfältet ändras vyernas karaktär ganska mycket. På grund av avståndet uppstår det ingen egentlig konkurrenssituation mellan kyrktornet och rådhusets torn och kraftverken som finns på drygt tio

CPC Finland Oy
FCG Finnish Consulting Group Ab

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

151

kilometers avstånd. Således är den negativa landskapskonsekvensen på sin höjd
måttlig. Tydligast syns kraftverken 1, 2 och 3, som ligger närmare objektet än de
andra kraftverken.
Kyrkomiljön i Bötom ligger nordost om projektområdet, knappt tolv kilometer från
närmaste kraftverk. Objektet ligger på den norra sidan av Bötom centrum. I kyrkans
omgivning finns så många träd och delvis till och med skog, att sikten till vindkraftverken skyms. Därför uppstår inga negativa landskapskonsekvenser i området.
Kulturlandskap och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskaps- eller regionnivå
Miljön kring Tegelbruksbacken, till vilken också hör en beteshage på Tegelbruksbacken som är en värdefull vårdbiotop, finns nordväst om projektområdet, cirka nio
kilometer från närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns inte vindkraftverken
till området, och därför uppstår inga negativa landskapskonsekvenser i området.
Avståndet från området Butsbacken – Sårbacken till närmaste kraftverk är knappt
nio kilometer. Området ligger norr om projektområdet. Området behandlas i samband
med kulturmiljöerna av riksintresse.
Jåfsbacken ligger norr om projektområdet, cirka nio kilometer från närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns inte kraftverken till området. Därför uppstår inga
negativa landskapskonsekvenser i området.
Skatan ligger nordväst om projektområdet, drygt tio kilometer från närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns inte vindkraftverken till området, och därför uppstår inga negativa landskapskonsekvenser i området.
Ådalens kulturlandskap i Tjöck ligger norr om projektområdet, drygt tio kilometer
från närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns alla eller största delen av
kraftverken till områdets norra halva. Avståndet är så långt att kraftverken ”smälter
in” i det omgivande landskapet och de negativa landskapskonsekvenserna är små.
Alesundet ligger nordväst om projektområdet, cirka 11,5 km från närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns inte kraftverken till området. Därför uppstår inga
negativa landskapskonsekvenser i området.
Antila ligger nordväst om projektområdet, cirka tolv kilometer från närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns inte kraftverken till området. Vindkraftverken orsakar inga negativa landskapskonsekvenser.
Kulturmiljöer av betydelse på landskapsnivå
Området Siiroo i Vesijärvi ligger knappt sju kilometer från närmaste kraftverk. Enligt
synlighetsanalysen syns åtminstone cirka hälften av kraftverken i någon mån till en
stor del av området. Den negativa konsekvensen är på sin höjd måttlig.
Kulturlandskapet i Storå ådal ligger cirka 6,5 km från närmaste kraftverk. Enligt
synlighetsanalysen syns vindkraftverken bara till vissa delar av området och även då i
varierande grad. Till exempel till Ohrikylä syns relativt många kraftverk, men de
skymtar endast fram mellan trädkronorna. Konsekvensen är tämligen liten.
12.4.2.4

Vindkraftsparkens konsekvenser på fjärrområdet: avståndet från vindkraftverken cirka
12–25 km
Byggda kulturmiljöer av riksintresse
Villa Carlsro ligger på stranden till Storträsket cirka fem kilometer norr om Kristinestad. Villan representerar villakulturen längs Storträskets stränder i slutet av 1800talet. Avståndet till det närmaste kraftverket är cirka 12,5 km. Enligt synlighetsanalysen syns inte kraftverken till objektet.
Bosättningen i Storå ådal och Storås kyrkolandskap ligger cirka 15 km från
närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns inte vindkraftverken till området,
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med undantag av ett litet delområde där på sin höjd några kraftverk syns delvis.
Kraftverken syns inte till kyrkan. Konsekvenserna är mycket små.
Sideby och fiskhamnen Kilen ligger cirka 18 km från närmaste kraftverk. Enligt
synlighetsanalysen skulle största delen av kraftverken synas till området. Längs vägen
genom byn finns det på många ställen så mycket träd och byggnader att sikten mot
vindkraftsparken skyms på många ställen. På och kring kyrkogården finns det också
träd som hindrar sikten. Eftersom avståndet dessutom är så långt att kraftverken
smälter in i bakgrunden, är konsekvenserna mycket små.
Sälgrunds fyr, lotsstation och Laxhamn i Kaskö ligger cirka 20 km från närmaste
kraftverk. I utmärkta väderförhållanden kan en del av kraftverken synas till objektet.
Avståndet är dock så långt att inga negativa landskapskonsekvenser uppstår.
Rutplaneområdet i Kaskö ligger cirka 23 km från närmaste kraftverk. Kraftverken
kommer sannolikt inte att synas till området. Även om vindkraftverken skulle synas
från någon plats i utmärkta väderförhållanden, är avståndet så långt att kraftverken
inte försämrar objektets värde.
Benvik gård i Närpes, som hör till Bruksherrgårdarna i Österbotten, ligger cirka
25 km från närmaste kraftverk. Det är inte särskilt sannolikt att kraftverken syns till
objektet. I vilket fall som helst är avståndet så långt att inga negativa konsekvenser
uppstår.
Kulturlandskap och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskaps- eller regionnivå
Västra ändan i Skaftung ligger cirka 13,5 km från närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen kan något kraftverk synas alldeles i kanten av området. Avståndet är
ändå så pass långt att konsekvenserna är små.
Kulturmiljöer av betydelse på landskapsnivå
Alakyläområdet ligger öster om projektområdet, cirka 13,5 km från närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns kraftverken i varierande grad till områdets olika
delar. Till cirka hälften av området syns kraftverken inte. Endast till en liten del av
området syns majoriteten av kraftverken. Tack vare avståndet är de negativa landskapskonsekvenserna tämligen små.
Landskapsområdet Tjöck å-Mörtmark ligger norr om projektområdet, knappt
16 km från närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns största delen av kraftverken till området. Avståndet är så långt att kraftverken ”smälter in” i det omgivande
landskapet och de negativa landskapskonsekvenserna är små.
Päkkiområdet ligger norr om projektområdet, cirka 18 km från närmaste kraftverk.
Kraftverken syns sannolikt inte till området. Även om de skulle synas är konsekvenserna små, tack vare avståndet.
Området Puskanperä-Päntäne ligger nordost om projektområdet, cirka 22,5 km
från närmaste kraftverk. Kraftverken kan synas i klart väder till några delar av området. Avståndet är dock så långt att inga särskilda negativa landskapskonsekvenser
uppstår.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Polvenkylä kulturlandskap, Kodesjärvi ligger sydost om projektområdet, cirka
25 km från närmaste kraftverk. Kraftverken syns sannolikt inte till området. Även om
de skulle synas uppstår inga särskilda negativa konsekvenser, eftersom avståndet är
långt.
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Vindkraftsparkens konsekvenser på det teoretiska maximala synlighetsområdet: avståndet från vindkraftverken cirka 25–35 km
Byggda kulturmiljöer av riksintresse
Yttergrunds fyr- och lotssamhälle ligger cirka 26 km från närmaste kraftverk. Det
är osäkert om kraftverken kommer att synas till objektet. Även om kraftverken skulle
synas till objektet i utmärkta väderförhållanden, är konsekvenserna inte på något vis
betydande, eftersom avståndet är mycket långt.
Närpes kyrka och kyrkstallar ligger knappt 30 km från närmaste kraftverk.
Östermarks bondgårdar med kringbyggda gårdar, som utgörs av sex separata
objekt, ligger 30−33 km från närmaste kraftverk.
Det är inte särskilt sannolikt att vindkraftverken syns till ovan nämnda objekt. I vilket
fall som helst är avståndet så långt att inga särskilda negativa konsekvenser kan uppstå ens vid klart väder, även om en del av kraftverken skulle synas till något av objekten.

12.4.3

Alternativ 2A: 18 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
Vindkraftsparken kommer att förändra vyn mot Lakiakangas projektområde på ett vidsträckt område. Lokalt betraktat sker det förändringar på skogsområdet på Lakiakangas projektområde och i den närliggande omgivningen om vindkraftsparken förverkligas, eftersom terrängen måste bearbetas för att man ska kunna bygga vindkraftverken samt dra nya vägar och kraftledningar.
Bäst syns vindkraftverken från vidsträckta åkrar och från Härkmerifjärden. På de omgivande områdena finns det emellertid också många andra öppna områden i riktning
mot vindkraftsparken, till exempel vägavsnitt, avverkningsområden och mossområden, där det inte finns några element nära betraktelsepunkten som hindrar sikten.
Under anläggningen av vindkraftsparken orsakas konsekvenser förutom på den egentliga byggarbetsplatsen också av transporter av stora byggdelar, förbättring av befintliga vägförbindelser, byggande av nya vägförbindelser samt höga lyftkranar, som urskiljs på långt håll i landskapsbilden. En del av åtgärderna för att bearbeta terrängen
utförs bara för att anläggningen ska kunna genomföras och landskapet på byggområdena återställs när verksamheten upphör.

12.4.3.1

Vindkraftsparkens konsekvenser på det omedelbara konsekvensområdet: avståndet
från vindkraftverken cirka 0−200 meter
Lakiakangas projektområde ändras till energiproduktionsområde. De skogsbilvägar
som redan finns på vindparksområdet måste förbättras och dessutom måste man
bygga en ny vägförbindelse. Trädbeståndet röjs på ett cirka ett hektar stort område
på varje plats där ett vindkraftverk byggs. Ett stort betongfundament byggs för kraftverket. Efter anläggningsskedet återställs landskapet på byggområdet kring kraftverket. Elen överförs via jordkabel till vindkraftsparkens egen elstation, och därifrån
byggs en luftledning för anslutning till stamnätet. Till övriga delar bevaras områdena
mellan kraftverken i sitt nuvarande tillstånd. Förutom de visuella faktorerna påverkar
även skuggbildningen från vindkraftverken hur man upplever landskapet i vindkraftsparkens omedelbara konsekvensområde.
På vindparksområdet finns inga nationellt värdefulla landskapsområden eller landskapsområden som är värdefulla på landskapsnivå, och inte heller några kulturmiljöer
med undantag för fornlämningar.
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Bild 12.15. Vindkraftverkens modellerade synlighet i alternativ 2A.

12.4.3.2

Vindkraftsparkens konsekvenser på närområdet: avståndet från vindkraftverken cirka
0–5 km
Enligt synlighetsanalysen syns flest vindkraftverk från odlingsfälten nordost och nordväst om Dagsmark, från kulturlandskapet i Korsbäck (från Storsjöns åkrar) och från
kulturlandskapet i Storå ådal öster om Lakiakangas.
Det finns flera värdefulla objekt i zonen.
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Kulturlandskap och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskaps- eller regionnivå
Kulturlandskapet i Korsbäck ligger knappt två kilometer från det närmaste kraftverket. Merparten av kraftverken syns till nästan hela området. Kraftverkens torn syns
nästan helt ovanför skogsbrynet. Områdets karaktär blir mer teknisk om kraftverken
byggs. Den negativa konsekvensen är måttlig. Flest konsekvenser för landskapsbilden
orsakas av de vindkraftverk som ligger närmast kulturlandskapet, dvs. kraftverken 8,
9, 10, 12 och 16, eftersom dessa dominerar mest på Korsbäckområdet.

Bild 12.16. Vy mitt på Korsbäcks åkrar mot nordost.

Storå kulturlandskap i Lappfjärd består totalt av fyra delområden, och ett av dessa
ligger inom denna avståndszon. Avståndet till det närmaste kraftverket är drygt en
kilometer. Enligt synlighetsanalysen syns nästan alla kraftverk till merparten av området. Växtlighet längs åstranden, byggnader och trädbestånd på gårdar skymmer ställvis sikten från kulturlandskapets vägar. Den negativa landskapskonsekvensen är liten.
Kulturmiljöer av betydelse på landskapsnivå
Kulturlandskapet i Storå ådal ligger drygt en kilometer från närmaste kraftverk.
Enligt synlighetsanalysen syns kraftverken väl på olika håll i området. I Ohrikylä reser
sig en del av kraftverken i nästan hela sin längd ovanför skogsbrynets siluett. Lite
längre söderut i Kankaanmäki syns bara tornens toppar och rotorblad. I Ohrikylä är de
negativa konsekvenserna måttliga. Mest konsekvenser för landskapsbilden i Ohrikylä
orsakas av de närmaste kraftverken 4, 7 och 11. Längre söderut är konsekvenserna
relativt små.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Konsekvenserna för kulturlandskapet i Storå ådal behandlades i föregående punkt.
12.4.3.3

Vindkraftsparkens konsekvenser på mellanområdet: avståndet från vindkraftverken
cirka 5–12 km
Nationellt värdefulla landskapsområden
Härkmeri ligger drygt elva kilometer från närmaste vindkraftverk. Kraftverken syns
till merparten av området. Avståndet är så långt att kraftverken inte längre dominerar
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områdets landskapsbild, utan ”smälter in” i omgivningen. I detta alternativ är antalet
kraftverk också relativt litet. De negativa landskapskonsekvenserna är tämligen små.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse
Kyrkomiljön i Bötom ligger norr om projektområdet, drygt tio kilometer från närmaste kraftverk. I kyrkans omgivning finns så många träd och delvis till och med skog,
att sikten till vindkraftverken skyms. Därför uppstår inga negativa landskapskonsekvenser i området.
Kulturlandskap och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskaps- eller regionnivå
Storå kulturlandskap i Lappfjärd består av fyra separata områden. Tre av områdena ligger inom denna zon – ett av dem delvis. Trädbeståndet längs vägar och längs
ån samt byggnader hindrar på många ställen sikten från vägarna som går genom områdena. Liksom konstateras i punkten om Lappfjärds kyrka nedan, kan kyrkan och en
del av kraftverken synas samtidigt från en del ställen sett från Norra Lappfjärdsvägen
mot sydost. Avståndet är dock så långt att kraftverken knappt kan konkurrera med
kyrktornet, och den negativa landskapskonsekvensen är tämligen liten.
Kulturmiljöer av betydelse på landskapsnivå
Området Kärjenkoski-Kankaanpäänkulma ligger som närmast på mindre än en
kilometers avstånd från projektområdet. Avståndet till närmaste kraftverk är dock
cirka sex kilometer. Enligt synlighetsanalysen syns de flesta kraftverken till en stor del
av området. Trädbeståndet längs vägar och på gårdar hindrar sikten ställvis. I detta
alternativ är avståndet till kraftverken ganska långt. De negativa landskapskonsekvenserna är relativt små.

Bild 12.17. Landskapet i Kärjenkoski söder om Lappfjärds och Lakiakangas projektområden.

Alakyläområdet ligger öster om projektområdet, drygt åtta kilometer från närmaste
kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns kraftverken i varierande grad till områdets
olika delar. Till cirka hälften av området syns kraftverken inte. De negativa landskapskonsekvenserna är tämligen små.
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Området Siiroo i Vesijärvi ligger cirka elva kilometer från närmaste vindkraftverk.
Avståndet till projektområdets gräns är dock bara cirka 6,5 km. Enligt synlighetsanalysen syns en del av kraftverken till en del av området. Konsekvenserna är tämligen
små.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Lappfjärds kyrka ligger cirka tio kilometer från närmaste kraftverk. Det är inte lätt
att se vindkraftverken från kyrkan, eftersom den omges av höga träd och andra byggnader. Kyrkan utsätts inte för negativa landskapskonsekvenser på nära håll. Längre
norrut, till exempel sett från Norra Lappfjärdsvägen mot sydost, kan kyrkan och en del
av kraftverken synas samtidigt från en del ställen. Kraftverken ligger så långt från betraktelsepunkten att de knappt kan konkurrera med kyrktornet, och den negativa
landskapskonsekvensen är tämligen liten.
Lappfjärds prästgård ligger cirka tio kilometer från närmaste kraftverk. Även nära
prästgården finns det ett rikligt trädbestånd, som tämligen effektivt hindrar utsikten
mot vindkraftsparken. Det är möjligt att något kraftverk skymtar fram mellan träden.
Den negativa landskapskonsekvensen är liten.
Kulturhistoriskt betydande vägsträckning
En kulturhistoriskt betydande vägsträckning, Strandvägen, ligger drygt nio kilometer
från närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns kraftverk ställvis från vissa
vägavsnitt. De negativa konsekvenserna för väglandskapet är inte betydande.
Förutom de värdefulla objekten ligger Bötombergen i zonen, knappt åtta kilometer
från närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns inte vindkraftverken till Bötombergen. På Bötombergen finns dock ett utkikstorn, och det är mycket sannolikt att
kraftverken syns från tornet. Landskapets karaktär blir mycket mer teknisk om kraftverken byggs. Kraftverken syns dock inte om man tittar från tornet mot havet. Utkikstornet är bara öppet under säsongstid.
12.4.3.4

Vindkraftsparkens konsekvenser på fjärrområdet: avståndet från vindkraftverken cirka
12–25 km
Bosättningen i Storå ådal och Storås kyrkolandskap ligger drygt 13 km från
närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns inte kraftverken till största delen
av området. Kraftverken syns bland annat inte till kyrkan och Koppelonkyläområdet.
Den del av området där kraftverken syns ligger cirka 15 km från kraftverken. Tack
vare avståndet är konsekvenserna relativt små.
Butsbackens bosättning ligger nordväst om projektområdet, cirka 16 km från
närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns inga vindkraftverk till området.
Därför uppstår inga negativa landskapskonsekvenser i området.
Kristinestads rutplaneområde ligger knappt 18 km från närmaste kraftverk. Enligt
synlighetsanalysen syns inga kraftverk till strandområdet. På topografiskt högre områden längre bort från stranden torde de dock synas, även om byggnader och träd
hindrar sikten effektivt. Det är mycket sannolikt att en del av kraftverken syns till
”Kvarnbacken”. Avståndet är dock så långt att kraftverken inte medför någon större
konsekvens för landskapsbilden.
Villa Carlsro norr om Kristinestad ligger knappt 20 km från närmaste vindkraftverk.
Vindkraftverken syns inte till villan. Inga landskapskonsekvenser.
Kulturlandskap och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskaps- eller regionnivå
Ådalens kulturlandskap i Tjöck ligger nordväst om projektområdet, cirka 13 km
från närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns största delen av kraftverken
vid många platser på områdets norra halva. Avståndet är så långt att kraftverken inte
dominerar landskapsbilden. De negativa konsekvenserna är små.
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Enligt synlighetsanalysen syns inga vindkraftverk till följande värdefulla miljöer:
Jåfsbacken, området Butsbacken – Sårbacken, Miljön kring Tegelbruksbacken,
Skatan, Alesundet och Antila. Dessutom är avståndet mellan objekten och de
närmaste vindkraftverken cirka 16−20 km. Inga kraftverk syns heller till Västra ändan i Skaftung, som ligger drygt 21 km från kraftverken. Inga negativa landskapskonsekvenser.
Kulturmiljöer av betydelse på landskapsnivå
Området Puskanperä-Päntäne ligger nordost om projektområdet, cirka 17 km från
närmaste kraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns inte kraftverken till området. Inga
negativa landskapskonsekvenser.
Landskapsområdet Tjöck å-Mörtmark ligger nordväst om projektområdet, cirka
18 km från närmaste kraftverk. Kraftverken syns till området. Tack vare avståndet
”smälter” de in i omgivningen och orsakar inga särskilda negativa landskapskonsekvenser.
Päkkiområdet ligger norr om projektområdet, drygt 20 km från närmaste kraftverk.
Kraftverken syns sannolikt inte till området och orsakar således inga negativa konsekvenser.
Tjöck ådal (Teuvanjokilaakso) ligger norr om projektområdet, cirka 24 km från
närmaste kraftverk. Kraftverken syns sannolikt till en del av området i goda väderförhållanden. Avståndet är emellertid så långt att kraftverken inte orsakar någon konsekvens för landskapsbilden.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Polvenkylä kulturlandskap, Kodesjärvi ligger sydost om projektområdet, cirka
23 km från närmaste vindkraftverk. Kraftverken syns sannolikt inte till området. Även
om de syns är avståndet så långt att de inte kommer att orsaka någon särskild landskapskonsekvens.
12.4.3.5

Vindkraftsparkens konsekvenser på det teoretiska maximala synlighetsområdet: avståndet från vindkraftverken cirka 25–35 km
Byggda kulturmiljöer av riksintresse
Sideby och fiskhamnen Kilen ligger drygt 25 km från närmaste vindkraftverk.
Sälgrunds fyr, lotsstation och Laxhamn i Kaskö ligger cirka 27 km från närmaste
kraftverk.
Östermarks bondgårdar med kringbyggda gårdar, som utgörs av sex separata
objekt, ligger 27−30 km från närmaste kraftverk.
Rutplaneområdet i Kaskö ligger drygt 30 km från närmaste kraftverk.
Benvik gård i Närpes, som hör till Bruksherrgårdarna i Österbotten, ligger cirka
33 km från närmaste kraftverk.
Yttergrunds fyr- och lotssamhälle ligger cirka 32 km från närmaste kraftverk.
Närpes kyrka och kyrkstallar ligger cirka 35 km från närmaste kraftverk.
Hämes-Havunen slutna gårdsplan i Kauhajoki ligger knappt 36 km från närmaste
kraftverk.
Vindkraftverken kommer sannolikt inte att synas till största delen av ovan nämnda objekt, med undantag för Sideby och fiskhamnen Kilen samt fyrarna som omges av hav.
I vilket fall som helst är avståndet så långt att inga särskilda negativa konsekvenser
kan uppstå ens vid klart väder.

12.4.4

Alternativ 2B: 56 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
Konsekvenserna är till många delar liknande som de i alternativ 2A, även om kraftverken är cirka tre gånger fler i detta alternativ. Med tanke på detta är konsekvensens
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betydelse dock tämligen måttlig ställvis, bland annat vid objekten norr om projektområdet. Att antalet kraftverk är fler påverkar mest objekten söder, väster och sydost
om projektområdet. För att undvika upprepning fokuseras i detta avsnitt på objekt där
konsekvenserna tydligt ökar jämfört med alternativ 2A.

Bild 12.18. Vindkraftverkens modellerade synlighet i alternativ 2B.

12.4.4.1

Vindkraftsparkens konsekvenser på närområdet: avståndet från vindkraftverken cirka
0–5 km
Bara de objekt och områden där konsekvenserna tydligt ökar jämfört med alternativ 2A tas upp här.
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Bild 12.19. Framtida utsikt från byn Kärjenkoski mot norr (utdrag ur fotomontage).

På området Kärjenkoski-Kankaanpäänkulma är de negativa landskapskonsekvenserna mer betydande än i alternativ 2A. I detta alternativ placeras kraftverk mycket
nära åkerområdet i Kärjenkoski, och kontrasten mot det tämligen småskaliga kulturlandskapet är måttlig. Vid klart väder orsakar kraftverken en betydande konsekvens
för landskapsbilden. Flest konsekvenser orsakas av de närmaste kraftverken 54, 49
och 44.
I kulturlandskapet i Korsbäck är de negativa landskapskonsekvenserna mer betydande än i alternativ 2A. Jämfört med i alternativ 2A syns mer än tre gånger fler
kraftverk till området. Flest konsekvenser för landskapsbilden orsakas av de närmaste
kraftverken 8, 9, 10, 12 och 16.

Bild 12.20. Framtida utsikt från Norrviken mot sydost (utdrag ur fotomontage).
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Bild 12.21. Utsikt från Lappfjärdsvägen väster om Perus.

Bild 12.22. Kulturlandskapet i Storå ådal i Vanhakylä. Projektområdet i bakgrunden.
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I kulturlandskapet i Storå ådal, särskilt i Ohrikylä, orsakar vindkraftverken konsekvenser för landskapsbilden. En grupp av vindkraftverk har koncentrerats till ett ställe.
Flest konsekvenser för landskapsbilden orsakas av kraftverken 4 och 7 i förgrunden
och därefter av kraftverk 11.
Storå kulturlandskap (i Lappfjärd) utsetts för måttliga konsekvenser för landskapsbilden om kraftverken byggs.
12.4.4.2

Vindkraftsparkens konsekvenser på mellanområdet: avståndet från vindkraftverken
cirka 5–12 km
Konsekvenserna är till många delar liknande, men något mer betydande än i alternativ 2A, på grund av att antalet kraftverk är större. Objekt och områden där konsekvenserna inte ökar eller ökar endast i liten mån jämfört med alternativ 2A tas inte
upp här.
Området Siiroo i Vesijärvi ligger cirka 6,5 km från närmaste vindkraftverk. Enligt
synlighetsanalysen syns åtminstone 21 kraftverk till över hälften av området. Konsekvenserna är på sin höjd måttliga.
I västra delen av Alakyläområdet ökar konsekvenserna tydligt jämfört med alternativ 2A, på grund av det stora antalet kraftverk som syns. Avståndet till de östra delarna av området är så långt att konsekvenserna är relativt små, trots att antalet kraftverk är stort. I den västra delen är de negativa konsekvenserna måttliga.
Bosättningen i Storå ådal och Storås kyrkolandskap ligger drygt elva kilometer
från närmaste vindkraftverk. Enligt synlighetsanalysen syns kraftverken bara till ett
relativt litet område. Kraftverken syns bland annat inte till kyrkan och Koppelonkyläområdet. De närmaste kraftverken ligger cirka tre kilometer närmare än i alternativ 2A och syns därför bättre i fjärrlandskapet. På grund av detta och det stora
antalet kraftverk är konsekvenserna ställvis måttliga, särskilt vid klart väder. I övrigt
är konsekvenserna små. Till exempel kyrkan och Koppelonkylä utsätts inte heller för
konsekvenser i detta alternativ.
Förutom de värdefulla objekten finns Bötombergen inom zonen. Enligt synlighetsanalysen syns vindkraftverken inte till Bötombergen, som ligger cirka sex kilometer från
närmaste kraftverk. På Bötombergen finns dock ett utkikstorn, och det är mycket sannolikt att kraftverken syns från tornet. Landskapets karaktär blir mycket mer teknisk
om kraftverken byggs. Kraftverken syns dock inte om man tittar från tornet mot havet. Utkikstornet är bara öppet under säsongstid. De negativa konsekvenserna är
måttliga, bland annat på grund av det stora antalet kraftverk.

12.4.4.3

Vindkraftsparkens konsekvenser på fjärrområdet: avståndet från vindkraftverken cirka
12–25 km
Konsekvenserna är till många delar liknande, men något större än i alternativ 2A, på
grund av att kraftverken är mer än tre gånger fler än i alternativ 2A. Objekt och områden där konsekvenserna inte ökar eller ökar endast i liten mån jämfört med alternativ 2A tas inte upp här.
Härkmeri, som är ett nationellt värdefullt landskapsområde, utsätts på sin höjd för
måttliga negativa landskapskonsekvenser om kraftverken byggs. Kraftverken är
många, men tack vare avståndet “smälter” de in i omgivningen.
Sideby och fiskhamnen Kilen ligger i detta alternativ på “fjärrområdet” i stället för
på det “teoretiska maximala synlighetsområdet” och som närmast drygt 22 km från
vindkraftverken. Enligt synlighetsanalysen syns största delen av kraftverken till en
stor del av området. Längs vägen genom byn finns det på många ställen så mycket
träd och byggnader att sikten mot vindkraftsparken skyms på många ställen. På och
kring kyrkogården finns det också träd som hindrar sikten. Avståndet är så pass långt
att konsekvenserna är mycket små.
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Vindkraftsparkens konsekvenser på det teoretiska maximala synlighetsområdet: avståndet från vindkraftverken cirka 25–35 km
Liksom i alternativ 2A är avståndet till de värdefulla objekten i denna zon så långt att
inga särskilda negativa konsekvenser kan uppstå ens vid klart väder, även om kraftverken skulle synas till något objekt.

12.4.5

Alternativ 3: 102 kraftverk på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden
Alternativ 3 är i princip summan av alternativen 1B och 2B. Det finns dock skäl att betona att antalet kraftverk inte är den avgörande faktorn för en del landskapsobjekt,
eftersom vindkraftverken inte kommer att synas till alla objekt om de ligger långt
borta. Med tanke på projektets omfattning ligger med andra ord en stor del av kraftverken så långt borta att terrängens siktbegränsande effekt är betydande (se
bild 12.24). Det större antalet kraftverk kommer dock att medföra en större förändring för landskapsbilden vid en del objekt jämfört med alternativen 1B eller 2B.
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Bild 12.23. Vindkraftverkens modellerade synlighet i alternativ 3.

12.4.5.1

Vindkraftsparkens konsekvenser på närområdet: avståndet från vindkraftverken cirka
0–5 km
Kulturlandskapet i Korsbäck, som ligger mellan Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker, utsätts för de mest betydande negativa landskapskonsekvenserna. Både
Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker kommer att synas direkt från byn Korsbäck. Avståndet från den lilla byn till de närmaste kraftverken är 1,5–2,5 km. På detta
område kan konsekvensen för landskapsbilden anses vara betydande på grund av avståndet och omfattningen.
Även Storå kulturlandskap (i Lappfjärd), som är värdefullt på landskapsnivå, utsätts för relativt betydande konsekvenser. Området, som består av fyra delområden,
ligger nära vindkraftsparken. På området finns öppna rum med sikt mot vindkraftver-
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ken på både Lappfjärds- och Lakiakangasområdet. Trädbeståndet och annan växtlighet samt markens nivåskillnader ger ställvis en skymmande effekt. Konsekvensen för
Storå kulturlandskap är mindre än konsekvensen för Korsbäckområdet, eftersom landskapsbilden bara förändras mot ett håll. Eftersom antalet kraftverk som syns i landskapsbilden vid det ganska närbelägna området dock är tämligen stort, kan konsekvenserna anses vara åtminstone måttliga.
Konsekvenserna för kyrkbyområdet i Lappfjärd är av måttlig betydelse. Konsekvenserna märks som närmast cirka 300 meter från kyrkan.
Tämligen betydande konsekvenser för landskapsbilden orsakas också på området
Kärjenkoski-Kankaanpäänkulma och i kulturlandskapet i Storå ådal, bland annat i Ohrikylä. För dessa två områden är konsekvenserna till stor del de samma som i
alternativ 2B. Kraftverken på Lappfjärdsområdet döljs till ganska stor del bakom trädbeståndet.

Bild 12.24. Fotomontage av utsikten från Ohrikylä efter att vindkraftverken byggts (utdrag ur
fotomontage).

Härkmeri, som är ett nationellt värdefullt landskapsområde, ligger drygt tre kilometer
från vindkraftsparken. Området består till största delen av öppna rum och på många
ställen ser man rakt mot de många vindkraftverken. Trädbeståndet och annan växtlighet samt markens nivåskillnader ger ställvis en skymmande effekt. Konsekvensen är
måttlig.
12.4.5.2

Vindkraftsparkens konsekvenser på mellanområdet: avståndet från vindkraftverken 5–
12 km
Konsekvenserna liknar dem i alternativen 1B och 2B. I denna avståndszon utsätts
Storå kulturlandskap i Lappfjärd och det nationellt värdefulla landskapsområdet
Härkmeri för de mest betydande konsekvenserna för landskapsbilden. Avståndet är
nu längre, men i övrigt är grunderna liknande som i föregående punkt om “närområdet”.
Vindkraftsparken kan synas från havsområdet. Enligt modelleringen skulle cirka
60−80 procent av kraftverken synas cirka en kilometer från strandlinjen. Eftersom avståndet är långt, dominerar kraftverken inte landskapsbilden i havsområdet trots att
de är många. På grund av det stora antalet kraftverk är de negativa konsekvenserna
på sin höjd måttliga.
På Kristinestads rutplaneområde och därtill hörande ”Kvarnbacken” är konsekvenserna liknande som i alternativ 1B, dock något större på grund av att fler kraftverk syns till området. ”Kvarnbacken” utsätts för flest negativa konsekvenser. Där
öppnar sig de mest vidsträckta vyerna. Om kraftverken finns i synfältet ändras vyernas karaktär på ett tämligen betydande sätt. Många kraftverk kommer att synas till
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området. Kraftverken på Lakiakangas projektområde ligger förvisso mycket långt bort,
som närmast knappt 18 km från ”Kvarnbacken”. Det uppstår dock ingen egentlig konkurrenssituation mellan kyrktornet och rådhusets torn och kraftverken som finns på
cirka tio kilometers avstånd som närmast.

Bild 12.25. Kristinestads hänförande rutplanerade område.

De södra delarna av Ådalens kulturlandskap i Tjöck ligger inom denna zon. Enligt
synlighetsanalysen syns inte kraftverken till kulturlandskapsområdets sydligaste del. I
övrigt syns kraftverken i varierande grad. Konsekvenserna är på sin höjd måttliga.
Konsekvenserna för Bosättningen i Storå ådal och Storås kyrkolandskap liknar i
stor grad de i alternativ 2B. I detta alternativ syns en del kraftverk mer. De negativa
konsekvenserna är måttliga på de områden dit kraftverken syns. I övrigt är konsekvenserna små. Till exempel kyrkan och Koppelonkylä utsätts inte för konsekvenser i
detta alternativ.
Alakyläområdet, särskilt dess västra halva där en stor del av kraftverken syns på
största delen av området, utsätts på sin höjd för måttliga konsekvenser för landskapsbilden.
Området Siiroo i Vesijärvi utsätts för måttliga konsekvenser för landskapsbilden.
Till cirka hälften av området syns 60−80 procent av kraftverken.
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Bild 12.26. Parkområdet på Kristinestads strand, till vilket en del av vindkraftverken kommer att
synas.

12.4.5.3

Vindkraftsparkens konsekvenser på fjärrområdet: avståndet från vindkraftverken 12–
25 km
I denna avståndszon utsätts följande värdefulla objekt för flest negativa konsekvenser: Sideby och fiskhamnen Kilen, Västra ändan i Skaftung och landskapsområdet Tjöck å-Mörtmark. Avståndet är ändå så pass långt att konsekvenserna är
tämligen små.

12.4.5.4

Vindkraftsparkens konsekvenser på det teoretiska maximala synlighetsområdet: avståndet från vindkraftverken 25–35 km
Liksom i alternativen 1B och 2B är avståndet till de värdefulla objekten i denna zon så
långt att inga särskilda negativa konsekvenser kan uppstå ens vid klart väder, även
om kraftverken skulle synas till något objekt.

12.5 Konsekvenser av elöverföringen
Om alternativ 1B förverkligas sker anslutningen till elnätet vid Kristinestads elstation
norr om staden Kristinestad (se bild 3.24). På Lappfjärds projektområde byggs en
egen elstation och från den en drygt tre kilometer lång 110 kV luftledning österut till
Fingrid Oyj:s 400 kV kraftledning mellan Ulvsby och Kristinestad. Luftledningen orsakar ingen särskild negativ landskapskonsekvens för skogsavsnittet som finns på över
två tredjedelar av sträckningen. Den mest kritiska platsen för landskapet är där ledningen korsar ett åkerområde som är cirka en kilometer brett (ledningsavsnitt 11, se
kapitel 3.6). Kraftledningslinjens konstruktioner är dock måttligt stora jämfört med till
exempel Fingrid Oyj:s 400 kV ledning. De negativa landskapskonsekvenserna är små.
Avståndet till Kristinestads elstation är tämligen långt. Största delen av sträckningen
placeras dock i samma ledningskorridor som en befintlig kraftledning eller befintliga
kraftledningar. Endast norr om byn Lappfjärd måste man bygga en helt ny drygt fem
kilometer lång ledningskorridor, men mer än hälften av den placeras intill en skogsbilväg. Avsnittet ligger i skogsterräng, där konsekvenser för fjärrlandskapet inte kan
uppstå.
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Ett avsnitt som är värt att beakta längs kraftledningssträckningen finns på ett område
i Dagsmark där kraftledningen dras väster om Fingrids ledning på ett 700 meter långt
avsnitt (ledningsavsnitt 22). Avsnittet är synligt i Dagsmark, men eftersom det placeras intill en befintlig större kraftledningskonstruktion, kan konsekvenserna anses vara
lokala och måttliga.

Bild 12.27. Den befintliga 220 kV kraftledningen i Dagsmark sett från Dagsmarkvägen mot norr.

Bild 12.28. Visualiserande bild på Lappfjärds och Lakiakangas framtida 110 kV kraftledning (till
höger) intill Fingrid Oyj:s framtida 400 kV kraftledning (till vänster) i Dagsmark. På bilden korsar kraftledningen på 110 kV kraftledningen på 400 kV då den övergår till dess östra sida.
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På den södra delen av Tjöck placeras den nya kraftledningen (ledningsavsnitt 26) intill
två kraftledningar på 400 kV. Landskapet på platsen där sträckningen korsar Tjöckvägen och ån är öppet och platsen är tämligen synlig. Två fasta bostäder finns i närheten av sträckningen. Konsekvensen för landskapsbilden vid de fasta bostäderna är tillsammans med de andra kraftledningarna måttlig. Konsekvenserna är dock främst lokala och gäller närlandskapet.
Om alternativ 2A förverkligas sker anslutningen till elnätet väster om Ohrikylä. Elstationen som byggs i vindkraftsparkens norra del, vid Mansikkamäki skogsbilväg, ansluts med en drygt tre kilometer lång kraftledning till Fingrid Oyj:s 110 kV ledning
mellan Storå och Dagsmark. Behovet av att röja skog har minskats genom att placera
en del av sträckningen längs skogsbilvägen. Kraftledningen placeras nästan helt på
skogbevuxet område i ett slutet landskapsrum. På en kort sträcka går den längs en
allmän väg och strax innan anslutningen till den befintliga 110 kV ledningen går den
cirka en halv kilometer i en åkerkant. Konsekvenserna är främst små och lokala.
Om alternativ 2B förverkligas sker anslutningen till elnätet antingen vid Kristinestads
elstation norr om staden Kristinestad eller söder om projektområdet vid en ny elstation som byggs sydväst om byn Kärjenkoski. I båda fallen byggs en egen elstation på
Lakiakangas projektområde och därifrån en knappt två kilometer lång 110 kV luftledning västerut till Fingrid Oyj:s 400 kV kraftledning mellan Ulvsby och Kristinestad. Den
nya ledningsgatan finns i skogsterräng och orsakar således inga konsekvenser för
fjärrlandskapet. Även konsekvenserna för närlandskapet är mycket små. De norra och
södra sträckningsalternativen är de samma som i alternativ 1B och konsekvenserna är
de samma.
Om alternativ 3 förverkligas sker anslutningen till elnätet på samma ställen som i alternativen 1B och 2B, antingen vid Kristinestads elstation norr om staden Kristinestad
eller söder om projektområdet vid en ny elstation som byggs sydväst om byn Kärjenkoski. På båda projektområdena byggs egna elstationer och från dem, liksom i alternativen 1B och 2B, nya förbindelser österut och västerut till Fingrid Oyj:s 400 kV
kraftledning mellan Ulvsby och Kristinestad. Till denna del är de negativa landskapskonsekvenserna något större än i de separata alternativen, eftersom man istället för
en elstation på ett projektområde och en kraftledning, antingen österut eller västerut,
bygger bägge. De norra och södra sträckningsalternativen är de samma som i alternativ 1B och konsekvenserna är de samma.
12.6 Konsekvenser efter nedläggningen
När verksamheten upphör försvinner kraftverkstornen från landskapet, vilket är positivt för landskapsbilden. De interna jordkablarna lämnas kvar i marken, medan de interna elstationerna tas bort. Vindkraftverkens fundament lämnas kvar. Fundamenten
har ingen betydelse för fjärrlandskapet. I närlandskapet kan fundamenten väcka uppseende. De ligger dock i regel i ett slutet landskapsrum i skogsterräng, och därför är
den negativa landskapskonsekvensen mycket liten. Kraftledningen på 110 kV utanför
vindkraftsparken kan lämnas kvar och användas för andra syften.
12.7 Lindring av konsekvenserna
De visuella konsekvenserna av vindkraftverken kan i viss mån lindras genom att välja
en gråaktig vit färg på kraftverken. På så sätt utgör inte kraftverken en mycket tydlig
kontrast mot himlen.
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.
Vad gäller kraftledningarna kan de negativa konsekvenserna i någon mån mildras vid
detaljplaneringen, genom att välja en så bra stolptyp som möjligt samt genom placeringen av stolparna. Vid placeringen av kraftledningarna bör man bland annat undvika
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flera terrängkorridorer bredvid varandra. I mån av möjlighet bör man bygga kraftledningarna i anslutning till befintliga kraftledningar eller på områden där det redan finns
landskapsskador.
12.8 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 vindkraftsparkens 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. På fotomontage är det också möjligt att avsiktligt eller oavsiktligt manipulera betraktaren något, beroende på hur oskarpt eller alternativt med
hur stark färg vindkraftverket presenteras.
12.9 Sammandrag och jämförelse av alternativen


Landskapskonsekvenserna på vindparksområdet är små, tack vare skogens
skymmande effekt.



De mest betydande förändringarna i landskapsbilden sker på vindkraftsparkens
närområde.



De mest betydande konsekvenserna i alla alternativ berör kulturlandskapet i
Korsbäck, där kraftverken syns från många håll.



De
värdefulla
objekten
Storå
kulturlandskap,
området
KärjenkoskiKankaanpäänkulma, kulturlandskapet i Storå ådal, Härkmeri och kyrkbyområdet i
Lappfjärd utsätts för måttliga konsekvenser.



Vindkraftsparken syns knappt i landskapsbilden från havet, tack vare det långa
avståndet.



Alternativ 2A orsakar minst konsekvenser för landskapsbilden. Konsekvenserna i
alternativen 1B och 2B liknar varandra och de mest betydande konsekvenserna
orsakas i alternativ 3, där antalet vindkraftverk är stort.



De alternativa kraftledningssträckningarna ligger till största delen intill en befintlig
kraftledning och på skogbevuxna områden i slutna landskapsrum. Därför är landskapskonsekvenserna till största delen små och lokala.
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13 FORNLÄMNINGAR
13.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsparkens konsekvenser för fornlämningarna förknippas särskilt med byggnadsskedet och med 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 av 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.
13.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
I syfte att bedöma konsekvenserna för fornlämningsobjekt kartlades fornlämningsobjekt på projektområdena eller i deras närhet med stöd av skriftliga källor. Kända objekt beaktades när vindkraftsparkerna planerades. Det finns dock orsak att precisera
avgränsningen av objekten Riihijärvi och Lakiakangas i anslutning till terränggranskningen. Utifrån uppgifter som framkommit i förutredningen kan det finnas tidigare
okända objekt från den mesolitiska tiden i Storåområdet. På Kristinestadssidan kan
man eventuellt lokalisera boplatser från bronsåldern.
Vid bedömningen av konsekvenserna utreds kraftverkens placeringsalternativ i förhållande till fornlämningar och kulturhistoriskt betydande objekt och diskuteras möjligheterna att förhindra eller reducera eventuella negativa konsekvenser.
13.2.1

Inventering av fornlämningar
På projektområdena utfördes en inventering av fornlämningar under sommaren 2012.
Målet med arbetet var att utreda gränserna och den exakta positionen för de kända
fornlämningarna i planeringsområdet samt att hitta tidigare okända fasta fornlämningar. I den arkeologiska inventeringen ingick en utredning där man beskrev sådana
kända fornlämningsobjekt som finns på eller i närheten av områden där markanvändningen ändras på projektområdet samt tidigare okända fornlämningsobjekt som hittades i samband med terränginventeringarna.
I det förberedande skedet kartlades de potentiella fornlämningsområdena och fornlämningarna i projektområdet med hjälp av uppgifter om tidigare arkeologisk forskning. Utredningen av de fasta fornlämningarna grundar sig på Museiverkets register
över fornlämningar samt på tidigare inventeringar som gjorts i området, särskilt Vesa
Laulumaas (Museiverket 2006) inventeringsrapport ”Kristiinankaupunki ”Ajan jälkiä
muuttuvassa maisemassa” –hankkeen muinaisjäännösinventointi v. 2006”. Dessutom
användes rapporterna ”Pomarkku – Kristiinankaupunki 400 kV voimajohdon kiinteiden
muinaisjäännösten arkeologinen inventointi” (Museiverket: Seppä, Johanna 2008) och
”Pohjanmaan tuulivoimapuistojen inventointi 21.9.–8.10.2009” (Museiverket: Vuoristo, Katja 2009). Utredningen bestod av en förundersökning, en terrängundersökning och en rapport. Landskapsarkeolog Pentti Risla vid Österbottens museum gav anvisningar om utförandet av arbetet. Målet var att lokalisera objekten tillförlitligt med
hjälp av uppgifterna i publicerade forskningsrapporter. Dessa uppgifter kompletterades genom arkivforskning. I det förberedande skedet användes även flygbilder och
jordmånskartor som källor.
Terränggranskningarna inriktades på områden där markanvändningen ändras, exempelvis på de platser där kraftverk eller kraftledningar anläggs, samt vid behov på
andra områden med lämplig terräng. De kända fornlämningarnas nuvarande skick och
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den nuvarande markanvändningen inspekterades. Syftet med terrängundersökningen
var också att precisera objektens gränser och exaktare position. På områden utan
kända fornlämningar sökte man efter nya potentiella objekt utifrån historiska uppgifter
om sjöar och vattendrag, jordmånskartor och gamla historiska kartor.
Lokaliseringen och den preliminära avgränsningen av objekten utfördes med nödvändig precision under inventeringen. Objekten lokaliserades i terrängen utifrån terrängens topografi och gjorda observationer, och de dokumenterades med fotografier,
skriftliga anteckningar och kartanteckningar. Positionsmätningarna gjordes efter behov med GPS eller rullmått. I rapporteringsskedet behandlades materialet som samlats in i samband med terrängarbetena och utarbetades en rapport med tillhörande
förteckningar och kartor.
En separat rapport uppgjordes över den arkeologiska inventeringen. Rapporten är tillgänglig på webbplatsen för ELY-centralen i Södra Österbotten. De viktigaste resultaten
av inventeringen och bedömningen i den separata rapporten presenteras i MKBbeskrivningen.
Inventeringen av fornlämningar gjordes av FM Kalle Luoto vid Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, och utifrån inventeringen utfördes bedömningen av Leila
Väyrynen vid FCG Design och planering Ab.
13.3 Nuläge
Det finns totalt cirka 20 tidigare kända fornlämningsobjekt och -områden på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden. Objekten har redan beaktats i planeringen av
vindkraftverkens och servicevägarnas placering och intill dem finns en skyddszon på
minst 50 meter.
Enligt Museiverkets register över fornlämningar är de objekt som finns på projektområdena gravplatser från sten-, järn- och bronsåldern, boplatser från stenåldern och
fornlämningsgrupper av dessa. Stenrösen som tolkats som gravplatser finns främst i
de mellersta och södra delarna av Lappfjärds projektområde, främst på toppen av
klippor eller på skogsåsar. Boplatser har främst hittats i Lillåns och Lappfjärds ådalar
och i deras närhet. En del av fornlämningarna har skadats, bland annat på grund av
skogsvårdsåtgärder och marktäkt.
Diametern på de gravrösen som finns på områdena varierar från formationer på över
tio meter till stenhögar som är några meter breda. En del av objekten kan skönjas
ganska tydligt, andra täcks av mossa och annan vegetation. På områdena har bland
annat keramik, pilspetsar, kvartsavslag och -kärnor, bärnstenssmycken och stenföremål hittats. Boplatserna utgörs till största delen av boplatsvallar, som är några meter
breda och i medeltal 0,5−1 meter djupa. Omfattningen av många fornlämningsområden har ännu inte utretts.
Det största fornlämningsområdet som finns på området är boplatsen på Rävåsen
(409010044). Den ligger i den norra delen av Lakiakangas projektområde. Boplatsen
omfattar 33 bevarade separata hyddbottnar. Boplatsområdet är totalt cirka 800 meter
långt och 50–500 meter brett. En ganska stor del av boplatsen är förstörd av grustäkt.
En annan betydande boplats är Lappfjärd-Storåsen (40010038), som ligger i norra
delen av Lappfjärds projektområde. Området är cirka 400 x 300 meter stort. Objektet
omfattar 16 separata hyddbottnar. De övriga kända fornlämningsområdena är mer
anspråkslösa till sin storlek.
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Bild 13.1. Kända fornlämningar (Museiverket 2012).
Tabell 13.1. Kända fornlämningar på Lappfjärds projektområde (Museiverket 2012).

Namn

Kod

Typ

Datering

Lappfjärd-Storåsen

40010038

hyddbottnar

stenålder

16

Lappfjärd-Storåsen W

409010006

gravrösen

järnålder

2

Lappfjärd-Stugmossen

409010025

gravrösen

bronsålder

2

Lappfjärd-Stugmossen B

409010056

gravrösen

bronsålder

3

Lappfjärd-Stugmossen 3

409010057

gravrösen

bronsålder

1

Lappfjärd-Mossatået

409010048

fornlämningsgrupper

stenålder/bronsålder

1

Lappfjärd-Risåsen N

409010039

fornlämningsgrupper

stenålder/bronsålder

3

Lappfjärd-Holmmossen

409010020

gravrösen

bronsålder

3

Lappfjärd-Tornberget

409010019

gravrösen

från flera perioder

2

Lappfjärd-Lunnmossen

409010017

gravrösen

bronsålder

1

Lappfjärd-Starrängen

409010016

gravrösen

bronsålder/järnålder

2

Lappfjärd-Sandheden

409010024

gravrösen

bronsålder

7

Lappfjärd-Granliden

409010035

fornlämningsgrupper

stenålder/bronsålder

1

Lappfjärd-Högberget/ Paulakangas

409010022

gravrösen

bronsålder

1

Norrviken 2

1000007586 boplats

stenålder

1

LappfjärdBergåsen

409010030

stenålder

1

boplats

Antal
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Namn

Kod

Typ

Datering

Antal

LappfjärdHemstranden

409010033

boplats

stenålder

1

Lind 2

1000007616 boplats

stenålder

1

Tabell 13.2. Kända fornlämningar på Lakiakangas projektområde (Museiverket 2012).

Namn

Kod

Typ

Datering

Antal

Lappfjärd-Rävåsen

409010044

hyddbotten

stenålder

33

Lappfjärd-Rävåsen 2

409010046

boplats

stenålder

1

Lappfjärd-Sottåsen

409010042

gravrösen

bronsålder

3

Riihijärvi

151010064

boplats

stenålder

1

Lakiakangas

151010065

boplats

stenålder

1

Lappfjärd-Mössåsen/
Kornbäcken

409010045

boplats

stenålder

1

13.4 Inventeringsresultat
Som ett resultat av inventeringen lokaliserades fem tidigare okända fornlämningsobjekt och en plats med lösfynd. Tre av objekten är odaterade gropar i klapper, ett är ett
råmärke som daterats till historisk tid och ett är en tjärdal. Dessutom dokumenterades
stengärdesgårdar, ett råmärke och stenbrott från historisk tid, vilka inte kan anses
vara fasta fornlämningar enligt lagen om fornminnen.
Kraftledningar som dras i ådalarna eller i kanterna av dem går delvis över kända och
avgränsade fornlämningsobjekt. Däremot verkar kraftverk som placeras på skogsområde till största delen undvika kända fornlämningsobjekt. Tidigare okända objekt lokaliserades dock i närheten av några planerade kraftverksplatser. Vägsträckningar i vars
närhet det finns några fornlämningsobjekt som är svåra att avgränsa verkar problematiska.
De lokaliserade groparna i klapper kan datera till förhistorisk eller historisk tid. Det är
tillsvidare omöjligt att datera dem utifrån deras externa kännetecken, men deras betydelse kan övervägas som en del av landskapet och de omgivande tecknen på bosättning. En intressant detalj är att alla tre identifierade gropar i klapper ligger ganska
nära stenåldersboplatser. Objekten är få, och därför kan man ännu inte dra några
långtgående slutsatser om detta. Däremot kan det åtminstone vara möjligt att datera
en del gropar i klapper till förhistorisk tid eller till stenåldern.
På Lappfjärdsområdet hittades tre stenbrott från historisk tid. Dessa berättar om utnyttjandet av områdets skogsområden och de kan anses vara av närmast lokal betydelse.
Vad gäller de kända fornlämningarna verkade de vara oförändrade jämfört med tidigare inventeringar (särskilt Laulumaa 2006, Seppä 2008). I nämnda arkeologiska inventeringar identifierades områdets mest representativa förhistoriska objekt, och därför kan denna inventering anses ha bidragit med upptäckten av objekt som externt är
något mer anspråkslösa.
I denna MKB-rapport presenteras sådana inventerade objekt som ligger i närheten av
vindkraftsparkens planerade konstruktioner och som bör beaktas i den fortsatta projektplaneringen.
13.5 Vindkraftsparkens konsekvenser för fornlämningar
Projektet påverkar markanvändningen på vindkraftverkens byggområden och kan därigenom orsaka konsekvenser också för fornlämningar. Vindkraftverkens fundament är
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cirka 25 x 25 meter, men för monteringen röjs trädbeståndet på ett cirka ett hektar
stort område. Vägarna i vindkraftsparken ska vara cirka 6 meter breda för att kunna
användas för transporter. De preliminära vägplanerna har gjorts så att det befintliga
vägnätet utnyttjas så långt som möjligt och vägarna iståndsätts vid behov. Nya vägar
måste byggas till de kraftverk som saknar vägförbindelse.
Det kan allmänt konstateras att man bör undvika grävning särskilt på fornlämningsområden och i deras skyddszoner. Utgångspunkten är att anläggningen inte får påverka fornlämningar och att fornlämningar inte får överhöljas. I den fortsatta planeringen ska man sträva efter att placera vindkraftverken utanför fornlämningsområden.
Dessutom ska fornlämningarna beaktas vid service- och reparationsarbeten.
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. Arbetsmängden och kostnaderna för sådana
undersökningar kan endast bedömas från fall till fall. På sandåsarna i omgivningen vid
Storsjön finns stora sandtäkter, i vars omgivning landskapet har förändrats kraftigt
under de senaste årtiondena. Fornlämningsobjekt på dessa områden har förstörts av
sandtäkten och intensivskogsbruket med de åtgärder i jordytan som det innebär. Sådana objekt är bl.a. stenåldersboplatser på området. Den planerade kraftledningen korsar
bl.a.
objekten
Lappfjärd-Risåsen
(409010039)
och
LappfjärdMössåsen/Kornbäcken (409010045) i Kristinestad.
13.5.1

Alternativ 1B: 46 vindkraftverk på Lappfjärds projektområde
I alternativ 1B finns sex fornlämningsobjekt, varav fyra tidigare kända och två hittade
i terränginventeringar, på influensområdet för de planerade vindkraftverken, jordkablarna eller vägarna.
Lappfjärd-Storåsen (409010038), objekt 3, verkar ligga tillräckligt långt bort från den
förändrade markanvändningen. Objektet beaktas i den fortsatta projektplaneringen.
Storåsberget N (nytt objekt, nummer 29). De nordligaste och västligaste groparna i
klapper ligger åtskilda utan tydlig kontakt till varandra, medan de sydostliga groparna
ligger i samma stenåker och utgör en representativ helhet på toppen av Storåsberget.
I stenåkern på toppen av Storåsberget, där de groparna i klapper finns, finns det
också flera mindre stensättningar eller gropar som man inte ansåg nödvändiga att dokumentera i samband med inventeringen. De klappergroparna ligger tämligen nära
stenåldersboplatsen på Storåsen, på dess södra sida. Objektet ligger mycket nära den
planerade kraftverksplatsen 5. Objektet bör beaktas noggrant i detaljplanerna för
kraftverket och det kan vara nödvändigt att märka ut objektet i terrängen. Det är
också bra att beakta objektet i eventuella instruktioner för servicearbeten vid kraftverket.
Storåsberget S (nytt objekt, nummer 30). Objektet verkar ligga tillräckligt långt
bort från den förändrade markanvändningen. Objektet ska beaktas i den fortsatta projektplaneringen.
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Bild 13.2. Fornlämningsobjekt 3, 29 och 30.

Bild 13.3. Fornlämningsobjekt 11.

Lappfjärd-Stugmossen (409010025), objekt 11. Rösena ligger i täckt terräng och är
svåra att upptäcka. Om rösena beaktas tydligt i planerna och eventuellt märks ut i
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terrängen, minskar risken för att de skadas betydligt. Utmärkningen i terrängen skulle
kunna vara permanent, för att också minska riskerna under driften (vid olyckor och
andra undantagssituationer). Objektet bör beaktas i den fortsatta planeringen av jordkablarna mellan kraftverken 17 och 18.
Lappfjärd-Sandheden (409010024), objekt 16. En vägsträckning är nära, men tydligt
avskiljd från fornlämningen på en lägre plats i terrängen. Rösena ska beaktas i planerna.
Lappfjärd-Granliden (409010035), objekt 17. Till objektet hör två olika fornlämningar: ett gravröse och en stenåldersboplats. Röset framträder som en tydlig fornlämning, medan stenåldersboplatsen torde finnas delvis under en befintlig väg. Utredning
av fornlämningens karaktär, tillstånd och betydelse kräver sannolikt en provgrävning i
närheten av vägen. Boplatsens omfattning, tillstånd och betydelse kan inte avgöras
exakt utifrån ytobservationer. Objektet ska beaktas i den fortsatta projektplaneringen.

Bild 13.4. Fornlämningsobjekt 16 och 17.
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Alternativ 2A: 18 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
I alternativ 2A finns två tidigare kända fornlämningsobjekt på influensområdet för de
planerade vindkraftverken, jordkablarna eller vägarna.
Lappfjärd-Sottåsen (409010042), objekt 22. Vägsträckningen och ett planerat kraftverk ligger nära rösena. Det är nödvändigt att märka ut rösena i terrängen och att beakta dem i den fortsatta planeringen av jordkablarna.

Bild 13.5. Fornlämningsobjekt 22.

Lakiakangas (151010065), objekt 26. Objektets eventuella gräns anges i en separat
rapport (Rapport om inventering av fornlämningar, bilaga 1 och 2). Avgränsningen har
gjorts utifrån tidigare fynd och terrängens topografi. Utifrån resultaten av provgrävningar kan man avgöra vilka fortsatta åtgärder som eventuellt behövs, såsom noggrannare dokumentation om eller avlägsnande av fornlämningens hotade delar med
hjälp av undersökande grävning. Fornlämningens bäst bevarade delar kan finnas under den befintliga vägen, dit de intensivaste skogsvårdsåtgärderna inte har nått. Objektet ska beaktas i den fortsatta projektplaneringen.
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Bild 13.6. Fornlämningsobjekt 26.

13.5.3

Alternativ 2B: 56 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
I alternativ 2B byggs förutom de 18 kraftverken i alternativ 2A ytterligare
38 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde. Konsekvenserna motsvarar de i alternativ 2A, inga andra kända fornlämningar finns i närheten av de planerade vindparkskonstruktionerna och inga nya fornlämningsobjekt hittades i inventeringarna.

13.5.4

Alternativ 3: 102 vindkraftverk på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden
I alternativ 3 genomförs de båda alternativen 1B och 2B. Konsekvenserna för fornlämningar beskrivs i kapitlen 13.2.1 och 13.2.3.

13.6 Konsekvenser av elöverföringen
Elöverföringen inom vindkraftsparken sker med jordkablar på 20 kV, som i huvudsak
dras i anslutning till servicevägarna. Elöverföringen från vindkraftsparkerna till riksnätet sker via nya 110 kV luftledningar i alla alternativ som bedöms i MKB-förfarandet.
De direkta konsekvenserna av elöverföringen för fornlämningar gäller de förändringar i
markanvändningen som byggandet av kraftledningarna orsakar samt placeringen av
stolpplatserna.
På influensområdet för de planerade elöverföringsalternativen finns sex tidigare kända
fornlämningsobjekt, inga nya objekt hittades inte i terränginventeringarna.
Lappfjärd-Stugmossen B (409010056), objekt 12 ligger på den planerade 110 kV
kraftledningssträckningen i alternativen 1B och 3. Rösena har staplats på en bergås.
Undervegetationen består av lavar och ris, skogen är gles tallskog. Om kraftledningen
planeras till denna plats, ska rösena beaktas i planerna. Det skulle vara bra att märka
ut rösena i terrängen under anläggningen. Det är också bra att beakta objektet i eventuella instruktioner för servicearbeten vid kraftledningen.
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Kyttåkersbacken 2 (1000007588), objekt 5 ligger på den planerade 110 kV kraftledningssträckningen i alla projektalternativ. I en inventering år 2008 granskades norra
änden av boplatsen på grund av anläggning av en kraftledning. Man kunde inte gräva
provgropar på åkern, som användes för odling, och därför fick man inte full bekräftelse på boplatsens omfattning. Inga fynd gjordes i de provgropar som gjordes i skogen norr om Norrviksvägen år 2008. Bedömningen av omfattningen grundar sig på tidigare ytfynd. Boplatserna har inte undersökts genom grävningar. Gränsen kunde inte
fastställas på det odlade området. Om stolparna placeras intill de befintliga stolparna,
borde byggandet knappast medföra någon konsekvens för fornlämningen som finns på
den stora odlingsmarken. Det finns dock skäl att överväga fortsatta arkeologiska
undersökningar innan byggandet inleds. Objektet ska beaktas i den fortsatta projektplaneringen.

Bild 13.9. Fornlämningsobjekt 2.

Lappfjärd-Risåsen N 409010039, objekt 2 ligger på den planerade 110 kV kraftledningssträckningen i alla projektalternativ. Det finns stora sandgropar i närheten och av
dem delvis förstörda stenåldersboplatser. Bedömningen av omfattningen av denna
boplats grundar sig på fynd som upptäckts i den avskalade marken vid en sandgrop.
För en mer exakt avgränsning måste man gräva provgropar. Om sträckningen breddas
österut är fortsatta undersökningar sannolikt nödvändiga. De befintliga stolpplatserna
verkar ändå ligga utanför boplatsen. Bedömningen av boplatsens omfattning grundar
sig på fynd som gjorts runt sandgropen (Seppä 2008: 4). Objektet ska beaktas i den
fortsatta projektplaneringen.
Lappfjärd-Mössåsen/Kornbäcken (409010045), objekt 25 ligger på den planerade
110 kV kraftledningssträckningen i alternativ 2A. För att kraftledningen ska kunna placeras på fornlämningsområdet krävs noggrannare undersökning, åtminstone provgrävning, där stolparna ska placeras. Boplatsens västra delar torde delvis vara förstörda av tidigare markanvändning, men delar av boplatsen kan finnas bevarad. Objektet ska beaktas i den fortsatta projektplaneringen.
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Bild 13.10. Fornlämningsobjekt 25.

13.7 Konsekvenser efter nedläggningen
När driften av vindkraftsparken upphör rivs vindkraftverkens konstruktioner och markägarna kan åter börja använda marken. Under rivningsarbetet ska fornlämningarna
beaktas på samma sätt som vid anläggningsskedet.
När projektet upphör är det inte absolut nödvändigt att riva kraftledningarna, utan
den luftledning som byggs inom ramen för projektet kan bl.a. användas för att komplettera det lokala elnätet och förbättra eldistributionen. Jordkablarna kan lämnas kvar
eller också kan de avlägsnas och materialet återvinnas.
13.8 Nollalternativets konsekvenser
I nollalternativet genomförs projektet inte och motsvarande energimängd produceras
på annat sätt. Områdets nuvarande markanvändning ändras inte och fornlämningarna
utsätts inte för några konsekvenser.
13.9 Lindring av konsekvenserna
Vid planeringen av var Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker ska placeras har
man utgått från bl.a. placeringen av vindkraftverken i förhållande till kända fornläm-
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ningar. I den fortsatta planeringen kan eventuella negativa konsekvenser förebyggas
och reduceras genom detaljerad planering av var vindkraftsparkens konstruktioner,
kraftledningens sträckning och stolparna ska placeras. Nya objekt som hittades i samband med inventeringen av fornlämningar beaktas i den fortsatta projektplaneringen.
Byggplatserna, kraftledningssträckningarna och servicevägarna planeras så att fornlämningsobjekten bevaras.
13.10

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 MKB-förfarandet.
En terränginventering genomfördes utifrån den placering av kraftverksplatserna och
elöverföringslinjerna som var aktuell i september 2012. Efter detta har sträckningarna
för jordkablarna ändrats, vilket kan medföra konsekvenser för fornlämningar. Sträckningarna för jordkablar bör ritas på större avstånd från fornlämningsobjekt.
Planerna för vindkraftsparken kan ändras igen i framtiden, och man måste vara beredd på att bedöma eventuella konsekvenser för fornlämningar på nytt, om förändringarna är betydande. De befintliga uppgifterna om fornlämningsobjekt kan ändras i
nya undersökningar och trots inventeringarna är det inte säkert att man känner till
alla fornlämningar i området.

13.11

Sammandrag och jämförelse av alternativen


På projektområdena för Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker finns cirka
25 fornlämningsobjekt.



På byggplatserna eller i närheten av dem finns i Lappfjärd sex och i Lakiakangas
två fornlämningsobjekt.



På vindkraftsparkens elledningsområden finns fyra fornlämningsobjekt.



Konsekvenser kan förebyggas genom att anläggningarna placeras på ett tillräckligt avstånd från objekten och genom att märka ut och skydda objekten under
byggarbetena.
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14.1 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för jordmånen och berggrunden samt yt- och grundvattnet under anläggningen av vindkraftsparken och byggandet på elöverföringsområdena har bedömts
av en expert som konsekvenser av markberedningsåtgärder utifrån en beskrivning av
de vägar som behövs för projektet och av konstruktionernas fundament. Utredningen
av konsekvenserna under driften omfattade eventuella risker för oljeläckage från servicemaskiner.
Projektområdets jordmån och berggrund utreddes utifrån Geologiska forskningscentralens geografiska informationsmaterial (GTK 1997, Paikkatietoikkuna 2012). Uppgifterna om topografin erhölls i höjdmaterialet i Lantmäteriverkets terrängdatabas
(Lantmäteriverket 2011) och jordytans former modellerades utifrån höjdkurvor med
programmet ArcGIS.
14.2 Nuläge
Områdena för vindkraftsparkerna hör till den svekofenniska skifferzonen i Österbotten,
som uppstod för cirka 1 900 miljoner år sedan. Berggrunden på Lappfjärds projektområde består av pyroxenhaltig granit, glimmergnejs och granodiorit. Områdenas mellersta del består av felsiska och intermediära metavulkaniter. Berggrunden öster om
Lappfjärds projektområde och på största delen av Lakiakangas projektområde består
av glimmerhaltig gnejs och glimmerskiffer. På Lakiakangas projektområde finns också
granodiorit, tonalit och kvartsdiorit. Genom båda områdena går ospecificerade förkastningar, krosszoner eller skjuvzoner, främst i syd-nordlig riktning (GTK 1997).

Bild 14.1. Markytans höjdförhållanden på projektområdena.

Projektet ligger på Sydösterbottens och Södra Österbottens kustområde, där landhöjningarna till följd av sättningar under den föregående istiden fortfarande pågår. Istidens och landhöjningens konsekvenser syns bl.a. också i områdets topografi och
jordmån. Norr om projektområdet i Kristinestad finns Bötombergen, som är kustöster-
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bottens högsta punkt. I Storå kommun öster om projektområdet finns Lauhanvuori,
som representerar Finlands yngsta berggrund. På kustområdet i Österbotten finns på
många ställen steniga fornstränder och glosjöar som uppstått till följd av landhöjningen, samt myrar.
Jordmånen på projektområdena är huvudsakligen blandad morän. På Lappfjärds projektområde förekommer ställvis också kalt berg där det funnits glaciärer. På båda projektområdena finns dessutom flera myrmarker, vars jordmån består av torv (GTK
2011).
Lappfjärds projektområde är tämligen kuperat och markytans höjd varierar mellan 20
och 65 meter över havet (m ö.h.). På Lakiakangas projektområde är höjdskillnaderna
mindre, men området är till sin topografi klart mer höglänt än Lappfjärds projektområde. På Lakiakangas projektområde varierar markytans höjd mellan 50 och
100 meter över havet. Områdets högsta punkt, Kenkiharju i Lakiakangas, är belägen
100 meter över havet.

Bild 14.2. Flaggbergets bergsområde på Lappfjärds projektområde.

14.3 Projektets konsekvenser för jordmånen och bergrunden
På vindparksområdet finns inga värdefulla eller skyddade bergsområden eller objekt
vars jordmån bör skyddas, vilka skulle kunna utsättas för konsekvenser.
Projektets konsekvenser för jordmånen och berggrunden uppstår under anläggningsskedet och gäller byggplatserna för de konstruktioner som krävs för vindkraftsparken
(vindkraftverk, servicevägar).
När kraftverkens fundament byggs avlägsnas jordmaterialet på ett område med en diameter på cirka 25 meter. Grävdjupet beror på vilken fundamenttyp som väljs samt
på jordmånens egenskaper, till exempel dess bärighet. Om man antar att fundamentets diameter är 25 meter och grävdjupet 2 meter, behöver cirka 1 000 m3 jord per
kraftverk avlägsnas. Om jordmaterialet som avlägsnas kan användas vid andra bygg-
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objekt beror på dess geotekniska egenskaper, vilka framkommer i samband med mer
ingående fortsatta undersökningar vid varje byggplats.
När man bygger på ett område där jordskiktet saknas eller är mycket tunt, kan vindkraftverket resas med hjälp av bergsförankring. Berggrunden behöver inte sprängas
eller avlägsnas för fundamenten, och därför är konsekvenserna mycket små. Om
kraftverket placeras på grundvattenområde (se kapitel 15), kan vindkraftverket inklusive fundamentet till och med anläggas helt och hållet vilande på marken.
På vindparksområdet måste man bygga nya vägar och iståndsätta befintliga skogsbilvägar så att de lämpar sig för tunga och breda transporter. I samband med anläggningen av vägar avlägsnas växtlighet och lösa ytskikt från vägområdet.
Vid resningen av kraftledningsstolpar utförs schaktningsarbeten längs kraftledningssträckningen. Konsekvenserna gäller främst stolpplatserna och är obetydliga.
Efter anläggningen, dvs. när vindkraftsparken är i drift, orsakas inga konsekvenser för
jordmånen och berggrunden. Under servicen av kraftverken hanteras maskinolja och
andra kemikalier, men risken för oljeläckage är obetydlig. Under driften av kraftledningen uppstår inga konsekvenser för jordmånen och berggrunden, och risken för oljeläckage från servicemaskiner som skulle förorena jordmånen är obetydlig. Vindkraftsparkens miljörisker har granskats mer ingående i kapitel 27.
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YT- OCH GRUNDVATTEN

15.1 Konsekvensmekanismer
När man bygger på land kan anläggningsarbeten i anslutning till byggandet av vindkraftverkens fundament, vägar och elnätverk orsaka indirekta olägenheter för ytvattnen i närliggande områden. Avlägsnandet av ytjorden under byggarbetet ökar tillfälligt
erosionen av den schaktade jorden, vilket kan öka avrinningen och sedimentbelastningen i vattendragen.
Grävarbeten som utförs i anslutning till anläggning av vindkraftverk, vägar och kablar
på grundvattenområde kan påverka grundvattnets kvalitet och mängd. Sannolikheten
för att konsekvensen förverkligas och konsekvensens betydelse beror bland annat på
hur nära markytan grundvattenytan ligger och på huruvida grundvattnet står under
tryck eller inte.
15.2 Utgångsdata och metoder
Vindkraftsparkens konsekvenser för grundvattnet har utvärderats av en expert utifrån
kartmaterial och uppgifter som fås från miljöförvaltningens miljöinformationssystem
(Miljöförvaltningens karttjänst 2011). Klassificeringen och positionsdata för grundvattenområdena bygger på data som hämtas i miljö- och geodatasystemet OIVA. Uppgifterna om grundvattnet har kompletterats utifrån genomgång av vattenförsörjningsundersökningar som gjorts i området, befintliga uppgifter om uppföljningen av vattentäkter samt material i anslutning till skydd av grundvattnet i området.
Terrängbesök till grundvattenområdena i Lappfjärd och Lakiakangas gjordes i augusti
2012 (Esa Kallio/FCG). Målsättningen var att få en täckande bild av grundvattenförhållandena på planeringsområdet (uppgifter om jordmån, sluten/öppen akvifer, grundvattenbildning, huvudsakliga strömningsriktningar och tillrinningsområden) och av
grundvattnets kvalitet och kvantitet. För att precisera grundvattenförhållandena installerades dessutom tre observationsrör för grundvatten på området i augusti 2012.
Konsekvenserna för hydrogeologin av och kvaliteten på Storåsens och Lakiakangas
grundvattenområden bedömdes för projektets anläggnings- och driftskeden genom att
beakta byggåtgärdernas omfattning och areal vid anläggningen av vindkraftverken
samt volymen av och kvaliteten på de jordmassor som förflyttas i området. Konsekvenserna av de planerade grävarbetena (vindkraftverkens fundament, jordkablar och
servicevägar) för grundvattenförhållandena och vattentäkten bedömdes.
Det material som används i vindkraftverkens konstruktioner innehåller inga skadliga
komponenter som löser sig i vatten, och därför utfördes ingen granskning för deras
del. Riskerna i anslutning till bränslen och eventuella andra kemikalier som används i
arbetsmaskinerna har bedömts separat i avsnittet om miljörisker.
Vindkraftsparkens konsekvenser för ytvattnet har utvärderats av en expert utifrån
kartmaterial och uppgifter från miljöförvaltningens miljöinformationssystem (Miljöförvaltningens karttjänst 2011). Ytvattnen i planeringsområdet granskades dessutom i
samband med en naturutredning i området (Tiina Mäkelä/FCG). Kartläggningen av
källorna gjordes i samband med utredningen av befintliga uppgifter om grundvattnet,
terrängbesöket och naturutredningen.
Konsekvenserna för yt- och grundvattnet bedömdes av planeringschef, FM Esa Kallio
vid FCG Design och planering Ab.
15.3 Nuläge
15.3.1

Ytvatten
Projektområdena ligger till största delen på Lappfjärds ås huvudavrinningsområde
(37). De västligaste delarna av Lappfjärds projektområde hör till huvudavrinningsområdet för Bottenhavets kustområde (83). På projektets influensområde finns följande
avrinningsområden: Lappfjärds ås storområde (37.011), Perusområdet (37.013), Vik-
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bäckens avrinningsområde (83.083), Lillåns nedre del (37.061), Kläppforsens område
(37.021), Sahakoskiområdet (37.022) och Saarikonluomas avrinningsområde
(37.024). Vattenområdet Lappfjärds å – Isojoki (Storå) är ett Project aqua-objekt och
vid planeringen bör områdets status som ett internationellt värdefullt skyddsobjekt
beaktas.

Bild 15.1. Ytvattnen och avrinningsområdena i närheten av projektet samt Lappfjärds ås och
Isojoki (Storå) skyddade avrinningsområde (OIVA 2011).

Enligt utgångsmaterialet och terrängutredningarna (Tiina Mäkelä/FCG) hittades inga
sjöar och vattendrag som är värdefulla eller skyddade med tanke på naturskyddet,
fiskerihushållningen eller vattenlagen på projektområdena. I den södra delen av Lappfjärds projektområde ligger en liten sjö, Snörsjön, som är cirka fem hektar stor. Sjön
är ett öppet vattenområde som bildats i de centrala delarna av Snörsjömossen. Lappfjärds ås avrinningsområde hör till Lappfjärds ås och Isojoki (Storå) (MUU100030)
skyddade avrinningsområde.
Lappfjärds å – Isojoki (Storå) som rinner norr och öster om projektområdena hör till
Natura 2000-programmet och till de internationella Project Aqua-objekten som godkänts av UNESCO. De vattenområden som hör till Project Aqua har klassificerats som
vetenskapligt värdefulla och betydande forskningsobjekt. Dessutom hör ån till de vattendrag som enligt miljöministeriets förslag kräver särskilt skydd. De närmaste kraftverken ligger cirka en kilometer från åfåran.
15.3.2

Grundvatten
På vindkraftsparkernas projektområden ligger Storåsens (1028706), Korsbäcks
(1028703) och Lakiakangas (1015103) grundvattenområden och dessutom gränsar
Lakiakangas projektområde till den västra kanten av Harjunmäkis (1015114) grundvattenområde.
Kala- ja Vesitutkimus Oy har gjort upp en skyddsplan för Korsbäcks och Storåsens
grundvattenområden (23.10.1997), där skyddszoner för vattentäkterna presenterades. Inga kraftverk har planerats på skyddszonerna. En ny skyddsplan planeras för
grundvattenområdena i Kristinestad.
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Bild 15.2. Grundvattenområden på projektområdena och i deras närhet (OIVA 2011).

Storåsen är ett grundvattenområde av klass I som är viktigt för vattenförsörjningen.
Grundvattenområdets totala areal är cirka 2,6 km² och tillrinningsområdet är cirka 1,6
km². Enligt uppskattning bildas cirka 500 kubikmeter grundvatten per dygn (m³/d).
Östra delen av Storåsens grundvattenområde gränsar mot Korsbäcks grundvattenområde. Storåsens och Korsbäcks grundvattenförekomster är från samma åsformation
som består av grus och sand. På åsformationens randområden finns fin sand och de
norra delarna av åsformationen täcks av lerlager.
Grundvattnet strömmar mot sydväst från förekomstens södra del. Grundvattenförekomsten är antiklinisk, dvs. den avsöndrar grundvatten till omgivningen.
På Storåsens grundvattenområde finns fyra vattentäkter som hör till Perus Vattenandelslag. Storåsens vattentäkt ligger i den södra delen av förekomsten, Risåsens och
Poranders vattentäkter ligger i mitten av förekomsten och Skomakarskällans vattentäkt ligger i den norra delen av grundvattenområdet.
På tillrinningsområdet för Storåsens grundvattenområde har ett vindkraftverk planerats cirka 0,5 km söder om Risåsens och Poranders vattentäkter och ett annat har
planerats cirka 0,3 km norr om Storåsens vattentäkt. Dessutom har ett vindkraftverk
planerats i den västra kanten av grundvattenområdet. För att vindkraftverken ska
kunna byggas på grundvattenområdet behövs nya vägförbindelser (bild 8.2.2).
Enligt en utredning om grundvattnet i Korsbäck, ”Korsbäckin pohjavesiselvitys”, som
ELY-centralen i Södra Österbotten utförde år 2009 ligger grundvattenytan på området
för Risåsens och Poranders vattentäkter 1,2–1,4 meter under markytan (på nivån
mellan +50,0 och +51,0), utifrån ytmätningar som gjordes den 12 maj 2009.
Korsbäck är ett grundvattenområde av klass I som är viktigt för vattenförsörjningen.
Grundvattenområdets totala areal är cirka 3,4 km² och tillrinningsområdet är cirka 2,0
km². Enligt uppskattning uppgår grundvattnet som bildas till cirka 1 800 m³/d.
Västra delen av Korsbäcks grundvattenområde gränsar mot Storåsens grundvattenområde. Åsen är avlagrad i en krosszon och består av väl sorterat material − grus och
sand − med god vattenledningsförmåga. Lagren är ställvis upp till 30 meter tjocka.
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Åsformationen täcks ställvis av morän och dess södra och norra del täcks av finkornig
jord.
Grundvattnet strömmar från förekomstens mellersta del mot nordväst och sydost.
Grundvattenförekomsten är antiklinisk, dvs. den avsöndrar grundvatten till omgivningen. Källor finns på områdets södra och östra delar.

Bild 15.3. Placering av vindkraftverk och vägförbindelser på Storåsens grundvattenområde enligt alternativ 1B för Lappfjärds vindkraftspark i den preliminära planen. Grundvattnets strömningsriktningar visas med blå pilar.
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På den södra delen av Korsbäcks grundvattenområde finns Korsbäcks vattentäkt som
hör till affärsverket KRS-Vatten. Därifrån får stamstadens invånare i Kristinestad sitt
hushållsvatten. Ett prov av hushållsvattnet som analyserades den 8 februari 2012 visade att vattnet uppfyller kvalitetskraven och rekommendationerna för hushållsvatten.
Inga vindkraftverk eller nya vägförbindelser har planerats på Korsbäcks grundvattenområde. Det närmaste planerade vindkraftverket finns cirka 1,5 km nordväst om
Korsbäcks vattentäkt.
Enligt en utredning om grundvattnet i Korsbäck, ”Korsbäckin pohjavesiselvitys”, som
ELY-centralen i Södra Österbotten utförde år 2009 ligger grundvattenytan i den norra
delen av grundvattenområdet på nivån mellan +24,3 och +26,0 och i den mellersta
och sydöstra delen av grundvattenområdet på nivån mellan +35,1 och +37,9 (ytmätningar 12.5.2009). I den södra delen av förekomsten, i närheten av Korsbäcks vattentäkt, ligger grundvattenytan på nivån mellan +34,33 och +34,37 (ytmätningar utförda
av affärsverket KRS-Vatten 24.4.2009).
På Lakiakangas vindparksområde finns ett helt grundvattenområde av klass I som är
viktigt för vattenförsörjningen, Lakiakangas grundvattenområde. Grundvattenområdets totala areal är cirka 1,2 km² och tillrinningsområdet är cirka 0,7 km². Enligt uppskattning uppgår grundvattnet som bildas till cirka 300 m³/d.
Lakiakangas grundvattenområde är beläget på en backe med väl urspolad morän och
strandavlagringar. Utifrån borrningar i jordmånen är lagret av sand och sten i förekomstens norra del cirka 1,5−5,0 meter tjockt. Grundvattnet strömmar från väster
mot öster och rinner ut i en källa i norra delen av myren Marjokeidas.
Ett vattenandelslag har en vattentäkt vid en källa i den östra delen av Lakiakangas
grundvattenområde.
Enligt de preliminära planerna placeras fyra vindkraftverk på Lakiakangas grundvattenområde, varav tre på tillrinningsområdets gräns. Det nordligaste vindkraftverket
har planerats nära källan. För att vindkraftverken ska kunna byggas på grundvattenområdet bör de nuvarande vägförbindelserna förbättras.
Enligt en utredning om grundvattnet i Storå, ”Isojoen pohjavesiselvitykset”, som Vasa
vatten- och miljöstyrelse utförde år 1988 ligger grundvattenytan i den norra delen av
förekomsten cirka 1,5 meter under markytan.
Öster om Lakiakangas vindparksområde ligger Harjunmäkis grundvattenområde
(1015114) av klass I som är viktigt för vattenförsörjningen. Grundvattenområdets totala areal är cirka 0,7 km² och tillrinningsområdet är cirka 0,4 km². Enligt uppskattning uppgår grundvattnet som bildas till cirka 100 m³/d.
Harjunmäkis grundvattenområde är en åsbacke täckt av urspolad morän. På den
södra och östra sidan gränsar backen mot täta åkerområden och på övriga sidor mot
moränområden. Grundvattenförekomsten är antiklinisk, dvs. den avsöndrar grundvatten till omgivningen. Den finns en vattentäkt på grundvattenområdet (OIVA 2011).
Lakiakangas vindparksområde sträcker sig till grundvattenområdet på grund av gränsen för bullergranskningsområdet. Inga vindkraftverk eller nya vägförbindelser har
planerats på Harjunmäkis grundvattenområde. Det närmaste planerade vindkraftverket finns cirka 0,9 km väster om Harjunmäkis grundvattenområde.
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Bild 15.4. Vindkraftverkens placering på Lakiakangas grundvattenområde enligt alternativ 2B i
den preliminära planen.

CPC Finland Oy
FCG Finnish Consulting Group Ab

15.3.3

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

193

Installation av grundvattenrör
För att precisera grundvattenförhållandena i området gjordes terrängbesök 14–15 augusti 2012, då platserna för de planerade grundvattenrören märktes ut i terrängen.
Observationsrören FCG1, FCG3 och FCG4 installerades 13–19 september 2012.
FCG1 och FCG3 finns på Storåsens grundvattenområde (bild 8.22). Jordmånen vid
FCG1 består av sand, grus och sten. Lagret var tunt, berget fanns på 5,9 meters djup.
Berget säkerställdes 4 meter. Grundvattenytan låg 2,45 meter från röret, dvs. cirka
1,5 meter under markytan. Jordmånen vid FCG3 består huvudsakligen av fin sand.
Bergytan fanns på 10,6 meters djup. Berget säkerställdes 3 meter. Grundvattenytan
låg 5 meter från röret, dvs. cirka 4 meter under markytan. FCG4 installerades på Lakiakangas grundvattenområde (bild 8.23). Jordmånen vid FCG4 består av stenigt
grus. Bergytan fanns på 10 meters djup. Berget säkerställdes 3 meter. Grundvattenytan låg 4,7 meter från röret, dvs. cirka 3,7 meter under markytan. I Lakiakangas
grustag fanns det grundvattendammar.
Grundvattenytan låg 1,5–4,7 meter under markytan vid de undersökta platserna. Man
hittade inget grundvatten med tryck. Jordmånen var måttligt eller mycket vattenledande.

15.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
15.4.1

Vindkraftsparkens konsekvenser för ytvattnen
Ytvattnen i vindkraftsparkerna utsätts för konsekvenser endast under anläggningen av
kraftverken, vägarna, kraftledningsområdena och strukturerna för elöverföringen. Under byggåtgärderna avlägsnas ytjorden, vilket kan öka avrinningen och sedimentbelastningen i vattendragen. Konsekvensen av den eventuellt ökade sedimentbelastningen är dock mycket kortvarig vid varje kraftverk och orsakar ingen permanent
skada. Dessutom finns det inga sådana värdefulla objekt på projektområdena som
skulle kunna utsättas för betydande olägenhet. I vindkraftverken används inte heller
sådant material som släpper ut skadliga ämnen i jordmånen och vattendragen. Användningen av olja och andra kemikalier presenteras i projektbeskrivningen i kapitel 3.3.2. och utifrån den kan man konstatera att det är osannolikt att någon betydande mängd av farliga ämnen skulle kunna komma ut i miljön.
Kraftledningen medför inga konsekvenser för områdets vattendrag. Kraftledningsstolparna innehåller inte ämnen som är skadliga för vattendrag, och därför medför de inga
konsekvenser för ytvattnen. Konsekvenserna för vattendragen av underhållet av kraftledningarna anses också vara obetydliga.

15.4.2

Vindkraftsparkens konsekvenser för grundvattnen

15.4.3

Alternativ 1B: 46 vindkraftverk på Lappfjärds projektområde
På Lappfjärds projektområde finns det inga andra klassificerade grundvattenområden
än Storåsens och Korsbäcks grundvattenområden. Vindkraftverk som byggs utanför
de klassificerade grundvattenområdena orsakar inga konsekvenser för grundvattnen. I
närheten av de planerade kraftverken finns inte heller privata hushållsvattenbrunnar
som kan påverkas av projektet.
På Storåsens och Korsbäcks grundvattenområden placeras enligt planerna två vindkraftverk, dvs. kraftverken 6 och 8. Anläggningen av kraftverken kan medföra konsekvenser för grundvattnen till följd av samtliga åtgärder som stör jordmånen, såsom
anläggning av fundament, servicevägar och jordkablar. Grundvattnen kan dessutom i
viss mån påverkas av röjning av trädbeståndet och utjämning av kraftverkets anläggningsyta på cirka en hektar. De viktigaste faktorerna med avseende på konsekvenserna är emellertid fundamenttyp, volymen av utgrävningsmassorna och eventuellt behov av torrläggning av fundamentgropen under anläggningsarbetena. Fundamentet
har en diameter på högst cirka 25 meter och är 1–3 meter högt. Grundläggningsdjupet är högst 3–5 meter, men fundamentet kan vid behov även anläggas direkt på
markytan. Beroende på fundamenttyp behöver 200–5 000 kubikmeter jord schaktas
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bort. Fundamentet gjuts av cirka 600 kubikmeter betong. Det tar cirka en månad att
bygga ett fundament.
Kraftverk 6 ligger cirka 100 meter från två vattentäkter (Risåsen och Porander/Perus
Vattenandelslag). Enligt uppgift ligger grundvattenytan vid dessa ställen cirka fyra
meter under markytan (observationsrör FCG3). Grundvattnet strömmar från väster
mot öster. Som fundamenttyp har alternativ 1 föreslagits (se kapitel 3.3.3). I detta alternativ byggs fundamentet på marken och grundvattennivån behöver inte sänkas.
Grävarbetet i anslutning till kraftverkets fundament och byggandet av servicevägarna
kan tillfälligt försämra vattenkvaliteten i vattentäkternas brunnar. Den försämrade
vattenkvaliteten märks som en tillfällig grumling av grundvattnet och en eventuell ökning av humushalten.
Kraftverk 8 ligger cirka 300 meter nordost om Storåsens vattentäkt som hör till Perus
Vattenandelslag. Grundvattnet strömmar från nordost mot sydväst till vattentäkten.
Grundvattenytan ligger cirka 1,5 meter under markytan (observationsrör FCG1). Som
fundamenttyp har alternativ 1 föreslagits. I detta alternativ byggs fundamentet på
marken och grundvattennivån behöver inte sänkas. Det torde även vara möjligt att
använda alternativ 3. Bergytan torde finnas mycket nära markytan på den planerade
platsen. Grävarbetet i anslutning till kraftverkets fundament och byggandet av servicevägarna kan tillfälligt försämra vattenkvaliteten i vattentäkten (grumlighet och ökning av humushalten).
Trots anläggningsförfaranden som reducerar konsekvenserna för grundvattnet är det
möjligt att anläggning av kraftverken 6 och 8 orsakar viss grumling av grundvattnet i
Storåsen. Enligt uppskattning kommer grumling att förekomma under högst 3–4 månader efter att anläggningen inletts, varefter läget återställs. Sannolikt uppstår inga
bestående olägenheter, eftersom man till exempel inte planerar att använda någon
byggteknik som påverkar bildandet av grundvatten och inte kommer att använda sådana skadliga material eller ämnen som kan lösas upp i ytvattnet och därigenom orsaka
förorening av grundvattnet.
Kraftverken 5 och 10, som finns närmast grundvattensområdet, ligger utanför grundvattenområdet och nära dess gräns. Anläggningen av dessa kraftverk kommer inte att
påverka områdets grundvattenförhållanden eller vattenförsörjningsmöjligheter.
Bygg- och servicevägarna som planeras på Storåsens grundvattenområde följer till
stor del det befintliga vägnätet. Vägarna ska breddas från fyra till sex meter. Cirka
900 meter nya bygg- och servicevägar ska byggas. För vägbygget på Storåsenområdet används högst 2 000–3 000 m3 kross. Vägbygget kan tillfälligt påverka grundvattnets kvalitet. Den försämrade vattenkvaliteten märks i så fall som en liten grumling av
grundvattnet och en eventuell ökning av humushalten. Åtgärderna som behövs för
vägbygget är tämligen små och byggandet pågår under högst cirka två veckor. Utifrån
ovan nämnda omständigheter kan man konstatera att konsekvensen som byggandet
medför för grundvattnet är kortvarig. Grundvattnets kvalitet återställs och grundvattnet utsätts inte för bestående olägenhet.
15.4.4

Alternativ 2A och 2B: 18 eller 56 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
På Lakiakangas projektområde finns det inga andra klassificerade grundvattenområden än Lakiakangas och Harjunmäkis grundvattenområden. Vindkraftverk som byggs
utanför de klassificerade grundvattenområdena orsakar inga konsekvenser för grundvattnen. I närheten av de planerade kraftverken finns inte heller privata hushållsvattenbrunnar som kan påverkas av projektet.
På Lakiakangas grundvattenområde placeras i båda alternativen, 2A och 2B, sammanlagt fyra kraftverk, dvs. kraftverken 23, 25, 26 och 31. Utifrån tidigare grundvattenundersökningar och terrängobservationer ligger grundvattenytan på dessa ställen 1–
2 meter under markytan. I grundvattenröret FCG4 i närheten av kraftverk 25 ligger
grundvattenytan cirka fyra meter under markytan. Grundvattnet rinner ut i de omgivande myrområdena. Som kraftverkens fundamenttyp har alternativ 1 föreslagits (se
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kapitel 3.3.3). I detta alternativ byggs fundamentet på marken och grundvattennivån
behöver inte sänkas. Grävarbetet i anslutning till kraftverkens fundament och byggandet av servicevägarna kan tillfälligt försämra grundvattnets kvalitet. Den försämrade
vattenkvaliteten märks som en grumling av grundvattnet och en eventuell ökning av
humushalten. Förändringen kan synas där grundvattnet rinner ut på omgivande myrområden och i källor. De negativa konsekvenserna når knappast den vattentäktsbrunn
som hör till vattenandelslaget Vesiosuuskunta Lähde och som finns i förekomstens
östra del. Totalt sett kan konsekvenserna för Lakiakangas grundvattenområde anses
vara obetydliga och kortvariga.
Bygg- och servicevägarna som planeras på Lakiakangas grundvattenområde följer till
stor del det befintliga vägnätet. Vägarna ska breddas från fyra till sex meter. Cirka
300 meter nya bygg- och servicevägar ska byggas. För vägbygget på Lakiakangas
grundvattenområde används högst cirka 1 000 m3 kross. Den försämrade vattenkvaliteten märks i så fall som en liten grumling av grundvattnet och en eventuell ökning av
humushalten. Åtgärderna som behövs för vägbygget är tämligen små och byggandet
pågår under högst cirka en vecka. Utifrån ovan nämnda omständigheter kan man konstatera att konsekvensen som byggandet medför för grundvattnet är kortvarig.
Grundvattnets kvalitet återställs och grundvattnet utsätts inte för bestående olägenhet.
15.4.5

Alternativ 3: 102 vindkraftverk på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden
I alternativ 3 placeras kraftverk på både Storåsens och Lakiakangas grundvattenområden. Konsekvenserna är de samma som i alternativen 1B och 2A eller 2B tillsammans. Konsekvenserna för grundvattnet är obetydliga och kortvariga på båda grundvattenområdena, och genom att bygga på ett ändamålsenligt sätt orsakar man inga
bestående olägenheter.

15.5 Konsekvenser under driften
Själva driften av vindkraftverken på grundvattenområdena påverkar inte grundvattenförhållandena, men beroende på kraftverkstyp förvaras 0,3−1,5 m3 olja och
0,1−0,6 m3 kylarvätska i maskinhuset på varje kraftverk. Dessa ämnen kan orsaka
skada på grundvattenområdena ifall de läcker ut. Det är dock mycket osannolikt att
detta skulle ske. Oljeläckage övervakas i realtid och kraftverket stängs av vid ett läckage. Om ett oljeläckage ändå inträffar, rinner oljan ut inuti maskinhuset. I maskinhuset och i själva tornet finns säkerhetsbassänger och ett oljeuppsamlingssystem.
Oljan i kraftverken byts ungefär en gång vart femte år och kraftverken underhålls 1–2
gånger per år. Åtgärderna utförs enligt standarder och arbetsinstruktioner som bedömts vara bra, och normalt kan inga konsekvenser uppstå. Utifrån statistik är det
mycket osannolikt att en avvikande situation skulle kunna uppstå.
Underhåll av vindkraftverkets maskinhus och serviceåtgärder presenteras i kapitel
3.3.2.
15.6 Lindring av konsekvenserna
I anläggningsskedet kan konsekvenserna för grundvattnet mildras genom alternativa
sätt att bygga fundament. Målet bör vara att grundvattnets ytnivå inte behöver sänkas (se kapitel 3.3.4).
Vattentäktmöjligheterna på Storåsens grundvattenområde kan tillfälligt försämras.
Lösningar för tillfällig vattenförsörjning bör vid behov planeras på förhand.
Man kan kontrollera risken för utsläpp av kemikalier från kraftverken med hjälp av regelbunden service och en beredskapsplan (se kapitel 3.3.2).
Genom övervakning av grundvattnet kan man fastslå om den planerade verksamheten
medför konsekvenser för grundvattenförhållandena. För Storåsens och Lakiakangas
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grundvattenområden kan man göra upp ett övervakningsprogram för vindkraftsparken
som omfattar tiden före anläggningen, anläggningsskedet och driftskedet.
Sammandrag och jämförelse av alternativen


Ytvattnen kan under anläggningstiden utsättas för kortvariga konsekvenser i
form av en ökad halt av fasta partiklar. Konsekvenserna är dock obetydliga.



Kraftverk som placeras utanför grundvattenområden orsakar inga konsekvenser för dessa.



Två kraftverk har planerats på Storåsens klassificerade grundvattenområde och
fyra på Lakiakangas grundvattenområde. Byggandet av kraftverken orsakar
grumling av grundvattnet, men situationen återställs snabbt efter att byggåtgärderna avslutats.



Konsekvenserna för grundvattnet under anläggningen kan reduceras betydligt
genom val av det förmånligaste byggsättet med tanke på grundvattnet.



Riskerna för yt- och grundvattnen när vindkraftsparken är i drift är små tack
vare liten användning av kemikalier, systematisk övervakning och regelbunden
service.



Det finns sannolikt inga hushållsvattenbrunnar på projektområdena.

Bild 15.5. Lappfjärds å.
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FÅGELBESTÅND

16.1 Konsekvensmekanismer
16.1.1

Vindkraftsparken
Vindkraftprojektets konsekvenser för fågelbeståndet kan indelas i konsekvenser under
anläggningen respektive driften av kraftverken. Byggandet av kraftverk, servicevägar
och kraftledningar splittrar livsmiljön för de fåglar som häckar på vindkraftsparkernas
områden och kan även bryta ekologiska korridorer. Konsekvenserna betydelse för fåglarnas livsmiljö beror på deras omfattning och på livsmiljöernas kvalitet och mängd på
området samt huruvida det finns ersättande livsmiljöer i närheten av den planerade
vindkraftsparken. Buller och andra störningar under anläggningstiden kan tillfälligt försämra häckningsresultaten för fåglar såväl på projektområdet som på områden utanför de egentliga byggområdena.
Konsekvenserna när vindkraftsparken är i drift gäller både arter som häckar i näromgivningen och arter som flyttar genom projektområdet. De potentiellt mest betydande
konsekvenserna för fåglarna är kollisioner med kraftverk och kraftledningar samt störningar orsakade av vindkraftverken.
Om en fågel kolliderar med konstruktionerna i ett kraftverk kan den dö. Risken för fågelkollisioner beror bl.a. på kraftverkets läge samt på fågelpopulationens storlek och
artsammansättning. Enligt litteraturen är det särskilt stora fåglar som utsätts för kollisionsrisk, såsom tranor, gäss, svanar, stora rovfåglar, sjöfåglar och måsfåglar. Kollisionernas effekter på populationsnivå beror på hur vanlig arten är samt på populationens storlek och artens livscykel. Populationseffekterna av kollisionsdödligheten är den
slutliga mätaren för konsekvenserna av kollisioner för fågelbeståndet. Konsekvenserna
är störst för långlivade och sällsynta arter som förökas långsamt, som exempelvis
havsörnen.
Väderförhållandena har en stor inverkan på hur väl flyttfåglarna kan väja för vindkraftverken. I goda väderförhållanden kan fåglarna se det stora vindparksområdet på
avstånd och ändra flygriktning i god tid. Vid gott väder och i medvind flyger många arter, såsom rovfåglar och tranor, under flyttningen över riskhöjden för kollisioner. Vid
dåligt väder (t.ex. dimma eller regn) har fåglarna sämre möjligheter att se kraftverken
och då kan de råka flyga i närheten av kraftverken. Vid regn och i motvind sänker fåglarna dessutom flyttningshöjden, och en del arter med normalt hög flyghöjd kan flyga
på en höjd där kollisionsrisk råder eller till och med lägre än så.
De visuella störningarna och bullret från vindkraftverken, speciellt under anläggningsskedet, kan skrämma bort fåglar som förekommer i projektområdet eller dess närområden. Det finns stora skillnader i de olika arternas känslighet för störningar. Enligt
undersökningar kan fåglar som äter, flyttar och övervintrar helt undvika vindkraftsområdet. Speciellt för gäss som vilar på åkrar kan konsekvenserna vara betydande, men
störningarna (buller under anläggning och drift av vindkraftverken, blinkningar från
rotorbladen) har inte konstaterats sträcka sig längre än 800 meter från kraftverken. I
vissa fall har man även konstaterat att fåglarna med tiden har vant sig vid kraftverken
i närheten av sina rastplatser (Madsen & Boermann 2008). Generellt har det maximala
avståndet för störningseffekter orsakade av vindkraftverk i litteraturen uppgetts vara
cirka 500 meter, utanför vilket inga betydande störningseffekter borde förekomma
förutom i undantagsfall. På havet når störningseffekterna ett större område än på
land. Med avseende på den normala häckande populationen kan avståndet för störningseffekterna vara mycket kort (Helldin 2012).
Vindkraftsparken kan utgöra ett hinder på fåglarna flytt- och flygrutter. Normalt undviker fåglarna hindret genom att flyga runt eller över kraftverken. Vid bedömning av
den hindrande effektens omfattning ska man också beakta de samlade konsekvenserna med andra planerade vindkraftsprojekt i närheten.
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Bild 16.1. Vindkraftsparkernas konsekvenser för fågelbeståndet varierar mellan de olika områdena.

Konsekvenserna av vindkraft för fågelbeståndet har de senaste åren studerats i stor
omfattning speciellt i USA, Tyskland, Storbritannien samt av de nordiska länderna i
Danmark, Norge och Sverige. Det finns mycket litet data från Finland om konsekvenserna för fågelbeståndet och huruvida de utländska undersökningarna kan generaliseras till att omfatta omständigheterna i Finland och lokala vindparksprojekt bör alltid
bedömas från fall till fall. De viktigaste konsekvensmekanismerna för fågelbeståndet
är följande:

16.1.2



Störningseffekter under anläggning (buller, vibrationer, människors vistelse på
området)



Splittring av livsmiljöer (speciellt i skogsområden)



Kollisioner med vindkraftverk

Elöverföring
För överföring av energin som vindkraftsparken levererar behövs också en elöverföringslinje med kraftledningar. I likhet med vindkraftverken realiseras konsekvenserna
av elöverföringen för fågelbeståndet främst som förändringar i livsmiljöerna, och konsekvensernas omfattning beror på bl.a. kraftledningssträckningens längd, bredden på
ledningsgatan som behöver röjas och beskaffenheten av livsmiljöerna längs kraftledningen.
Luftledningar innebär/medför en kollisionsrisk för fåglar. Fåglar har konstaterats kollidera med kraftledningar, telekommunikationsmaster och höga byggnader speciellt i
täckta miljöer, men även på öppna platser (Drewitt & Langston 2008). Sannolikheten
för kollisioner ökar på platser där fågeltätheten är stor, som till exempel i närheten av
våtmarker eller områden för vila och födosök där fåglar håller till. Dessutom antas de
flesta kollisioner ske nattetid (Ellermaa 2011, Koistinen 2004). I en undersökning på
myren Ritassaarensuo i Hyvinge (400 kV kraftledning) konstaterades att bara 0,05
procent av de observerade fåglarna flög så nära ledningarna att det förelåg en risk för
kollision (Koskimies m.fl. 2008).
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I utredningar i USA är sannolikheterna för att fåglar råkar ut för kollisioner och elstötar per ledningskilometer större i distrikts- och distributionsnätet (≤ 110 kV) än i
stamnätet (> 110 kV). Ledningar med högre spänning är tjockare och dras på större
höjd över marken, varigenom fåglarna ser dem bättre (Koistinen 2004). Konsekvensmekanismer som granskas med avseende på kraftledningarna är följande:


Störningseffekter under anläggning (buller, vibrationer, människors vistelse på
området)



Splittring av livsmiljöer (speciellt i skogsområden)



Kollisioner med kraftledningar

16.2 Utgångsdata och metoder
16.2.1

Bedömningsmetoder
Konsekvenserna av de planerade vindkraftsparkerna för det häckande fågelbeståndet
på områdena och fågelbeståndet som flyttar genom områdena bedömdes utifrån den
senaste litteraturen om vindkraftens konsekvenser för fåglar. Tills vidare finns inte
många inhemska undersökningar om vindkraftens konsekvenser för fågelbeståndet,
och därför grundar sig bedömningen främst på data från andra länder.
Med avseende på det häckande fågelbeståndet bedömdes konsekvenserna under anläggningen för fåglarnas livsmiljö och störningarna för fåglarna samt konsekvenser i
form av störningar, hinder och kollisioner när vindkraftsparken är i drift. Konsekvenserna för viltfågel har bedömts separat i kapitel 18.
För bedömning av konsekvenserna i form av kollisioner är det viktigt att utreda om
betydande flyttkorridorer för fåglar korsar området samt på vilken höjd fåglarna flyger
över projektområdet. Konsekvenserna i form av kollisioner kunde bedömas med den
noggrannhet som var möjlig utgående från det material som samlades under terrängundersökningarna.
Konsekvenserna av vindkraftsetableringen för de närbelägna områden som med stöd
av EU:s fågeldirektiv omfattas av Natura 2000-programmet och för IBA- och FINIBAområden har bedömts separat utifrån förekomsten och beteendet av de arter som utgör grunden för skyddet av området (kapitel 20).

16.2.2

Utgångsuppgifter
Utgångsdata om fågelbeståndet på projektområdena anskaffades genom att samla in
data från öppna databaser, intervjua personer som har goda kunskaper om fågelbeståndet i området (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys ry) och sammanställa material
om områdets fåglar från tidigare år som erhållits av dessa personer. Dessutom har
man utnyttjat den lokala ornitologiska föreningens (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys ry) publikationer, observationer och häckningsplatsuppgifter samt uppgifter som
erhållits av personer som ringmärker rovfåglar. Även miljöförvaltningens artdatabas
HERTTA, Ringmärkningsbyrån vid Helsingfors universitet och ELY-centralen i Södra
Österbotten har använts som informationskällor. Dessutom hade man tillgång till resultaten av häckfågelsinventeringen som Forststyrelsen gjorde på Natura-området i
Lappfjärds ådal (Stormossen och Änikoskmossen) sommaren 2012 (e-postmeddelande
från A. Rajasärkkä 5.10.2012).
Fågelbeståndet på området för den planerade vindkraftsparken i Lappfjärd och Lakiakangas med de tillhörande elöverföringslinjerna utreddes genom terränginventeringar 2011 och 2012. Inventeringarna omfattade observationer av vår- och höstflyttningarna och häckfågelsinventeringar på vindparksområdet. Fågelbeståndet på elöverföringslinjerna observerades i samband inventeringarna av flygekorrar och av växtlighet och naturtyper som gjordes på dem.
Fältarbetet för flyttfågelsutredningarna utfördes av fågelskådarna Harry Lillandt och
Turo Tuomikoski från Suupohjan lintutieteellinen yhdistys och av Paavo Sallinen från
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FCG Design och planering Ab. Fältarbetet för häckfågelsutredningen utfördes av Tiina
Mäkelä från FCG Design och planering Ab.
Det främsta syftet med utredningarna av fågelbestånden var att kartlägga häckfågelsbeståndet i projektområdena och elledningsområdena och var revirerna för värdefulla
arter som ska skyddas finns. Man ville också få en översikt över det fågelbestånd som
flyttar via områdena. I utredningarna beaktades speciellt alla skyddsvärda arter, som
till exempel de hotade och nära hotade arterna i Finlands Röda Bok (Rassi m.fl. 2010),
arterna i bilaga I till EU:s fågeldirektiv (79/409/EEG), arter som är hotade eller kräver
särskilt skydd med stöd av naturvårdslagen i Finland (20.12.1996/1096) och naturvårdsförordningen (14.2.1997/160) och arter som omfattas av Finlands internationella
specialansvar (Rassi m.fl. 2001). Dessutom beaktades kända högriskarter i samband
med vindkraft (bl.a. svanar, änder, stora rovfåglar, tranor), arter som förekommer
speciellt rikligt på området och arter som kännetecknar en värdefull livsmiljö (t.ex.
gamla skogar, lundar och öppna mossar) (t.ex. Väisänen m.fl. 1988). Revirerna för
vanliga skogsfågelarter kartlades inte, men förekomsten av olika arter på området antecknades.
Rapporten om utredningen av fågelbeståndet och konsekvensbedömningen utarbetades av Paavo Sallinen, Tiina Mäkelä och Ville Suorsa vid FCG Design och planering Ab.
16.2.2.1

Utredning av det häckande fågelbeståndet
Det häckande fågelbeståndet utreddes på både projektområdena med linjetaxering
och punkttaxering (Koskimies & Väisänen 1988). Punkttaxeringen utfördes på den
preliminära platsen för varje planerat vindkraftverk (totalt 104 punkter, fem minuter
per punkt). På så sätt fick man en övergripande bild av de fågelarter som förekommer
i projektområdena och av storleksförhållandet mellan de olika arternas populationer.
Punkttaxeringar av det häckande fågelbeståndet utfördes tio morgnar i maj och juni
2012, sammanlagt cirka 35 timmar.
Linjetaxeringen lades upp så att de livsmiljöer som berördes av linjerna representerade i rätta proportioner de livsmiljöer som finns i projektområdena, så att resultaten
skulle ge en så verklighetstrogen bild som möjligt av häckningstätheten för olika arter
på projektområdena. Längderna för taxeringslinjerna var 7,1 km i Lappfjärds projektområde och 7,9 km i Lakiakangas projektområde. Linjetaxeringarna utfördes den 21
och 22 juni 2012 (bild 16.2).
Utredningen kompletterades genom tillämpad kartläggningstaxering (Koskimies & Väisänen 1988) för kartläggning av förekomsten av skyddsvärda arter på projektområdena. Taxeringarna utfördes under tio dagar i maj och juni i samband med de övriga
kartläggningarna, sammanlagt cirka 45 timmar.
Förekomsten av arter som inleder sin häckning tidigt (korsnäbbar, ugglor och hackspettar) och spelplatserna för tjäder och orre kartlades tidigt på våren (29–30 april),
sammanlagt cirka 15 timmar. Kända spelplatser för hönsfåglar utreddes också genom
intervjuer med representanter för alla lokala jaktklubbar i september 2012. Förekomsten av nattskärra och andra nattsångare kartlades i samband med fältarbetet för fladdermusinventeringen i maj, juni och juli, sammanlagt cirka 40 timmar.
Fågeltaxeringarna utfördes under goda förhållanden och tidigt på morgonen, 4–5 timmar efter soluppgången. Fåglar som observerades antecknades, liksom även typ av
observation (t.ex. häckning, sång eller synobservation), och märktes ut på terrängkartor. Nattsångarna taxerades genom hela sommarnatten.
Taxeringsresultaten tolkades enligt den s.k. maximiprincipen, dvs. att det räcker med
en observation som överensstämmer med häckning (t.ex. sång eller varningsläten) i
en för arten lämplig miljö för att platsen ska tolkas som revir (Koskimies & Väisänen
1988, Väisänen m.fl. 1998). I tolkningen av revir beaktades den sena vårflyttningen
för vissa arter och alla sjungande individer tolkades inte som häckande i området,
speciellt om de förekom i en livsmiljö som inte var typisk för arten.
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Det häckande fågelbeståndet på de planerade elöverföringslinjerna utreddes i samband med kartläggningarna av flygekorre och av växtlighet och naturtyper som gjordes på kraftledningssträckningarna den 6 juni och den 5–7 juli 2012. Under utredningarna kartlades kraftledningsområdena ingående till fots och observationer av
skyddsvärda fåglar antecknades. Dessutom kartlades eventuella rastplatser under
flyttning och andra värdefulla fågelområden som fanns längs kraftledningarna. Öppna
åkermarker och avverkningsområden granskades mer allmänt med kikare.

Bild 16.2. Punkterna och linjerna för punkttaxeringarna respektive linjetaxeringarna på projektområdena.

16.2.2.2

Observation av fiskgjusens flygmönster
Flygmönstren vid födosök för fiskgjusen som häckar på Lakiakangas projektområde
kartlades under fem dagar innan ungarna lämnade boet (6.7, 19.7, 20.7, 21.7 och
6.8.2012), sammanlagt cirka 35 timmar. Vid det sista besöket observerades även de
flygkunniga ungarnas rörelser.
Observationerna gjordes från ett träd i närheten av boet. Observationsplatsen hade
god sikt till boet och till alla väderstreck, men den var ändå tillräckligt långt från boet
så att de vuxna fåglarnas beteende inte påverkades.
Alla observationer av fåglarnas rörelser och flygriktningar antecknades noggrant. Fältobservationerna gjordes av Turo Tuomikoski från Suupohjan lintutieteellinen yhdistys.

16.2.2.3

Flyttfågelobservationer
Vårflyttningen över eller i den omedelbara närheten av projektområdena observerades
24.3–8.5.2012 och höstflyttningen 10.9–24.10.2011. Utifrån utlåtandena om MKBprogrammet (Forststyrelsen 15.6.2012) kompletterades observationerna av höstflyttningen med en uppföljning 9.8–24.8.2012. Vårflyttningen observerades under sammanlagt 27 dagar (cirka 90 timmar per observationsplats, totalt 270 timmar) och
höstflyttningen under sammanlagt 18 dagar (cirka 60 timmar per observationsplats +
cirka 40 timmar kompletterande observationer, totalt 220 timmar).
Flyttningen observerades från tre punkter av tre olika observatörer, och så många av
observationspunkterna som möjligt bemannades samtidigt. Den västligaste observat-
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ionspunkten, Blomträsk, fanns nordväst om projektområdet i Lappfjärd, den mittersta
punkten, Korsbäck, mellan projektområdena och den östligaste punkten, Ohrikylä,
nordöst om projektområdet i Lakiakangas.

Bild 16.3. Observationspunkterna vid uppföljningen av fåglarnas flyttrörelser på Lappfjärds och
Lakiakangas vindkraftsparker.

Tidpunkterna för observationerna valdes enligt den gällande förekomsten av fåglar,
flyttningens framskridande och väderleken, så att den huvudsakliga flyttningsperioden
för de fågelarter som var viktigast med tanke på flyttfågelinventeringen och bedömningen av konsekvenserna för fågelbeståndet så väl som möjligt skulle omfattas av
observationerna. Med tre observatörer och tre olika observationspunkter fick man relativt god uppfattning om flyttrutterna som går genom projektområdena. I mars gjordes observationer endast i Blomträsk och Ohrikylä, i april främst i Blomträsk och
Korsbäck och i slutet av april och i maj nästan uteslutande i Korsbäck (se separat rapport om naturutredningarna om Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker). Skillnaderna i hur observationspunkterna var bemannade ska beaktas vid jämförelse av de
observerade antalen.
Observationerna utfördes i regel vid soluppgång, eftersom den synliga flyttningen
normalt är störst de första timmarna efter soluppgången. Vid uppföljningen antecknades arterna, antalet individer, flygriktningen samt på vilken sida och på vilket avstånd
fåglarna passerade observationsplatsen. Flyghöjden bedömdes enligt en tregradsskala,
där klass II innebär risk för kollision, dvs. den höjd där kraftverkets rotorblad roterar.


I = flyghöjd 0–60 meter



II = flyghöjd 60–180 meter



III = flyghöjd över 180 meter
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16.3 Fågelbeståndets nuläge i projektområdet
16.3.1

Det häckande fågelbeståndet

16.3.1.1

Allmän beskrivning
Det finns inte mycket utgångsdata om fågelbeståndet på områdena för Lappfjärds och
Lakiakangas vindkraftsparker. Av arterna enligt bilaga I till EU:s fågeldirektiv häckade
trana (Grus grus) i den västra delen av Lappfjärdsområdet 2006. Enligt uppgifter från
undersökningen av lavskrikan i Suupohjaområdet har lavskrika (Perisoreus infaustus),
som klassificerats som nära hotad, påträffats på båda områdena. Arten har observerats i södra Lappfjärd 2006–2010 och den har häckat på Lakiakangas projektområde
2003, 2006 och 2007. På Lakiakangasområdet har 1–5 individer påträffats under tio
höstar åren 2002–2012 (Lillandt 2012). Det fanns inga kända observationer om nationellt eller regionalt hotade fågelarter.
I kartläggningen för den nationella fågelatlasen (Valkama m.fl. 2011) ligger projektområdena i fyra atlasrutor, i vilka man har observerat sammanlagt 141 säkert eller
sannolikt häckande fågelarter.
Tabell 16.1. I kartläggningen för Finlands tredje fågelatlas (Valkama m.fl. 2011) ligger
Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker i fyra atlasrutor (utredningsgrad och
häckningssäkerhetsindex: V = säker häckning, T = sannolik häckning, Totalt = referensvärde).
Tabell 16.1. I kartläggningen för Finlands tredje fågelatlas (Valkama m.fl. 2011) ligger Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker i fyra atlasrutor (utredningsgrad och häckningssäkerhetsindex: V = säker häckning, T = sannolik häckning, Totalt = referensvärde).
Koordinater
(YKJ)

16.3.1.2

Atlasruta

Utredningsgrad

V

T

Totalt

691:321
691:322
690:321

Kristinestad, Lappfjärd
Kristinestad, Dagsmark
Kristinestad, Härkmeri

Utmärkt
God
Utmärkt

63
59
67

50
33
38

113
62
104

690:322

Storå,
Kärjenkoski

Utmärkt

69

42

111

Fågelbestånd på vindkraftsparkernas områden
Utifrån utredningen av det häckande fågelbeståndet utgörs habitaten för de fåglar som
häckar i Lappfjärds och Lakiakangas projektområden huvudsakligen av barrträdsdominerade moskogar som är formade av skogsbruk, dikade torvmoar och plantskogar av
olika mognadsgrad, där det häckande beståndet främst består av i Finland vanliga och
riktligt förekommande skogsfåglar.
I samband med häckfågelstaxeringarna och de övriga terränginventeringarna i Lappfjärd och i områdets omedelbara närhet observerades sammanlagt 65 olika arter av
vilka 62 tolkades häcka på området. I Lakiakangasområdet observerades 54 fågelarter
av vilka 50 tolkades som häckande.
Utifrån resultaten av linjetaxeringarna är den genomsnittliga tätheten av det häckande
beståndet i Lappfjärds projektområde cirka 195 par/km2, vilket är något över medeltalet för regionen (Väisänen m.fl. 1998). Tätheten är sannolikt något högre på grund av
kanteffekten. I en varierande miljö som karaktäriseras av avverkningsytor, plantskogar och äldre skogsbestånd finns det gott om kantzoner där många av de vanliga
skogsfåglarna häckar (Väisänen m.fl. 1998). Utifrån linjetaxeringen häckar det i Lakiakangasområdet i medeltal cirka 180 par/km2, vilket är mycket nära medelvärdet för
regionen. De habitat som finns i Lappfjärds projektområde karaktäriseras i viss mån
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av större mångfald än Lakiakangasområdet, vilket avspeglas i ett större antal häckande arter och högre partäthet.

Bild 16.4. Tornfalk (Falco tinnunculus) häckar allmänt på de österbottniska åkervidderna
(foto: Tiina Mäkelä).

Skogsfåglar
De vanligaste häckande arterna på båda projektområdena är allmänna fåglar i skogarna (Väisänen m.fl. 1998), såsom lövsångare (Phylloscopus trochilus), bofink (Fringilla
coelebs), trädpiplärka (Anthus trivialis), kungsfågel (Regulus regulus) och rödhake
(Erithacus rubecula), vilka utgör cirka 50 procent av fågelpopulationen på projektområdena.
Fågelfaunan i äldre moskogar representeras av arter som förekommer i mindre antal,
som trädkrypare, (Gerthia familiaris), dubbeltrast (Turdus viscivorus), tjäder (Tetrao
urogallus), spillkråka (Dryocopus martius) och tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
som påträffats i Lakiakangasområdet. Häckande arter på båda projektområdena är
sparvhök (Accipiter nisus) och ormvråk (Buteo buteo). Till fågelbeståndet på Lappfjärdsområdet ingår även nattskärra (Caprimulgus europaeus), en art som trivs på
karga berg och tallmoar och som påträffats med 4–6 häckande par på området. Arten
påträffades inte i Lakiakangasområdet där det inte finns tillräckligt bra habitat för den.
Barrträdsdominerade moskogar och dikade torvmoar erbjuder lämpliga habitat för
olika hönsfåglar som järpe (Bonasa bonasia), orre (Tetrao tetrix) och tjäder (Tetrao
urogallus). Stammarna av dessa arter är uppenbart starka på områdena. Där finns
också några kända spelplatser för tjäder och orre. Ripa (Lagopus lagopus) påträffas
mer sporadiskt. Skogshönsarterna på vindkraftsparkens område har behandlats närmare i samband med viltarterna i kapitel 18.

