CPC Finland Oy
FCG Finnish Consulting Group Ab

8.4.4.1

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

93

Delgeneralplan över Lappfjärd
Lappfjärds projektområde ligger delvis på området för delgeneralplanen över Lappfjärd (Kristinestad 2010). Delgeneralplanen över Lappfjärd (godkänd 23.8.2010) gäller
i norra delen av Lappfjärds projektområde. Inga vindkraftverk finns inplacerade på
planområdet.
I delgeneralplanen finns beteckningarna täktområde enligt marktäktslagen (EO) och
industri- och lagerområde (T) på projektområdet. På industri- och lagerområdet har
dessutom en elledning märkts ut. De detaljplanerade områdena är skuggade.
Väster om projektområdets gräns går gränsen för ett riktgivande bullerområde (riktvärde dagtid 55 decibel), där inga nya bostäder får placeras.
På den nordvästra sidan om projektområdets gräns finns ett jord- och skogsbruksdominerat område (M), ett bostadsområde dominerat av småhus (AP) och ett rekreationsområde (V). Inom rekreationsområdet finns en begravningsplats (EH/s). På den
nordöstra sidan går en kulturhistoriskt betydande vägsträckning.

Bild 8.11. Delgeneralplan över Lappfjärd (Kristinestad 2010). Projektområdets gräns har ritats
med rött på plankartan.

8.4.4.2

Kristinestads strandgeneralplan
Väster om projektområdet, på området som omger Blomträsket, gäller Kristinestads
strandgeneralplan (godkänd 9.11.2000, ändring 1.9.2005) (Kristinestad 1998).
De områden som ligger närmast vindkraftsparken är ett jord- och skogsbruksdominerat område (M-1) och ett område som hänvisats för småhus/semesterbostäder (AO,
AM, RA). Blomträskets vattenområde och strandzon är ett naturskyddsområde (SL-1).
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Bild 8.12. Kristinestads strandgeneralplan väster om Lappfjärds projektområde (Kristinestad
1998). Projektområdets gräns har ritats med rött på plankartan.

Kristinestads strandgeneralplan gäller också på området för Lakiakangas vindkraftspark. Stormossens mossområde i norra delen av vindkraftsparken har reserverats som naturskyddsområde (SL-1) i planen. Inga vindkraftverk har planerats på
skyddsområdet eller i dess omedelbara närhet. Även den södra delen av Lappfjärds å
är naturskyddsområde (SL-1). De norra delarna längs ån är ett jord- och skogsbruksdominerat område (M-1) och ett område för småhus och semesterbostäder (AO, RA).
Den planerade vindkraftsparkens konstruktioner finns på ett område som i planen
saknar beteckningar som styr markanvändningen.
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Bild 8.13. Kristinestads strandgeneralplan på området för Lakiakangas vindkraftspark (Kristinestad 1998).

8.4.4.3

Dagsmarks delgeneralplan
Dagsmarks delgeneralplan (14.3.2011) har utarbetats för byarna Dagsmark och Perus
längs Lappfjärds å. I ändringen av planen har det tidigare gällande generalplaneområdet utvidgats och förnyats. Planförslaget godkändes av Kristinestads fullmäktige den
18 juni 2012. Inga betydande byggbehov finns på det planlagda området; 1−2 nya
bostäder byggs årligen (AIRIX Miljö 2011). Planen gäller inte vindparksområdena.

Bild 8.14. Utkast till delgeneralplan för Dagsmark (AIRIX Miljö 2011).
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Delgeneralplaner för Ömossa och Uttermossa vindkraftsparker
Söder om Lappfjärds projektområde planeras två vindparksprojekt, och på dessa områden håller man på att utarbeta delgeneralplaner.
Förslaget till delgeneralplan för Ömossa vindkraftspark godkändes i Kristinestads fullmäktige den 3 september 2012 (Kristinestad 2012). Planområdet ligger som närmast
cirka en kilometer väster om Lappfjärds projektområde. Största delen av det planlagda området har reserverats för jord- och skogsbruk (M-1). I planen har bl.a. byggplatser för vindkraftverk, nya vägar och elledningar anvisats.

Bild 8.15. Förslag till delgeneralplan för Ömossa vindkraftspark (Ramboll 2012a).

Öster om delgeneralplanen för Ömossa vindkraftspark och söder om Lappfjärds projektområde har en delgeneralplan för Uttermossa vindkraftspark utarbetats. Denna
delgeneralplan är i utkastskedet. Planläggningsområdet ligger som närmast cirka
650 meter söder om Lappfjärds projektområde. Vindparksområdet har anvisats som
jord- och skogsbruksdominerat område (M-1). I planförslaget presenteras vindkraftverkens placeringar samt vägar som planeras att byggas eller iståndsättas på området.
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Bild 8.16. Utkast till delgeneralplan för Uttermossa (Ramboll 2012b).

8.4.5

Detaljplaner
På en del av området för den planerade vindkraftsparken i Lappfjärd gäller Lappfjärds
detaljplan som godkänts av stadsfullmäktige (Lappfjärd 2010). Inga vindkraftverk har
planerats in på planområdet.
I detaljplanen har i norra delen av Lappfjärds projektområde reserverats ett område
för industri- och lagerverksamhet, där också affärs- och kontorslokaler kan placeras
(T-1) samt en servicestation (T-2). De gröna områdena mellan industrikvarteren är ett
område för närrekreation (VL).
På eller i omedelbar närhet av Lakiakangas vindparksområde finns inga detaljplanerade områden.
Den planerade elöverföringslinjen ligger inte på detaljplanerat område.

Bild 8.17. Lappfjärds detaljplanekarta över området för den planerade vindkraftsparken i Lappfjärd (Lappfjärd 2010). Projektområdets gräns har ritats med rött på plankartan.
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Vindkraftsparkens bullerkonsekvenser

8.5.1

Alternativ 1B: 46 vindkraftverk på Lappfjärds projektområde

8.5.1.1

Konsekvenser för den nuvarande markanvändningen
Lappfjärds vindkraftspark ligger på ett område som för närvarande mestadels består
av ekonomiskog. Arealen av projektområdet som granskas i MKB:n är cirka
4 900 hektar. Förändringarna i den nuvarande markanvändningen berör vindkraftverkens byggplatser, det planerade vägnätet och området där transformatorstationen ska
byggas. På största delen av området sker inga förändringar i markanvändningen och
det kan användas som förut. På byggplatsen finns dessutom inga sådana natur- eller
landskapsobjekt vars värde skulle minska om vindkraftverken byggs. Kraftverkens
placeringar har valts så att verksamheten ska orsaka så liten olägenhet som möjligt
för bosättningen i närområdet.
I alternativ 1B gäller de direkta konsekvenserna för markanvändningen ett sammanlagt cirka 100 hektar stort område, som motsvarar två procent av hela vindkraftsparkens areal. Största delen av de planerade kraftverken ligger på skogsområden. I anläggningsskedet röjs trädbeståndet på ett cirka ett hektar stort område för resningen
av varje vindkraftverk. I alternativ 1B uppgår den areal som krävs för montering och
resning till cirka 46 hektar. Efter anläggningen tillåts växtligheten på monteringsområdena att återgå till naturligt tillstånd. Den areal som krävs för fundamentet för ett
vindkraftverk är cirka 0,06 hektar, där den övriga markanvändningen är förhindrad
under driften av vindkraftverket. Den areal som krävs för vindkraftverkens fundament
i alternativ 1B är 3,36 hektar. Man kommer inte att inhägna vindkraftsparken eller på
annat sätt begränsa att folk rör sig på området. För transformatorstationen krävs ett
cirka 2–4 hektar stort område, som inhägnas av säkerhetsskäl. I samband med projektet byggs cirka 19 km nya vägar. Den areal som krävs för nya service- och transportvägar och för jordkablar som dras intill dem är cirka 11,7 ha. Bedrivandet av
skogsbruk hindras permanent på nya vägområden. Längden på de vägar som ska
iståndsättas är totalt cirka 19,5 kilometer. De nya vägnäten betjänar också andra som
rör sig på området, och användningen av vägarna kommer inte att begränsas. Utvecklingen av vägnätet kan förbättra möjligheterna att använda området, till exempel
för rekreation, jakt och bärplockning. Den areal som krävs för iståndsättningen av
vägarna och för jordkablarna längs vägarna uppgår till cirka 11,7 hektar.
Sammanfattningsvis kan konstateras att alternativ 1 B inte har några betydande konsekvenser för markanvändningen och att konsekvenserna i huvudsak riktar sig mot
byggplatserna för vindkraftverken. Vindparksområdet kan fortfarande till största delen
användas i rekreationssyfte och för skogsbruk på samma sätt som tidigare.
Tabell 8.3. Direkta konsekvenser som genomförandet av alternativ 1B medför för markanvändningen (ha).
Byggobjekt

ha

Monteringsområde

46

Nya service- och transportvägar (inkl. arbetsområdet för jordkabeln)

11,7

Vägar som ska iståndsättas (inkl. arbetsområdet för jordkabeln)

38,5

Transformatorstation
Sammanlagt

4
100,2

Konsekvenserna för människorna har bedömts separat i kapitel 22 och konsekvenserna för näringsgrenarna i kapitel 23.
8.5.1.2

Konsekvenser för den planerade markanvändningen
Projektet strider inte mot de riksomfattande målen för områdesanvändningen och förhindrar inte genomförandet av Österbottens landskapsplan i någon betydande grad.
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Projektområdets sydöstra del ligger på området för Södra Österbottens landskapsplan,
men inga kraftverk har placerats på detta område. I enlighet med de riksomfattande
målen för områdesanvändningen utnyttjar projektet bland annat förnybara energikällor och befintliga elöverföringslinjer, och vindkraftverken har placerats i grupper med
flera kraftverk.
Lappfjärds vindkraftspark ligger till största delen på avrinningsområdet för Lappfjärds
å – Isojoki, som i landskapsplanen har utmärkts som ett område som kräver särskilt
skydd. På projektområdet finns också ett grundvattenområde som har angetts i landskapsplanen. Vindkraftverk har planerats på grundvattenområdet. Projektet går inte
emot planeringsbestämmelserna om det inte finns risk för att grundvattnet förorenas.
Under de åtgärder som genomförs i samband med projektet kommer man att fästa
särskild uppmärksamhet vid förändringarna i vattenkvaliteten. Konsekvenserna för ytoch grundvatten har bedömts separat i kapitel 15.
Norr om vindkraftsparken finns ett område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården, och projektområdets nordvästra gräns nuddar vid en kulturhistoriskt betydande vägsträckning. I landskapsplanen har också en skyddad fornlämning märkts ut på projektområdet. Konsekvenserna
för landskapet och kulturmiljön samt för fornlämningarna har bedömts i kapitlen 12
och 13 och man har då konstaterat att fornlämningarna inte utsätts för negativa konsekvenser om de beaktas på behörigt sätt under projektet.
För projektområdets nordligaste del finns en reservation för industri- och lagerområde
(T) i landskapsplanen. Inga vindkraftverk har planerats på detta område eller i närheten av det och projektet bedöms inte påverka verksamheten. Projektet medför inga
negativa konsekvenser för marktäktsverksamheten på vindparksområdet. Som närmast placeras kraftverken på cirka 500 meters avstånd från marktäkten. Om berg bryts
på området, måste vindkraftverken beaktas när sprängningar planeras.
Största delen av Lappfjärds vindkraftspark ligger på det område som i utkastet till Österbottens etapplandskapsplan 2 anvisats som område som lämpar sig för vindkraftsproduktion. Enligt Österbottens förbund är de avgränsningar som gjorts i utkastet
riktgivande.

Bild 8.18. Skogsbilvägar på Lappfjärds projektområde.
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I norra delen av Lappfjärds projektområde finns en gällande detaljplan. Inga vindkraftverk har planerats på planområdet, och anläggningen av vindkraftsparken strider
inte mot och är inget hinder för genomförandet av planen.
På eller i närheten av Lappfjärds vindparksområde finns det inga kända markanvändningsplaner som inte är fastställda och för vilka projektet kunde medföra negativa
konsekvenser.
I samband med projektet uppgörs en delgeneralplan som möjliggör byggandet av
vindkraftverk på området. En plan för deltagande och bedömning gällande delgeneralplanerna för Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker har varit framlagd till påseende 20.10–21.11.2012.
8.5.2

Alternativ 2A: 18 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde

8.5.2.1

Konsekvenser för den nuvarande markanvändningen
De viktigaste förändringarna i markanvändningen om projektet förverkligas berör
vindkraftverkens byggplatser, det planerade vägnätet och området där transformatorstationen ska byggas. På största delen av området sker inga förändringar i markanvändningen och det kan användas som förut.
I alternativ 2A uppgår den areal som krävs för montering och resning till 18 hektar.
Efter anläggningen tillåts växtligheten på monteringsområdena att återgå till naturligt
tillstånd. Den areal som krävs för vindkraftverkens fundament är totalt cirka 1 hektar.
Man kommer inte att inhägna vindkraftverken eller på annat sätt begränsa att folk rör
sig på området. För transformatorstationen krävs ett cirka 2–4 hektar stort område,
som inhägnas av säkerhetsskäl.
Tabell 8.4. Direkta konsekvenser som genomförandet av alternativ 2A medför för markanvändningen (ha).
Byggobjekt

ha

Monteringsområde (ha)

18

Nya service- och transportvägar (inkl. arbetsområdet för jordkabeln)

7

Vägar som ska iståndsättas (inkl. arbetsområdet för jordkabeln)

12,9

Transformatorstation

4
Totalt

42

Längden på de nya vägar som ska byggas på Lakiakangasområdet är cirka sju kilometer och längden på de vägar som ska iståndsättas är cirka 21,5 km. Den areal som
krävs för nya vägar är cirka sju hektar, och för vägar som ska iståndsättas
12,9 hektar. I samband med iståndsättningen breddas vägarna, och träd måste fällas i
närheten. Den areal som krävs för åtgärderna vid iståndsättningen preciseras då planeringen framskrider när noggrannare uppgifter om vägarnas nuvarande tillstånd erhålls. Utvecklingen av vägnätet kan förbättra möjligheterna att använda området, till
exempel för rekreation, jakt och bärplockning.
Nästan 90 procent av Lakiakangas projektområde består av skog och nästan alla de
planerade vindkraftverken placeras på skogsområde. Utifrån geografiskt informationsmaterial finns två kraftverk på ett glesbevuxet område. Inga kraftverk har planerats på åkrar eller jordbruksområden. På byggplatsen finns inga sådana natur- eller
landskapsobjekt vars värde skulle minska om vindkraftverken byggs. Kraftverkens
placeringar har valts så att verksamheten ska orsaka så liten olägenhet som möjligt
för bosättningen i närområdet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att alternativ 2A inte har några betydande konsekvenser för markanvändningen och att konsekvenserna i huvudsak riktar sig mot
byggplatserna för vindkraftverken. Vindparksområdet kan fortfarande till största delen
användas i rekreationssyfte och för skogsbruk på samma sätt som tidigare.
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Konsekvenser för den planerade markanvändningen
Lakiakangas vindkraftspark ligger på områdena för Österbottens och Södra Österbotten landskapsplaner. Projektet strider inte mot de riksomfattande målen för områdesanvändningen och är inget hinder för genomförandet av landskapsplanerna.
Lakiakangas vindparksområde gränsar till ett område som är värdefullt för landskapet
eller regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. I planen har också
skyddsområden angetts. I Södra Österbottens landskapsplan har ett grundvattenområde angetts. Vindkraftverk har planerats på grundvattenområdet. Konsekvenserna för
grundvatten har bedömts i kapitel 15. I kapitel 13 har konstaterats att det inte uppstår några negativa konsekvenser för fornlämningarna, så länge de beaktas på behörigt sätt under projektet.
Kristinestads strandgeneralplan gäller på Lakiakangas vindparksområde. Inga vindkraftskonstruktioner har placerats på sådant område som i planen har reserverats för
särskild markanvändning. En delgeneralplan för vindkraften utarbetas för området i
samband med projektet.

8.5.3

Alternativ 2B: 56 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde

8.5.3.1

Konsekvenser för den nuvarande markanvändningen
De viktigaste förändringarna i markanvändningen om projektet förverkligas berör
vindkraftverkens byggplatser, det planerade vägnätet och området där transformatorstationen ska byggas. På största delen av området sker inga förändringar i markanvändningen och det kan användas som förut. På byggplatsen finns dessutom inga sådana natur- eller landskapsobjekt vars värde skulle minska om vindkraftverken byggs.
Kraftverkens placeringar har valts så att verksamheten ska orsaka så liten olägenhet
som möjligt för bosättningen i närområdet.
Tabell 8.5. Direkta konsekvenser som genomförandet av alternativ 2B medför för markanvändningen (ha).
Byggobjekt

ha

Monteringsområde (ha)

56

Nya service- och transportvägar (inkl. arbetsområdet för jordkabeln)

9,5

Vägar som ska iståndsättas (inkl. arbetsområdet för jordkabeln)

16,2

Transformatorstation

4
Totalt

85,7

Den areal som krävs för konstruktionerna om vindkraftsparken förverkligas uppgår till
sammanlagt cirka 85 hektar, vilket motsvarar två procent av hela områdets areal. I
alternativ 2B byggs 56 vindkraftverk, vars fundament kräver en areal på cirka
3,6 hektar. Trädbeståndet röjs på monterings- och resningsområdena, sammanlagt på
cirka 56 hektar. Efter anläggningen tillåts växtligheten återgå till naturligt tillstånd. För
transformatorstationen krävs ett cirka 2–4 hektar stort område, som inhägnas av säkerhetsskäl.
Längden på de nya vägar som byggs i alternativ 2B är 9,5 km, och den areal som
krävs för dessa är 9,5 hektar. Bedrivandet av skogsbruk hindras permanent på nya
vägområden. Längden på de befintliga vägar som iståndsätts så att de lämpar sig för
transporter är cirka 27 km, och konsekvenserna gäller ett område som är något över
16 hektar stort. Den areal som krävs för åtgärderna preciseras då planeringen framskrider när noggrannare uppgifter om vägarnas nuvarande tillstånd erhålls. Utvecklingen av vägnätet kan förbättra möjligheterna att använda området, till exempel för
rekreation, jakt och bärplockning.
Nästan alla de planerade kraftverken finns på skogsområden. Enligt utgångsdata finns
två kraftverk på ett glesbevuxet område, där konsekvenserna för skogsbruket är
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mindre. Man kommer inte att inhägna vindkraftsparken eller på annat sätt begränsa
att folk rör sig på området. Skogsbruket, rekreationsanvändningen och jakten kan
fortsätta som förut på området. Inga vindkraftverk placeras på åker- eller odlingsområden.
Sammanfattningsvis kan konstateras att alternativ 2B inte har några betydande konsekvenser för markanvändningen och att konsekvenserna i huvudsak riktar sig mot
byggplatserna för vindkraftverken. Vindparksområdet kan fortfarande till största delen
användas i rekreationssyfte och för skogsbruk på samma sätt som tidigare.
8.5.3.2

Konsekvenser för den planerade markanvändningen
Projektet strider inte mot de riksomfattande målen för områdesanvändningen och är
inget hinder för den planerade markanvändningen på vindparksområdet eller i dess
omedelbara närhet.
I Lakiakangas vindkraftspark hör endast de västligaste delarna till området för Österbottens landskapsplan. I den sydvästra delen av Lakiakangas projektområde har ett
cirka 5,1 km2 stort område som lämpar sig för vindkraftsproduktion märkts ut i utkastet till etapplandskapsplan 2. I utkastet till Södra Österbottens etapplandskapsplan 1
har området i samband med planläggningsarbetet identifierats som ett område som
lämpar sig för vindkraftsproduktion (tv), men området är mindre på grund av bosättningen.

8.5.4

Alternativ 3: 102 vindkraftverk på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden

8.5.4.1

Konsekvenser för den nuvarande markanvändningen
Projektområdenas areal är sammanlagt cirka 9 400 hektar. Om projektet genomförs
gäller de direkta konsekvenserna ett sammanlagt cirka 186 hektar stort område, vilket
motsvarar två procent av de planerade områdenas areal.
I anläggningsskedet röjs trädbeståndet på monterings- och resningsområdena, sammanlagt på cirka 102 hektar. Konsekvenserna för monteringsområdena är inte permanenta, utan växtligheten tillåts återgå till naturligt tillstånd när anläggningen avslutas.
Den areal som behövs för vindkraftverkens fundament är cirka 6,5 hektar, där den
nuvarande markanvändningen hindras under driftskedet. Nästan alla kraftverk finns
på skogsområden, och den största förändringen i markanvändningen är därför att
skogsbruksområdena minskar. Inga vindkraftverk placeras på åker- eller odlingsområden.
För de transformatorstationer som byggs på projektområdena krävs sammanlagt cirka
4–8 hektar, som inhägnas av säkerhetsskäl.
Tabell 8.6. Direkta konsekvenser som genomförandet av alternativ 3 medför för markanvändningen (ha).
Byggobjekt

ha

Monteringsområde (ha)

102

Nya service- och transportvägar (inkl. arbetsområdet för jordkabeln)

48

Vägar som ska iståndsättas (inkl. arbetsområdet för jordkabeln)

28

Transformatorstation

8
Totalt

186

Transport- och servicevägarna i Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker har planerats så att det befintliga vägnätet utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.
Sammanlagt byggs 28,5 km nya vägar. Enligt en preliminär bedömning ska vägarna
vara cirka sex meter breda. Trädbeståndet röjs i vägkanterna på en cirka fyra meter
bred zon, på grund av breda transporter och dragning av jordkablar. Den areal som
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krävs för nya vägar uppgår till sammanlagt 48 hektar. Vägar som ska iståndsättas
uppgår till sammanlagt 65 km. De befintliga vägarna måste breddas och bärigheten
förbättras för tunga transporter. De direkta konsekvenserna av iståndsättningen av
vägar gäller ett 28 hektar stort område, där skogsbruk inte längre kan bedrivas.
Den nuvarande markanvändningen (skogsbruket) hindras permanent där vägar byggs
eller iståndsätts i samband med projektet. Utvidgningen och förbättringen av vägnätet
kan också medföra positiva konsekvenser. Tillgängligheten till området förbättras och
området kan i större utsträckning användas för rekreation, jakt och bärplockning.
Anläggningen av vindkraftsparkerna strider inte mot markanvändningsplanerna.
Största delen av Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker har i utkasten till Österbottens och Södra Österbottens etapplandskapsplaner anvisats som områden som
lämpar sig för vindkraft. Således kan projektet anses främja genomförandet av planutkasten.
De viktigaste förändringarna i den nuvarande markanvändningen berör byggplatserna,
på vilka skogsbruket hindras åtminstone så länge som projektet pågår. De nya vägarna ändrar markanvändningen permanent på vägområdet. Konsekvenserna är lokala
och gäller ett mycket litet område sett till projektområdets areal. Anläggningen av
vindkraftsparken begränsar inte användningen av projektområdet till övriga delar.
Vindkraftsparken och vindkraftverken kommer inte att inhägnas, och alla kan använda
vägnätet. Av säkerhetsskäl kommer transformatorstationerna att inhägnas, sammanlagt handlar det om högst åtta hektar.
8.5.4.2

Konsekvenser för den planerade markanvändningen
I alternativ 3 motsvarar konsekvenserna för den planerade markanvändningen de i alternativen 1B och 2B. Projektet strider inte mot de riksomfattande målen för områdesanvändningen och är inget hinder för den planerade markanvändningen på vindparksområdet eller i dess omedelbara närhet.

8.6

Konsekvenserna av elöverföringen för markanvändningen
Elöverföringen från vindkraftsparken sker via en ny 110 kV luftledning i alla alternativ
som bedöms i MKB-förfarandet.
Merparten av den planerade elöverföringslinjen ligger intill en befintlig högspänningsledning som har märkts ut i planläggningen för området. På de nya ledningsavsnitten
finns inga betydande markanvändningsplaner som skulle kunna påverkas negativt om
ledningen byggs. Den nya luftledningen från Lappfjärds projektområde dras på cirka
en kilometers avstånd från ett område som är värdefullt för landskapet eller regionen
med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. Konsekvenserna av elöverföringen
för landskapet granskas mer ingående i kapitel 12.
De direkta konsekvenserna av elöverföringen för markanvändningen gäller de förändringar och begränsningar i markanvändningen som ledningarna orsakar på ledningsområdet. Beroende på var ledningen dras är bredden på det trädfria ledningsområdet
19 meter, 21 meter eller 26 meter. Arealerna för de nuvarande markanvändningsformerna på ledningsområdena presenteras i tabell 8.2.
Kraftledningen medför olika begränsningar för markanvändningen. Sådan verksamhet
som kan riskera kraftledningen eller driften av den får inte utövas på eller i närheten
av ledningsgatan. I Finland finns det inga officiella begränsningar för markanvändningen i närheten av kraftledningar och man behöver inte lämna ett skyddsområde
kring ledningsområdet.
Det finns inte en enda fast bostad eller fritidsbostad på ledningsområdena för de planerade elöverföringslinjerna.
Områdena under stolparna och kraftledningarna förblir i markägarens ägo och besittning. Nyttjanderätten till ledningsområdet begränsas dock så att inga träd tillåts växa
på ledningsgatan och trädens höjd begränsas i kantzonerna. Man får inte ha byggnader eller andra konstruktioner eller anordningar som är högre än två meter på led-
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ningsgatan utan särskilt tillstånd. Byggnader får inte heller uppföras i omedelbar anslutning till ledningsgatan. Tillstånd eller ett utlåtande ska även sökas hos ledningens
ägare för schaktningsarbete och motsvarande arbete i närheten av stolparna eller
kraftledningen. Sådan verksamhet som kan riskera ledningen eller driften av den får
inte heller utövas på eller i närheten av ledningsgatan. Mellan ledningsstolparnas konstruktioner och inom tre meter från stolparna får man inte bygga något slags konstruktioner eller anordningar med undantag av vanliga stängsel. Diken får inte grävas
och vägrätt får inte upprättas närmare än tre meter från stolpkonstruktionerna.
Markägarna ersätts för de ekonomiska förluster som kraftledningen orsakar vid ett inlösningsförfarande. Inlösningsersättningen som ska betalas fastställs i inlösningsförfarandet, som leds av en förrättningsingenjör vid Österbottens lantmäteribyrå.

Bild 8.19. Placeringen av elöverföringslinjen på Lappfjärds projektområde i alternativ 1B.

I alternativ 1B är längden på kraftledningen cirka 29,5 kilometer, varav cirka 8,5
kilometer byggs i en ny terrängkorridor. Cirka 21 kilometer av den planerade kraftledningen dras intill befintliga högspänningsledningar, där det nuvarande ledningsområdet måste breddas. Influensområdet för elöverföringen (ledningsområdet) uppgår i sin
helhet till cirka 120 hektar. I alternativ 1B röjs trädbeståndet på ett sammanlagt cirka
76 hektar stort område. Det finns cirka tio hektar glesbevuxet område på sträckningen, där inga åtgärder behövs eller där åtgärderna är betydligt färre. På ledningsgatan
hindras skogsbruket åtminstone under drifttiden.
På ledningssträckningen finns cirka 30 hektar jordbruksområden samt en marktäkt.
Åkrarna på ledningsområdet får odlas och man får röra sig med vanliga jordbruksmaskiner under ledningarna. Man måste vara försiktig när man arbetar i närheten av
stolparna. De stolpar som placeras på åkrar kan orsaka olägenheter för jordbruket, eftersom de minskar den brukbara åkerarealen och försvårar arbetet med maskiner.
Olägenheterna för jordbruket kan lindras genom placeringen av stolparna och genom
att schemalägga anläggningsåtgärderna till en tidpunkt då de medför minst olägenhet.
Det finns 18 fasta bostäder på mindre än 100 meters avstånd från kraftledningen. På
helt nya ledningsavsnitt finns det inga fasta bostäder eller fritidshus. Dragningen av
luftledningen orsakar inga betydande förändringar i näromgivningen vid de fasta bostäderna.
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Konsekvenserna bedöms inte vara betydande, eftersom ledningarna till största delen
placeras intill befintliga högspänningsledningar. Elöverföringens konstruktioner begränsar markanvändningen på ledningsområdet, men konsekvenserna är lokala och
gäller ett tämligen litet område.
I alternativ 2A dras cirka tre kilometer ny 110 kV luftledning. Konsekvenserna av
byggandet gäller ett tio hektar stort ledningsområde. Ledningssträckningen ligger till
största delen på ett skogbevuxet område, där trädbeståndet röjs på cirka 14,5 hektar.
Det finns cirka en hektar åkermark på ledningsområdet. Konsekvenserna är av samma
typ som i alternativ 1B, men influensområdet är betydligt mindre, eftersom ledningssträckningen är kortare. Konsekvenserna gäller främst skogsområden, där trädbeståndet röjs. Det finns en fast bostad på mindre än 100 meters avstånd från den nya
luftledningen.
I alternativ 2B dras sammanlagt cirka 28 kilometer ny luftledning. Begränsningarna i
markanvändningen gäller ledningsområdet, vars areal är cirka 120 hektar. Sammanlagt röjs nytt ledningsområde på en cirka sju kilometer lång sträcka. Det befintliga
ledningsområdet måste breddas på en cirka 21 kilometer lång sträcka. Konsekvenserna motsvarar främst de i alternativ 1B. Skog röjs på det nya ledningsområdet och intill
det befintliga ledningsområdet på sammanlagt cirka 74 hektar. På sträckningen finns
en marktäkt och cirka 25 hektar mark som används för jordbruk. I närheten av nya
ledningsavsnitt (under 100 meter) finns det inga fasta bostäder eller fritidshus. Det
finns 18 fasta bostäder på mindre än 100 meters avstånd från det avsnitt som dras intill den befintliga högspänningsledningen.
I alternativ 3 är elöverföringslinjen totalt cirka 31 kilometer lång. Något över tio
kilometer nytt ledningsområde röjs och det befintliga ledningsområdet breddas med
cirka 21 kilometer. Konsekvenserna gäller ett cirka 130 hektar stort ledningsområde
och därav består cirka 87 hektar av skog. Konsekvenserna av elöverföringen berör
främst skogsbruket på ledningsgatan, som är förhindrat så länge projektet pågår.
Cirka 30 hektar används för jordbruk. På åkerområden (24 hektar) kan odlingen fortsätta som vanligt, men om det finns kraftledningsstolpar på området, kan de försvåra
arbetet med maskiner.
8.6.1

Konsekvenser för samhällsstrukturen
Vindkraftsparken planeras på ett område som lämpar sig för verksamheten och grundar sig till stor del på befintlig infrastruktur. Samhällsstrukturen splittras inte, eftersom inga nya bostads-, arbetsplats- eller serviceområden måste byggas för projektet. För verksamheten utnyttjas främst det befintliga vägnätet, och trafikarrangemangen på grund av verksamheten förutsätter inga förändringar i det allmänna vägnätet. Vindparksområdet används fortfarande huvudsakligen som skogsbruksområde.
Anläggningen av Lappfjärds vindkraftspark orsakar inga betydande konsekvenser för
samhällsstrukturen.
Lappfjärds och Lakiakangas vindparksprojekt överensstämmer med de riksomfattande
målen för områdesanvändningen och stödjer särskilt uppnåendet av de mål som gäller
utnyttjandet av förnybar energi. Landskapsplanen beskriver landskapets samhällsstruktur och grundlösningarna för områdesanvändningen på medellång och lång sikt.
Inget särskilt användningsändamål och inga planbestämmelser har angetts för vindparksområdet i landskapsplanen, och därför strider den ändrade markanvändningen
som projektet medför inte mot landskapsplanen. Förutom landskapsplanen finns det
inga andra gällande planer för vindparksområdet. Vid utredningen av konsekvenserna
har det inte framkommit sådana mål för den nuvarande eller framtida markanvändningen som skulle stå i strid med vindparksprojektet i Lappfjärd och Lakiakangas.
För att vindkraftsparken ska kunna förverkligas på projektområdet utarbetas en delgeneralplan med rättsverkan. Avsikten är att utarbeta en delgeneralplan enligt 77 a § i
markanvändnings- och bygglagen. Arbetet med en delgeneralplan har inletts och pågår delvis samtidigt som MKB-förfarandet (kapitel 2.5).
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Anläggningen av vindkraftsparken på områdena i Lappfjärd och/eller Lakiakangas
medför inga negativa konsekvenser för samhällsstrukturen, eftersom projektområdena
ligger utanför tätortsstrukturen. Bullerkonsekvenserna av vindkraftsparken stannar på
projektområdet, och därför kan man i framtiden planera bostadsområden också på de
områden som omger projektområdet.
8.7

Konsekvenser efter nedläggningen
När driften av vindkraftsparken upphör demonteras konstruktionerna och markägarna
kan åter börja använda marken. Även landskapet och markanvändningen på området
återställs långsamt, såvida det inte har skett några betydande förändringar på området under projektets livscykel (cirka 25–50 år).
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. Att jordkablarna lämnas kvar
i marken minskar de direkta konsekvenserna av att verksamheten läggs ner. Det frigörs inga skadliga ämnen i jordmånen från de material som används i kablarna.

8.8

Nollalternativets konsekvenser
I nollalternativet genomförs projektet inte och motsvarande energimängd produceras
på annat sätt. Den nuvarande markanvändningen förändras inte och skogsbruket i
området kan fortsätta som tidigare.
Om vindparksprojektet inte förverkligas på Lappfjärds- eller Lakiakangasområdet,
uppfylls inte målen om en utbyggnad av vindkraften i Österbottens och Södra Österbottens etapplandskapsplaner (utkast). Inte heller de riksomfattande målen för områdesanvändningen uppfylls vad gäller en ökning av produktionen av förnybar energi.

8.9

Lindring av konsekvenserna
Eventuella negativa konsekvenser av vindparksprojektet kan lindras med hjälp av
planläggning, planering och tillståndsförfaranden. Vid planeringen av markanvändningen bör man beakta hur olika former av markanvändning ska placeras i förhållande
till varandra samt hur de ska samordnas.
Vid planeringen av var Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker ska placeras har
man utgått från bl.a. placeringen av vindkraftverken i förhållande till bosättning och
annan omgivande markanvändning samt från befintliga vägar.
Vid planeringen av elöverföringen granskades också ett alternativ för att lindra konsekvenserna genom att ansluta sig till den 110 kV luftledning som EPV Vindkraft Ab planerar i anslutning till Ömossa vindkraftspark. Ledningens kapacitet har dock reserverats i sin helhet och kan således inte utnyttjas för Lappfjärds vindparksprojekt.
I de elöverföringslinjer som har bedömts i MKB-förfarandet har man strävat efter att
beakta befintliga högspänningsledningar, för att ta i bruk så få nya ledningsområden
som möjligt.
Eventuella negativa konsekvenser kan förebyggas och lindras genom detaljerad planering av var vindkraftsparken, kraftledningssträckningen och stolparna ska placeras. Till
exempel på åkerområden kan man lindra olägenheterna för jordbruket beroende på
var man placerar kraftledningens stolpar. Andelen åkerområden är dock liten i sträckningsalternativen. Markägarna ersätts för de ekonomiska förluster som kraftledningen
orsakar. Ersättningen fastställs i samband med ett inlösningsförfarande.

8.10 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.
De nuvarande markanvändningsformernas andel av projektområdena har beräknats
utifrån det geografiska informationsmaterialet i Corine, som har en noggrannhet på
25 x 25 hektar. Beräkningarna av markanvändningen är således riktgivande, och siff-
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rorna motsvarar inte verkligheten helt. De projektplaner och arealer som användes i
beräkningarna och som byggåtgärderna gäller är preliminära och preciseras när planeringen framskrider. Ovan nämnda osäkerhetsfaktorer inverkar dock inte märkbart på
slutsatserna av bedömningen.
8.11 Sammandrag och jämförelse av alternativen


Projektet planeras på ett område som lämpar sig för verksamheten och grundar sig till största delen på befintlig infrastruktur.



Närmaste bebyggelse ligger relativt långt borta, på över en kilometers avstånd
från vindparksområdet.



En relativt liten areal (cirka 1−2 procent) av projektområdet som främst används för skogsbruk ändras till energiproduktionsområde.



Nuvarande användning av området, till exempel för jakt och rekreation, kan
fortsätta som förut, med undantag av vindkraftsparkens byggplatser.



Projektet strider inte i betydande grad mot planerna för området.



Totalt sett är konsekvenserna för markanvändningen små och skillnaderna
mellan alternativen är också små med tanke på konsekvenserna. I alternativ
2A är området där det uppstår konsekvenser för markanvändningen minst och i
alternativ 3 störst, med beaktande av antalet kraftverk som byggs.



Elöverföringslinjerna följer främst befintliga högspänningsledningar, vars ledningsområde breddas. Konsekvenserna av elöverföringen är minst i alternativ
2A, där endast tre kilometer ny kraftledning behövs. I de övriga alternativen
måste nytt ledningsområde röjas i något större utsträckning, men konsekvenserna är ändå små.
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TRAFIK
Konsekvensmekanismer
Trafikkonsekvenser uppstår genom transporterna av komponenter för vindkraftverken
och kraftledningen under projektets anläggningsskede. En betydande del av transporterna gäller bland annat transport av grus för anläggning av byggnads- och servicevägarna och betong för byggnad av vindkraftverkens fundament. Konsekvensens omfattning beror bland annat på i vilken mån projektet ökar trafikmängderna på de befintliga vägarna och vilken kapacitet dessa vägar har med avseende på trafikbelastning.
Under projektets driftskede uppstår trafikkonsekvenser genom servicebesök vid vindkraftverken. Dessutom kan vindkraftverken i sig själva påverka trafiksäkerheten på
vägarna. Is kan slungas från vindkraftverkens rotorblad och träffa vägen.

9.2

Utgångsdata och bedömningsmetoder
Bedömningen av trafikkonsekvenserna görs som en expertbedömning. De transporter
som orsakas av byggandet av vindkraftverken, deras fundament och monteringsområden har bedömts utifrån vindkraftverkens antal och typ. Dessutom har antalet nödvändiga specialtransporter bedömts separat. Antalet transporter som behövs för
byggnad och förbättring av privatvägar har bedömts utifrån vägarnas längd.
Konsekvenserna av projektets transporttrafik har bedömts genom att jämföra de
transportvolymer som projektet medför med vägarnas nuvarande trafikvolymer. Trafikökningen har granskats både absolut och proportionellt i jämförelse med dagens trafikvolym. Den totala ökningen av trafiken och ökningen av den tunga trafiken har
granskats separat. Konsekvenserna för trafikens funktion och säkerhet på transportrutterna har bedömts utifrån trafikökningen och typen av transporter. För landsvägsanslutningarna har funktionsanalyser gjorts vid behov.
Trafiknätets nuvarande skick har utretts med hjälp av uppgifterna i ELY-centralens
vägregister. Vägarna som hör till projektets transportleder (riksväg 8, landsvägarna
663, 664, 17017 och 17027) har dessutom granskats i terrängen på sommaren 2012.
Man har bett om och erhållit ett förhandsbeslut om specialtransporter av ELYcentralen (30.8.2012) för rutten riksväg 8–landsväg 663–landsväg 664–
projektområdet. Vid terrängbesiktningen valdes vilka anslutningsplatser som lämpar
sig bäst för servicevägar och allmänna vägar med tanke på trafiksäkerheten och anläggningen av vindkraftsparken. Tillstånd för anslutning måste sökas separat från ELYcentralen.
Projektets trafikkonsekvenser har bedömts av ingenjörerna Matti Karttunen och
Markku Lindroos vid FCG Design och planering Ab.

9.3

Nuvarande trafikvolymer
Transporterna till projektområdet går via riksväg 8. Det finns två infarter till vägnätet i
Lappfjärds vindkraftspark. Under anläggningstiden kommer transporterna till området
västerifrån via en anslutning mellan riksväg 8 och vägnätet på Lappfjärds projektområde. Det finns en annan anslutning till området söder om projektområdet, men eftersom Uttermossavägen och Flaggbergets skogsväg inte är lämpliga för tung trafik eller specialtransporter under anläggningen av vindkraftsparken, ska ifrågavarande rutt
endast användas för underhållstrafik. Det finns en infart till vägnätet i Lakiakangas
projektområde. Transporterna till Lakiakangas vindparksområde kommer från riksväg 8 via regionvägarna 663 och 664 till anslutningen för Mansikkamäki skogsbilväg.
Den genomsnittliga trafikmängden per dygn på riksväg 8 vid projektområdet år 2011
var 2 964 fordon och antalet tunga fordon 440 stycken. Den genomsnittliga trafikmängden på landsväg 663 vid Lappfjärd år 2012 var 2 869 fordon per dygn och anta-
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let tunga fordon 140 stycken. Den genomsnittliga trafikmängden per dygn på landsväg
664 år 2011 var 1 078 fordon och antalet tunga fordon 100 stycken.

Bild 9.1. Projektets huvudsakliga transportleder och nuvarande trafikmängder.

9.4

Vindkraftsparkens trafikkonsekvenser
Vindkraftsparkens konsekvenser för trafiken och trafiksäkerheten är mest betydande
under anläggningstiden och gäller närmaste anslutningar och allmänna vägar i omgivningen. I alternativ 1B sker de tunga transporterna till Lappfjärds vindkraftspark längs
riksväg 8 och i alternativen 2A och 2B till Lakiakangas vindkraftspark längs riksväg 8
samt landsvägarna 663 och 664.
I anläggningsskedet transporteras krossad sten samt betong, stål och annat byggmaterial, och antalet transporter uppgår till cirka 500 per vindkraftverk. Transporterna
sker inte samtidigt, eftersom servicevägarna måste vara helt klara innan kraftverken
byggs. Byggandet av kraftverkets fundament medför 150−200 transporter per gjutning, om betongen transporteras från en extern betongstation. Om en betongstation
upprättas på området och endast råmaterialet transporteras till området, minskar
transporterna något och grustransporterna kan schemaläggas under en längre tid än
om betongtransporterna sker kontinuerligt vid gjutningen.
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Tabell 9.1. Trafikmängder som anläggningen av de alternativa vindkraftsparkerna medför under
anläggningstiden.
Förklaring

Alternativ 1
”Lappfjärd”

Alternativ 2
”Lakiakangas”

Alternativ 3
”Båda”

B

A

B

46

18

56

102

Antal tunga transporter

23 000

9 000

28 000

50 000

Antal specialtransporter

650

250

750

1 400

Antal kraftverk

Tabell 9.2. I tabellen presenteras den maximala trafik som orsakas i omgivningens vägar under
vindkraftsparkens anläggning. I alternativ 2 och 3 orsakas trafik i alla de vägar som nämns i tabellen. I alternativ 1B orsakas trafik endast i riksväg 8.

KVL 2011
Fordon /
dygn

Trafik som
orsakas av
projektet
Fordon /
dygn

Andel av hela
trafiken %

KVL 2011
Tung trafik
Fordon /
dygn

Riksväg 8

2964

115

4

440

100

19

Landsväg 663

2869

115

4

140

100

42

Landsväg 664

1078

115

10

100

100

50

Väg

Tung trafik Andel av hela
som orsa‐
tunga trafi‐
kas av pro‐
ken %
jektet For‐
don / dygn

Dygnstrafiken och maximala trafiken varierar inte särskilt mycket mellan de olika alternativen. Den största skillnaden ligger i hur lång tid trafikkonsekvenserna varar. De
varar mellan en och tre byggsäsonger beroende på vilket projektalternativ som väljs.
Ju större projektet är, desto länge pågår trafiken i det omgivande trafiknätet. Under
anläggningen medför alternativ 1B trafik främst på riksväg 8 och den mest betydande
konsekvensen gäller anslutningen från riksvägen under anläggningstiden. Trafikkonsekvenserna av alternativ 2A är de klart minsta och de gäller främst regionvägen från
vilken infarten till Lakiakangas vindkraftspark sker. Alternativ 3 medför bara något
mer dygnstrafik och maxtimtrafik än de andra alternativen, men trafikkonsekvensen
är den dubbla jämfört med alternativen 1 B eller 2 B. Trafikkonsekvenserna gäller
både riksväg 8 och regionvägarna. Både riksväg 8 och regionvägarna har kapacitet för
den trafik som uppstår i alla alternativ.
De största konsekvenserna för trafikens smidighet under anläggningen av vindkraftsparken härrör från specialtransporterna till området, särskilt av vindkraftverkens rotorblad, som levereras till platsen med specialtransporter. De längsta är över
50 meter. För ett vindkraftverk behövs totalt åtminstone 12−14 specialtransporter
från fabriken till byggplatsen. För transporten av materielen för resningen av ett vindkraftverk krävs cirka 20 transporter med tunga fordon till resningsplatsen, beroende
på kraftverkstyp.
Specialtransporterna orsakar en betydande men kortvarig och övergående konsekvens
för trafiken längs hela transportrutten. Till exempel kan man bli tvungen att begränsa
trafiken vid anslutningen på grund av långa transporter, när transporten viker av från
anslutningen. Specialtransporterna är tillståndspliktiga. I tillståndet fastställs transportleden och säkerhetsarrangemang som upprätthåller trafiksäkerheten längs transportleden. I praktiken påverkar inte specialtransporterna trafiksäkerheten.
När vindkraftsparken är i drift uppstår trafik endast på grund av servicearbeten, som i
genomsnitt orsakar några besök per år till varje kraftverk. Servicebesöken görs i huvudsak med skåpbil. Eftersom underhållstrafiken är ringa och kortvarig, bedöms den
inte ha någon väsentlig betydelse för trafikens funktion och säkerhet, och inte heller
orsaka buller- eller dammkonsekvenser.
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Bild 9.2. För kraftverkskomponenterna behövs cirka 12−14 specialtransporter per kraftverk.

9.5

Konsekvenser av elöverföringen
Kraftledningarna orsakar inga begränsningar för trafiken på platser där de korsar
vägar eller på andra platser på vägområdena, eftersom ledningarna av säkerhetsskäl
dras så högt att de inte begränsar höga transporter.

9.6

Konsekvenser efter nedläggningen
Konsekvenserna när verksamheten avslutas och därefter är liknande som under anläggningsskedet: vindkraftverkens konstruktioner rivs och rivningsavfallet borttransporteras, men fundamenten och kablarna lämnas kvar i marken, och därför behövs
färre transporter.

9.7

Lindring av konsekvenser
Konsekvenserna av specialtransporterna kan lindras genom effektiv information i rätt
tid och i rätt kanaler till övrig trafik som använder transportleden. På så sätt får andra
som använder vägen information om specialtransporterna och om hur de påverkar övrig trafik. Då kan övrig trafik antingen förbereda sig för förseningar och att trafiken
eventuellt står stilla eller välja en annan väg. Dessutom kan specialtransporterna utföras när trafiken är lugn, för att minimera förseningarna för den övriga trafiken.
Om gjutningen av kraftverkets fundament görs som en kontinuerlig gjutning, innebär
det en kontinuerlig ström av betongbilar under hela gjutningen. Om en betongstation
upprättas på området och betongen görs där, kan leveranserna av råmaterial till betong schemaläggas så att trafiken på grund av betongarbetena minimeras.
Efter anläggningen tas anslutningen mellan Lappfjärds serviceväg och riksväg 8 bort
och underhållstrafiken till vindkraftsparken sköts via Flaggberg skogsväg.
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Osäkerhetsfaktorer
De största osäkerhetsfaktorerna vid bedömningen av trafikkonsekvenserna gäller vilka
transportleder som ska användas och projektets tidsplan för anläggningen. Det är inte
känt varifrån vindkraftverkens komponenter samt bygg- och stenmaterialet ska tas,
och därför kan man inte tillförlitligt bedöma konsekvenserna för transportlederna.
Projektets tidsplan kan ändras när planeringen av projektet framskrider. För trafikkonsekvenserna skulle det vara betydande om anläggningstiden blev längre än i bedömningen. Detta skulle leda till att trafikkonsekvenserna under anläggningen skulle pågå
under längre tid. Å andra sidan skulle konsekvenserna under anläggningstiden vara
lindrigare än vad som här har bedömts, eftersom trafikmängderna per dygn skulle
vara mindre.

9.9

Sammandrag och jämförelse av alternativen


Trafikkonsekvenserna på grund av projektet berör främst anläggningsskedet.



Specialtransporterna orsakar förseningar för den övriga trafiken. Förseningar
uppstår särskilt vid anslutningarna där specialtransporterna måste svänga.



Specialtransporterna under anläggningen av de båda vindkraftsparkerna leder
till förseningar för den övriga trafiken.



Underhållstrafiken till vindkraftsparken är mycket liten på årsnivå, och påverkar inte trafiken i praktiken.



Dygnstrafiken och maxtimtrafiken varierar inte särskilt mycket mellan de olika
alternativen, utan den största skillnaden ligger i hur lång tid trafikkonsekvenserna varar.
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BULLER

10.1 Konsekvensmekanismer
I anläggningsskedet uppstår bullerkonsekvenser bland annat i anslutning till byggandet av vägarna, vindkraftverken och kraftledningen. Under projektets drifttid orsakar
vindkraftverkens roterande rotorblad aerodynamiskt buller. Det för vindkraftverket typiska bullret (ett skiftande ”brus”) orsakas av rotorbladets aerodynamiska ljud samt
av att rotorbladet passerar masten, varvid vingens ljud reflekteras från tornet. När luften pressas mellan tornet och rotorbladet uppstår dessutom ytterligare ett ljud. Lite
buller orsakas även av de enskilda delarna i systemet för elproduktionen, men på
grund av bruset från rotorbladen hörs det inte (Di Napoli 2007).
Spridningen av buller i omgivningen är av varierande karaktär och beror bland annat
på markens beskaffenhet samt på vindens riktning och dess styrka och temperatur på
olika höjder. Bullrets hörbarhet beror till stor del på nivån på bakgrundsbullret. Bakgrundsbuller orsakas bland annat av trafik och vind (vindens eget brus och trädens
sus).
Bullret från byggandet av kraftledningen kan till sin karaktär jämföras med bullret från
byggandet av vindkraftsparken. Bullret är lokalt och övergående eftersom kraftledningens byggarbetsplats kontinuerligt flyttas framåt. Vid fuktigt väder kan det uppstå
så kallade koronaurladdningar i kraftledningen under projektets driftskede. Koronaurladdningar orsakar ett lokalt fräsande ljud.
10.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna av spridningen av ljud från vindkraftsparken har bedömts utifrån en
modell. Ljudtrycksnivåerna från vindkraftverken har modellerats med kalkylprogrammet WindPRO 2.8 enligt standarden ISO 9613-2. I modelleringen användes som kraftverkets utgångsbullernivå (LWA) 107 dB(A), som vindens hastighet 8 meter per sekund, som lufttemperatur 10 °C, som lufttryck 101,325 kPa och som luftens relativa
fuktighet 70 procent. Vindhastigheten 8 meter per sekund användes eftersom bullret
från ett vindkraftverk är som högst vid denna hastighet. Vid högre vindhastigheter
täcker vindens naturliga buller bullret från vindkraftverken, och om vindhastigheten
understiger 3−4 meter per sekund roterar kraftverkens rotorblad inte alls.
Bullerberäkningarna gjordes med beaktande av projektets tekniska egenskaper,
såsom vindkraftverkens totala antal, placering, navhöjd (140 meter) och rotordiameter (130 meter) i de olika vindparksalternativen. I den metod för framtagning av modellen som användes vid bedömningen togs hänsyn till faktorer som påverkar ljudets
fortplantning, såsom terrängens former, den dämpning som luften åstadkommer samt
markens akustiska hårdhet. Något förenklat kan man konstatera att akustiskt hårda
markytor befrämjar fortplantningen av buller i större omfattning än mjuka ytor. Akustiskt hårda ytor är exempelvis vatten, kala klippor och asfalterade områden, medan
åker- och skogsmarker samt sand- och gräsfält är mjuka ytor. Dämpningen från träd
och annan växtlighet beaktas inte eftersom den är ringa. Ojämnheter (hårdhet) på
ytorna i konsekvensområdet har bedömts med hjälp av flygbilder, kartunderlag och
observationer i terrängen. Beräkningen gjordes 1,5 meter från markytan. Som markens hårdhet användes värdet 0,5 (på skalan 0–1; hård–mjuk). Valet av markens
hårdhet grundar sig på områdets topografi och växtlighet, med tillämpning av Naturvårdsverkets instruktioner (2010).
Bullervolymen anges i decibel, som är en relativ enhet. Noll decibel betyder inte entydigt att det är helt tyst, utan uttrycker den lägsta ljudtrycksnivå som människoörat
kan förnimma. Skalan är logaritmisk, vilket betyder att ett ljud på 10 dB är tiofaldigt
och 20 dB hundrafaldigt jämfört med 0 dB.
Resultaten av beräkningarna för bullerspridningsmodellen har åskådliggjorts med så
kallade utbredningskartor, som presenterar medelljudnivåkurvorna för utbredningen
av buller med fem decibels intervaller för de valda parametrarna för utgångsvärden.
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10.3 Riktvärden för buller
Statsrådet har angett riktvärden för bullernivåer i sitt beslut 993/1992. Beslutet tilllämpas vid planeringen av markanvändning, trafik och byggenskap samt i byggnadslovsförfarandet i syfte att förebygga olägenheter av buller och säkerställa trivseln i
omgivningen. I beslutet fastställs maximala bullernivåer utomhus i bostadsområden
dagtid och nattetid.
I miljöförvaltningens nya anvisningar för vindkraft definieras planeringsriktvärden för
de maximala värdena för medelljudnivå dagtid och nattetid. Om bullret från vindkraftverken innehåller tonala, smalbandiga eller impulsartade komponenter eller om det är
tydligt amplitudmodulerat, ska man enligt anvisningarna tillägga fem decibel till modelleringsresultatet innan man jämför det med planeringsriktvärdet. Eftersom riktvärdet redan innehåller buller som är karaktäristiskt för vindkraftverk, ska ovan nämnda
ljudkaraktäristika vara ovanligt kraftiga från vindkraftverk för att det ska vara nödvändigt att tillägga fem decibel till modelleringsresultatets ljudstyrka.
Motstridiga gränsvärden för bullernivå som anges i olika källor och bristfälliga anvisningar om modellering och mätning ger utrymme för tolkning av de slutsatser som ska
dras utifrån modelleringsresultaten. Miljöministeriet har inlett ett projekt vars mål är
att skapa enhetliga anvisningar för bedömning och mätning av bullerkonsekvenser.
Tabell 10.1. Riktvärden för medelbullernivå enligt statsrådets beslut (SRb 993/1992).
Konsekvensobjekt
Utomhus
Bostadsområden, rekreationsområden i tätorter eller i deras omedelbara närhet och områden avsedda för vårdinrättningar eller läroanstalter
Områden med fritidshus, campingområden, rekreationsområden utanför tätorterna och naturskyddsområden
Inomhus
Bostads-, patient- och inkvarteringsrum
Undervisnings- och möteslokaliteter
Affärs- och kontorslokaliteter

Kl. 7−22

Kl. 22−7

55 dB

50 dB1) 2)

45 dB

40 dB

35 dB
35 dB
45 dB

30 dB
-

3) 4)

1) I nya områden är riktvärdet 45 dB för bullernivån nattetid.
2) Riktvärdet för nattetid tillämpas inte i områden avsedda för läroanstalter.
3) Riktvärdet för nattetid tillämpas inte i sådana naturskyddsområden som under natten inte allmänt används för vistelse
eller naturobservationer.
4) I områden med fritidshus inom tätorterna kan dock riktvärdena för bostadsområden tillämpas.

Tabell 10.2. Planeringsriktvärden för buller för vindkraftsprojekt enligt miljöministeriets anvisningar.
Planeringsriktvärden för utomhusbuller vid
utbyggnad av vindkraft

LAeq
kl. 7−22

LAeq
kl. 22−7

Områden som används för boende, områden
som används för fritidsboende i tätorter,
rekreationsområden

45 dB

40 dB

Områden utanför tätorter som används för
fritidsboende, campingområden,
naturskyddsområden*

40 dB

35 dB

Övriga områden (t.ex. industriområden)

tillämpas inte

tillämpas inte

Utomhus

*Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för
vistelse eller naturobservationer under natten.
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Ljudnivåerna från vindkraftsparken har modellerats av ingenjör Janne Märsylä och
konsekvenserna har bedömts av FM Suvi Rinne vid FCG Design och planering Ab.
10.4 Nuläge
Lappfjärds vindparksområde består huvudsakligen av skog och mossar som täcks av
växtlighet och som ligger tämligen långt borta från tätortsområden. Bosättningen i
närheten av projektet koncentreras till ådalarna. De närmaste byggnaderna ligger på
över en kilometers avstånd från de planerade vindkraftverken.
I nuläget orsakas buller på området bland annat från vägarna i närheten av projektområdena, till exempel riksväg 8 väster om Lappfjärds projektområde, Dagsmarkvägen norr om projektområdena, Storåvägen norr om Lakiakangas projektområde,
Kristiinantie öster om Lakiakangas projektområde, de mindre vägarna Uttermossavägen och Kärjenkoskentie på den södra sidan av projektområdena samt tidvis trafik
längs skogsvägnätet på projektområdet (se kapitel 9: Trafik). Ett enskilt fordon som
passerar orsakar tillfälligt en ljudnivå på 50–70 decibel i närheten av vägarna.
Lokalt betydande bullerkällor är stentäkterna som ligger på områdena Åsändan, Risåsen och Lakiakangas. Täkt- och krossningsarbetet kan höja ljudnivåerna till cirka
120 decibel. Enligt statsrådets förordning (SRf 800/2010) ska bulleralstrande verksamhet huvudsakligen utföras på området vardagar mellan kl. 7 och 21.
Övriga faktorer som påverkar ljudlandskapet är ljuden från jordbruksmaskiner på
åker- och landsbygdsområden. En traktor som framförs ger upphov till en ljudnivå på
50–70 decibel på några hundra meters avstånd. Det finns många åkerområden i närheten av projektområdena, särskilt i ådalen vid Storsjön mellan projektområdena
samt i Lappfjärd, Lålby, Dagsmark, Böle och Kvarnån norr om projektområdena. Öster
om Lakiakangas finns åkerområden i Alakylä, Pohjanpuoli och Vanhakylä. Avståndet
mellan dessa åkerområden och de närmaste kraftverken är cirka 1−2 kilometer.
Vindkraftsparkerna är i huvudsak skogsområden som lämpar sig för skogsbruk. På
projektområdena utförs varje år skogsvårdsåtgärder med skogsmaskiner. Skogsbruksmaskinerna höjer tidvis ljudnivån med 50–70 decibel i näromgivningen under arbetet.
Under en stilla tämligen lugn dag är ljudnivån på denna typ av område utan nämnda
ljud av trafik och maskiner mellan 20 och 30 decibel. I finländsk skogsterräng varierar
ljudet från vindens sus och trädens prassel mellan 30 och 70 decibel, bland annat beroende på vindhastigheten. På Lappfjärds- och Lakiakangasområdet är vindhastigheten i genomsnitt 6−7 meter per sekund, och då uppgår vindens sus till cirka 50 decibel. Fågelsången kan som högst överstiga 50 decibel. Vid lugnt väder vintertid kan det
dock vara mycket tyst.
Områden med en ljudnivå på under 35 decibel klassas som områden med naturfrid.
Största delen av Lappfjärds och Lakiakangas projektområden är så kallat tyst område,
där naturbakgrundsljud dominerar ljudlandskapet. På växtlighetens ljud inverkar förutom meteorologiska faktorer även bladens/barrens storlek, täthet, antal och höjden på
kronorna. Trädbestånd ökar styrkan på vindens sus.
10.5 Konsekvenser av vindkraftsparken
10.5.1

Hur bullret upplevs
Ljudet från vindkraftverken kan upplevas som obehagligt eller störande, och då klassas det som buller. Det finns inga absoluta decibelgränser för buller, utan upplevelsen
av buller är alltid subjektiv. I olika situationer och miljöer kan samma ljud uppfattas
på mycket olika sätt. Ett homogent ljud har konstaterats störa mindre än ett varierande buller. Ljudet kan orsaka hörselskador om det överstiger 80 decibel. En långvarig exponering för buller kan också orsaka till exempel sömn- och koncentrationsstörningar.
Bullret från vindkraftverken är inte slagartat eller smalbandigt till sin natur. Ljudstyrkan varierar enligt väderleksförhållandena. Ljudet är kraftigast då vinden blåser i rikt-
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ning från vindkraftverken och mycket svagare då vinden blåser åt andra hållet. På
mycket nära håll kan det ljud som produceras av ett enskilt blad i vindkraftverket urskiljas.
I undersökningar som genomfördes under 1970- och 1990-talen noterade man att antalet människor som upplever buller som mycket störande står i proportion till ljudnivån. Cirka 5–10 procent av människorna upplever ett buller på 55 decibel som mycket
störande och endast cirka fem procent upplever ett buller på 45 decibel som mycket
störande. Allt fler upplever bullret som störande då ljudnivån blir högre än 60 decibel.
På bild 10.1 presenteras förhållandet mellan hur störande bullret är och ljudtrycksnivån (Miljöministeriet 2007). Ljudtrycksnivån visas i decibel och den störande effekten
har bedömts på en skala från 0 till 10. I undersökningen fick buller på 45–50 decibel
värdet 1 (ringa) som störningsgrad.

Bild 10.1. Förhållandet mellan bullrets ljudtrycksnivå (dB) och hur störande bullret är (Jauhiainen m.fl. 2007 cit. Lambert & Maurin 1988).
Tabell 10.3. Exempel på olika ljudtrycksnivåer.

Ljudtrycksnivå (dB)

Exempel

0

Hörseltröskel

5-25

Prassel från buskarnas löv

25–50

Dator

50–70

Ljudligt tal

70–85

Trafik

85–90

Motorcykel

90–110

Nattklubb eller disco

110–130

Smärttröskel
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10.6 Vindkraftsparkens bullerkonsekvenser
10.6.1

Alternativ 1B: 46 vindkraftverk på Lappfjärds projektområde

10.6.1.1

Anläggning av vindkraftsparken
Under anläggningen av vindkraftverken uppstår buller i arbetsskeden som inkluderar
servicevägar, kraftverkens fundament, kabeldragning och resning av kraftverken. De
mest betydande skedena med avseende på buller är anläggningen av vägar och fundament. Då kan det i ringa grad också förekomma impulsartat buller. Bullret som uppstår är ljud som orsakas av arbetsmaskiner och trafik på byggarbetsplatsen och kan
jämföras med normalt byggbuller. Med undantag för transporter och större lyft sprider
sig bullret i huvudsak inte utanför vindparksområdet.
Arbetsmaskinernas ljudeffektnivå har bedömts vara sammanlagt högst cirka
115 decibel, som även i öppen terräng dämpas till 55 decibel på cirka 400 meters avstånd och till mindre än 40 decibel på cirka två kilometers avstånd. På 100 meters avstånd från byggplatsen kan bullret under anläggningsskedet jämföras med ljudet från
en passerande bil.
Bullret under anläggningen av vindkraftsparken är lokalt och tämligen kortvarigt och
bedöms inte orsaka någon betydande olägenhet. Kraftverkens byggplatser ligger på
över en kilometers avstånd från närmaste fasta bostad eller fritidshus. I den omedelbara närheten av mindre vägar och skogsbilvägar som används som transportleder
finns inga fasta bostäder som skulle kunna utsättas för olägenheter. På andra ställen,
till exempel i Dagsmark, uppstår konsekvenser närmast av att trafiken tillfälligt ökar
(se kapitel 9: Trafik). I alternativ 1B byggs vindkraftsparken under tre byggsäsonger.

10.6.1.2

Buller från vindkraftsparken när den är i drift
Bullret från vindkraftsparken när den är i drift modellerades utan bakgrundsbuller för
alla granskade alternativ. Området som utsätts för bullerkonsekvenser från vindkraftsparken (medelljudnivå över 35 decibel) är cirka 65 km2 stort, vilket är något större
än projektområdet för Lappfjärds vindkraftspark.
Enligt modellresultaten stannar det kraftigaste bullret från vindkraftverken, dvs. ett
buller på cirka 50 decibel, på under 200 meters avstånd från kraftverket. Området där
medelljudnivån är över 45 decibel sträcker sig högst cirka 400 meter från kraftverken.
På området där medelljudnivån är över 40 decibel finns det inga fasta bostäder eller
fritidshus, idrotts- eller rekreationsområden eller naturskyddsområden. Detta bullerområde sträcker sig cirka 700–800 meter från kraftverken och ligger helt och hållet på
vindparksområdet. Området med 35–40 decibel sträcker sig högst några kilometer
från närmaste kraftverk och på detta område finns 78 fasta bostäder och tre fritidshus
som ligger utanför tätortsområde. Vid fritidshusen överskrids det planeringsriktvärde
för fritidshus nattetid som föreslagits av miljöministeriet. Två av fritidshusen ligger på
ett område som har planlagts som område för semesterbostäder och ett på ett område för fristående småhus. Ljudnivån vid dessa hus påverkas mest av de kraftverk
som ligger närmast, dvs. kraftverken 11, 16, 21 och 25. Den dominerande vinden blåser mot nordost, dvs. bort från området för fritidsboende, och därför är det sannolikt
att bullret från vindkraftverken är mindre i verkligheten än i modellen.
På området med över 35 decibel finns förutom bostäderna även ett idrotts- eller rekreationsområde, men inget campingområde. På området finns dessutom ett privatägt
naturskyddsområde vid Blomträsket, men detta används i allmänhet inte för vistelse
eller naturobservationer under natten. Området vid Blomträsket hör också till Natura
2000-nätverket.
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Bild 10.2. Bullermodellering i alternativ 1B i en situation som motsvarar verkligheten.
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Tabell 10.4. Objekt på konsekvensområdet för buller i alternativ 1B.
≥ 45 dB

45−40 dB

40−35 dB

Fasta bostäder

0

0

78

Fritidshus i tätorter

0

0

0

Rekreationsområden

0

0

1*

Fritidshus utanför tätorter

0

0

3

Campingområden

0

0

0

Naturskyddsområden

0

0

1**

* Idrotts- eller rekreationsområde (Lantmäteriverkets terrängdatabas 2012)
** Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse
eller naturobservationer under natten.

10.6.2

Alternativ 2A: 18 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde

10.6.2.1

Anläggning av vindkraftsparken
Konsekvenserna under anläggningen motsvarar de i alternativ 1B, men de varar kortare tid eftersom antalet kraftverk är mindre.
Bullret under anläggningen av vindkraftsparken är lokalt och tämligen kortvarigt och
bedöms inte orsaka någon betydande olägenhet. Kraftverkens byggplatser ligger på
över en kilometers avstånd från närmaste fasta bostad eller fritidshus och de omges
av skog som dämpar ljud. I den omedelbara närheten av mindre vägar och skogsbilvägar som används som transportleder finns inga fasta bostäder som skulle kunna utsättas för olägenheter. På andra ställen uppstår konsekvenser närmast av att trafiken
tillfälligt ökar, men konsekvenserna pågår under kortare tid än i alternativ 1B, eftersom vindkraftsparken är mindre (se kapitel 9: Trafik). I alternativ 2A byggs vindkraftsparken under en byggsäsong.

10.6.2.2

Buller från vindkraftsparken när den är i drift
I alternativ 2A är bullerkonsekvenserna av samma karaktär som i alternativ 1B, men
konsekvensområdet är betydligt mindre, eftersom antalet kraftverk är mindre. I alternativ 2A är området där bullret överskrider 35 decibel på grund av vindkraftsparken
cirka 24 km2 stort. Jämfört med nuläget begränsas de mest betydande konsekvenserna till omgivningen närmast kraftverken, under 200 meter från dessa, där medelljudnivån kan överstiga 50 decibel. På under 400 meters avstånd från kraftverken är
vindkraftverkens medelljudnivå cirka 45 decibel. Det finns inga fasta bostäder eller fritidshus, idrotts- eller rekreationsområden eller naturskyddsområden på detta område.
Tabell 10.5. Känsliga objekt som utsätts för buller i alternativ 2A.
≥ 45 dB

45−40 dB

40−35 dB

Fasta bostäder

0

0

19

Fritidshus i tätorter

0

0

0

Rekreationsområden

0

0

1*

Fritidshus utanför tätorter

0

0

1

Campingområden

0

0

0

Naturskyddsområden

0

2

2**

* Idrotts- eller rekreationsområde (Lantmäteriverket Terrängdatabasen 2012)
** Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse
eller naturobservationer under natten.

Enligt modellen sträcker sig bullerområdet med över 40 decibel cirka 600–800 meter
från kraftverken. På området finns de privatägda naturskyddsområdena Stormossen
och Stormossen 2, som sannolikt inte används för vistelse eller naturobservationer
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under natten. På naturskyddsområden är riktvärdet dagtid 40 decibel, vilket kan överskridas i de sydvästra delarna av naturskyddsområdena. Området Stormossen hör
också till Natura 2000-nätverket.
Bullerområdet med 35 decibel sträcker sig cirka 1,5 km från de närmaste kraftverken.
På området finns 19 fasta bostäder och ett fritidshus, vid vilket miljöministeriets planeringsriktvärde nattetid överskrids. Fritidsfastigheten som finns i Bötom kommun anses dock inte ligga på ett område som används för fritidsboende. De närmaste kraftverken (nr 4, 7 och 11) ligger på cirka 1 200–1 500 meters avstånd från det närmaste
fritidshuset.

Bild 10.3. Bullermodellering i alternativ 2A i en situation som motsvarar verkligheten.
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10.6.3

Alternativ 2B: 56 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde

10.6.3.1

Anläggning av vindkraftsparken
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Kraftverkens byggplatser ligger på över en kilometers avstånd från närmaste fasta bostad eller fritidshus och de omges av skog som dämpar ljud. På mindre än 100 meters
avstånd från vägar som ska byggas eller iståndsättas finns inga fasta bostäder eller
fritidshus. Bullerkonsekvenserna under byggandet av vindkraftsparken är lokala och
ganska kortvariga och bullret bedöms inte ge upphov till betydande störningar.
I den omedelbara närheten av mindre vägar och skogsbilvägar som används som
transportleder finns inga fasta bostäder som skulle kunna utsättas för olägenheter. På
andra ställen uppstår konsekvenser närmast av att trafiken tillfälligt ökar. Konsekvenserna pågår under lika lång tid som i alternativ 1B, men under längre tid än i alternativ 2A där antalet kraftverk är minst (se kapitel 9: Trafik). I alternativ 2B byggs vindkraftsparken under tre byggsäsonger.
10.6.3.2

Buller från vindkraftsparken när den är i drift
Bullret från vindkraftverken under driften är som högst 50 decibel på cirka 200 meters
avstånd från kraftverken. Området där bullret överskrider 45 decibel sträcker sig cirka
400 meter från kraftverken och området där bullret överskrider 40 decibel sträcker sig
600 meter från de närmaste kraftverken. Området med över 40 decibel finns inom
gränserna för vindkraftsparkens projektområde. Det finns inga fasta bostäder eller fritidshus, idrotts- eller rekreationsområden på detta område. På området finns delvis
två privatägda naturskyddsområden, som i allmänhet inte används för vistelse eller
naturobservationer under natten. Området Stormossen hör också till Natura 2000nätverket. Enligt modellen överskrids riktvärdet dagtid på 40 decibel för naturskyddsområden på största delen av naturskyddsområdena på Stormossen.
Området där bullret överskrider 35 decibel sträcker sig på sin höjd mindre än två
kilometer från närmaste kraftverk och är cirka 63 km2 stort, dvs. något större än
vindkraftsparkens projektområde. På bullerområdet med 35–40 decibel finns 112 fasta
bostäder och tre fritidshus. Vid fritidshusen överskrids miljöministeriets planeringsriktvärden för buller nattetid. Husen ligger på över en kilometers avstånd från vindkraftverken, utanför projektområdet. Ett av fritidshusen finns väster om Lillån, norr om byn Lillsjö. De närmaste kraftverken, 3 och 5, ligger på 1 300–1 700 meters avstånd från fritidshuset. En annan plats där riktvärdet överskrids är en fastighet på gränsen mellan
Bötom och Storå. De närmaste kraftverken, 4, 7 och 11, ligger på cirka 1 200–
1 500 meters avstånd från huset. Det tredje objektet ligger vid stranden av ån Storå,
öster om Lakiakangas projektområde. De närmaste kraftverken, 1 och 2, ligger cirka
1 100–1 600 meter väster om huset. Fritidshusen finns inte på områden som används
för fritidsboende, och därför är bedömningen att planeringsriktvärdet nattetid (35 dB)
inte överskrids vid dessa.
Statsrådets gällande riktvärden för medelbullernivå under ett dygn överskrids inte vid
de känsliga objekten.
Tabell 10.6. Känsliga objekt som utsätts för buller i alternativ 2B.

≥ 45 dB

45−40 dB

40−35 dB

Fasta bostäder

0

0

112

Fritidshus i tätorter

0

0

0

Rekreationsområden

0

0

1*

Fritidshus utanför tätorter

0

0

3

Campingområden

0

0

0

Naturskyddsområden

0

2

2**

* Idrotts- eller rekreationsområde (Lantmäteriverket Terrängdatabasen 2012)
** Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse
eller naturobservationer under natten.
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Bild 10.4. Bullermodellering i alternativ 2B i en situation som motsvarar verkligheten.

CPC Finland Oy
FCG Finnish Consulting Group Ab

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

123

10.6.4

Alternativ 3: 102 vindkraftverk på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden

10.6.4.1

Anläggning av vindkraftsparken
I alternativ 3 är bullerkonsekvenserna under anläggningen av samma typ som i alternativen 1B och 2B, men konsekvensområdet är större, eftersom antalet kraftverk är
större. Bullerkonsekvenserna pågår också under längre tid än i de övriga alternativen,
eftersom anläggningen av vindkraftsparkerna pågår längre.

10.6.4.2

Buller från vindkraftsparken när den är i drift
Bullerkonsekvenserna under driften är av samma typ som i alternativen 1B och 2B,
men konsekvensområdet är större. Vindkraftsparkens konsekvensområde där ljudnivån är 35 decibel är sammanlagt cirka 13 500 hektar, dvs. cirka 1,5 gånger större än
vindkraftsparkernas sammanlagda projektområden.
Det högsta ljudet från vindkraftverken uppgår till cirka 55 decibel och detta ljud
sträcker sig inte längre än cirka 200 meter från närmaste kraftverk. Det område där
bullret överskrider 50 decibel sträcker sig under 400 meter från kraftverken. Området
där bullret överskrider 40 decibel sträcker sig högst cirka 900 meter från de närmaste
kraftverken och på detta område finns inga objekt som är känsliga för bullerkonsekvenser enligt planeringsriktvärdena. På detta konsekvensområde finns det två privatägda naturskyddsområden, där planeringsriktvärdet för buller dagtid kan överskridas.
Tabell 10.7. Känsliga objekt som utsätts för buller i alternativ 3.

≥ 45 dB

45−40 dB

40−35 dB

Fasta bostäder

0

0

226

Fritidshus i tätorter

0

0

0

Rekreationsområden

0

0

2*

Fritidshus utanför tätorter

0

0

7

Campingområden

0

0

0

Naturskyddsområden

0

2

3**

* Idrotts- eller rekreationsområde (Lantmäteriverket Terrängdatabasen 2012)
** Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse
eller naturobservationer under natten.

Bullerområdet med 35–40 decibel sträcker sig högst två kilometer från vindkraftverken och på detta område finns 226 fasta bostäder och sju fritidshus utanför tätortsområde, där miljöministeriets föreslagna planeringsriktvärde för buller nattetid överskrids. På området finns dessutom två idrottsplaner och sammanlagt tre naturskyddsområden, som i allmänhet inte används för vistelse eller naturobservationer under
natten.
Bullerkonsekvenserna i alternativ 3 motsvarar i huvudsak konsekvenserna i alternativen 1B och 2B tillsammans, men på grund av så kallade synergieffekter ger Lappfjärds- och Lakiakangasområdet tillsammans upphov till ett något större konsekvensområde. Synergieffekten är dock inte betydande för bosättningen, och planeringsriktvärdena överskrids inte vid de fasta bostäderna. De mest betydande bullerkonsekvenserna begränsas till omgivningen närmast vindkraftverken, och människor som tidvis
rör sig på området kan uppleva ljudet som störande. Vindkraftverken ger inte upphov
till sådant buller som skulle kunna vara skadligt för hälsan vid bostadsområden.
Det finns över 200 fasta bostäder på området där bullret är mellan 35 och 40 decibel.
Miljöministeriets planeringsriktvärden kan överskridas något vid sju fritidsfastigheter.
Statsrådets gällande riktvärden för medelbullernivå under ett dygn överskrids inte vid
ett enda känsligt objekt.
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Bild 10.5. Bullermodellering i alternativ 3 i en situation som motsvarar verkligheten.

10.7 Konsekvenser av elöverföringen
Buller från byggandet av kraftledningarna orsakas av grävmaskiner, lyftkranar (vid
dragningen av luftledningar), maskiner för kabeldragning, sammanfogning av ledningar och fordonstrafik. Byggandet av kraftledningarna kan beskrivas som så kallat rörligt
byggande där byggplatsen hela tiden förflyttas. Bullerkonsekvenserna under byggandet av kraftledningarna kan anses vara lokala och kortvariga, eftersom byggplatsen
förflyttas inom en mycket kort tid, i genomsnitt inom några dagar förbi det objekt som
är känsligt för bullerkonsekvenser.
Högspänningsledningen kan under driften upphov till så kallat koronaljud, i synnerhet
vid fuktigt väder. Koronaljudets styrka beror på spänningen. Koronaljudet från den
110 kV ledning som planeras för projektet är ganska dämpat. Koronaljudet skapas på
ledarnas yta, där ström genom inverkan av fukt läcker via isoleringens yta och delvis
också via luften från ledaren till stolpkonstruktionen. Koronaljudet är ett relativt högfrekvent fräsande ljud som hörs tydligast under överföringsledningen vid stolparna där
det ändå underskrider 45 decibel. Detta ljud dämpas och blir icke-hörbart inom ett avstånd på mindre än 100 meter. På områden där kraftledningen på 110 kV placeras intill större kraftledningar försvinner koronaljudet under deras koronaljud. Koronaljud
förekommer främst vid en spänningsnivå på 400 kV.
Bullerkonsekvenserna av elöverföringen är totalt sett så små, att det inte finns någon
betydande skillnad mellan de olika genomförandealternativen.
10.8 Konsekvenser efter nedläggningen
Rivningen av vindkraftsparken och återställandet av miljön omfattar huvudsakligen
samma arbetsskeden som anläggningen. Bullerkonsekvenserna under rivningen av
vindkraftsparken är de samma som under anläggningen. Totalt sett bedöms buller-
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konsekvenserna av rivningen vara små och det finns ingen betydande skillnad mellan
alternativen. Det är inte nödvändigt att riva luftledningarna, och högspänningsledningarna som byggs kan efter driften användas för att komplettera det befintliga elöverföringsnätet.
10.9 Nollalternativets konsekvenser
I nollalternativet anläggs inga vindkraftsparker på områdena i Lappfjärd eller Lakiakangas, och det sker inga förändringar jämfört med nuläget.
10.10

Lindring av konsekvenserna
Bullerkonsekvenserna från vindkraftsparken har beaktats redan i planeringsskedet vid
valet och placeringen av kraftverken, för att riktvärdena för buller inte ska överskridas.
Bullerkonsekvenserna under anläggningen av vindkraftsparken kan minskas genom
noggrann planering av arbetet samt genom att använda maskiner och arbetsmetoder
som ger upphov till litet buller. Överskottsmassor som uppstår under schaktningsarbetena kan vid behov användas som bullerskydd under arbetet. Sannolikheten för att
de behövs är dock mycket liten.
Utgångsljudnivån i de moderna vindkraftverken kan vid behov begränsas med hjälp av
kraftverkets regler- och styrsystem, så att ljudnivån kan hållas under gränserna för
riktvärden och rekommenderade värden när det blåser från vindkraftverket mot konsekvensobjektet.

10.11

Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Osäkerheten i beräkningen av bullerspridningen gäller osäkerheten i emissionen, dvs. i
ljudeffektnivån, bakgrundsbullret på mottagningsplatsen och i fråga om ljudets fortplantning till största delen osäkerhet som beror på temperaturen i de olika luftskikten
och luftströmmens turbulens. I utredningen har man bedömt att osäkerheten i beräkningen gällande ljudnivån är högst cirka +3 dB och lägst -6 dB, på grund av osäkerheter i statistiken om vindförhållandena och i den faktiska bullerspridningen. Sammanfattningsvis kan det dock konstateras att alla osäkerhetsfaktorer har beaktats i
bullerberäkningen genom att använda parametrar som har granskats med tanke på
den högsta bullernivån. Därför är det mycket mer osannolikt att bullernivån överskrider beräkningsresultaten än att den underskrider dem.
När man granskar bullermodellen bör man beakta att bullernivåerna i modellen inte
förekommer samtidigt överallt i vindkraftsparken. Resultaten av modelleringen motsvarar i huvudsak en situation när det är medvind från vindkraftverket mot observationspunkten. Bullernivåerna i terrängen beror i stor grad på vindförhållandena.
I modelleringen användes som kraftverkets utgångsbullernivå (LWA) 107 decibel. Den
slutgiltiga kraftverkstypen har inte fastställts och därför är det möjligt att utgångsbullernivån för det kraftverk som väljs är lägre än den nivå som används i MKB:n, till exempel 105 decibel.

10.12

Sammandrag och jämförelse av alternativen


Mest buller från vindkraftsparken orsakas av vindkraftverken när de är i drift;
bullret stannar i huvudsak inom vindkraftsparkens projektområde.



Bullret från vindkraftverken överskrider inte statsrådets riktvärden för buller
vid de närmast belägna känsliga objekten.



Enligt modellresultaten överskrids miljöministeriets föreslagna planeringsriktvärden lindrigt vid högst sju fritidshus.



Personer som rör sig på vindparksområdet kan uppleva att ljudet från vindkraftverken är störande, även om riktvärdena inte överskrids.
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Eftersom vindkraftsparken är minst i alternativ 2A, är också konsekvenserna
minst i detta alternativ, medan alternativ 3 som innehåller den största vindkraftsparken orsakar de största konsekvenserna.



De mest betydande bullerkonsekvenserna av elöverföringen härrör från anläggningsskedet, när buller uppstår lokalt under en mycket kort tid.
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SKUGGOR

11.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftverkets roterande rotorblad bildar rörliga skuggor vid klart väder. På en enskild observationspunkt uppfattas detta som en snabb växling av ljuset, som blinkningar eller skuggor som snabbt rör sig förbi åskådaren. Fenomenet uppträder endast
vid solsken eftersom solljuset vid mulet väder inte kommer från en bestämd punkt,
vilket gör att det inte bildas tydliga skuggor. De längsta skuggorna bildas främst tidigt
på morgonen och kvällar under klara vår- och höstdagar, då solen lyser lågt.
Förekomsten av blinkningar beror förutom på solskenet även på solens riktning och
höjd, vindens riktning och därigenom på rotorns ställning samt på observationspunktens avstånd till vindkraftverket. På längre avstånd täcker rotorbladet en så liten del
av solen att blinkningar inte längre kan uppfattas.

Bild 11.1. De närmaste fasta bostäderna ligger cirka en kilometer från projektområdet.

11.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna av skuggbildningen har bedömts av en expert utifrån modeller. Modellerna gjordes med den så kallade Shadow-modulen i programmet WindPro 2.8. I
modellerna beräknades skuggbildningens konsekvensområde och hur länge skuggbildningen varar.
Beräkningsmodellerna beaktade skuggbildningen i situationer då solen ligger mer än
tre grader över horisonten och rotorbladet täcker minst 20 procent av solen. Vid beräkning av modellerna beaktades höjdförhållandena i terrängen, men inte skogarnas
täckning på området.
En skuggbildningsmodell gjordes för en situation som motsvarar de verkliga omständigheterna på projektområdet (”real case”) så väl som möjligt. Vid beräkningen av
modellen för den verkliga situationen beaktades de faktiska solskenstiderna under
olika årstider i området. Dessutom beaktades data om områdets vindförhållanden,
vilka påverkar vindkraftverkens driftsgrad och därigenom deras skuggbildning. Vindkraftverkens årliga drifttid fastslogs utifrån resultaten av de vindmätningar som utfördes på projektområdet. Som utgångsdata för solskensmängderna användes de månat-
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liga solskensmängder som mätts i samband med långtidsuppföljningen vid väderstationen i Jockis. En skuggbildningsmodell togs dessutom fram för det så kallade teoretiska maximiläget (”worst case”), där vindkraftverken antas fungera kontinuerligt och
solen antas skina från molnfri himmel varje dag om året. Sådana vindförhållanden är
inte möjliga i Finland, och därför kan det under inga omständigheter uppstå fler skuggor eller blinkningar på konsekvensområdet än modellresultaten visar.
Modellresultaten har åskådliggjorts med hjälp av kartor, som visar konsekvensområdet för de skuggor och blinkningar som kraftverken orsakar i form av nivåkurvor
(skuggtimmar per år). Modellresultaten för den verkliga situationen presenteras i
denna rapport samt i bilaga 4. Modellresultaten för det teoretiska maximiläget presenteras i bilaga 4.
Skuggtiderna som orsakas av vindkraftsparken har modellerats av ingenjör Janne
Märsylä och konsekvenserna har bedömts av FM Suvi Rinne vid FCG Design och planering Ab.
11.2.1

Rikt- och gränsvärden
I Finland har myndigheterna inte utfärdat några allmänna bestämmelser om den maximala varaktigheten av skuggbildningen som orsakas av vindkraftverk eller om grunderna för bedömningen av skuggbildningen. I miljöministeriets anvisningar för planering av vindkraftsutbyggnad föreslås att man använder sig av de rekommendationer
som andra länder har gett om begränsning av blinkeffekter (Miljöministeriet 2012).
I flera länder har det fastställts gränsvärden eller getts rekommendationer för i vilken
utsträckning skuggeffekter får förekomma. Till exempel i Danmark tillämpas högst tio
timmar per år som gränsvärde för verkliga situationer. Motsvarande rekommendation i
Sverige är åtta timmar per år och 30 minuter per dag. I ett teoretiskt maximiläge tilllämpas 30 timmar per år, som rekommenderas i Sverige.
I bedömningen har man granskat konsekvenserna på det område där skuggor eller
blinkningar i en verklig situation enligt modellen förekommer åtta timmar per år eller
mer. För det teoretiska maximiläget granskar man det område där skuggor eller blinkningar kan observeras mer än 30 timmar per år.

11.3 Konsekvenser av skuggbildning från vindkraftsparken
11.3.1

Alternativ 1B: 46 vindkraftverk på Lappfjärds projektområde
Enligt skuggbildningsmodellerna som gjorts inom projektet sträcker sig skuggbildningen i en situation som motsvarar verkligheten (”real case”) högst några kilometer från
vindkraftsparken. Konsekvensområdet med mer än åtta skuggtimmar per år är något
mindre än vindkraftsparkens projektområde (cirka 40 km2) och där finns inga fasta
bostäder eller fritidshus. På området Granskog i den norra delen av Lappfjärds projektområde finns två fasta bostäder som ligger på gränsen till det område där antalet
skuggtimmar per år uppgår till högst åtta (område med 1−8 skuggtimmar). Modellen
beaktar bland annat inte trädens skymmande effekt, och därför är konsekvenserna
mindre i verkligheten.
I det teoretiska maximiläget (”worst case”) skulle gränsvärdet i teorin lindrigt kunna
överskridas vid 13 bostadsfastigheter kring Lappfjärds vindkraftspark. Eftersom modellen, liksom modellen för en situation som motsvarar verkligheten, dock inte beaktar
trädens avskärmande effekt, bedöms de verkliga konsekvenserna vara klart mindre.
Konsekvenserna av skuggbildning och blinkningar bedöms i sin helhet vara små i alternativ 1B. Trots detta kan människor som rör sig på vindparksområdet och i dess
närhet uppleva att blinkningarna från de roterande bladen är störande.
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Bild 11.2. Skuggbildningsmodell i alternativ 1B i en situation som motsvarar verkligheten.
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Alternativ 2A: 18 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
I alternativ 2A är konsekvenserna av samma typ som i alternativ 1B, men de begränsas till ett betydligt mindre område vid Lakiakangas projektområde, eftersom antalet
kraftverk är mindre. Det finns fem fasta bostäder på området där skuggor eller blinkningar kan förekomma högst åtta timmar per år. Eftersom modellen inte beaktar trädens avskärmande effekt, bedöms de verkliga konsekvenserna vara klart mindre.

Bild 11.3. Skuggbildningsmodell i alternativ 2A i en situation som motsvarar verkligheten.

I det teoretiska maximiläget finns det sju fasta bostäder på det område där blinkningar skulle kunna förekomma mer än 30 timmar per år. Riktvärdet som används i Sverige överskrids vid dessa bostäder. Förhållandena i det teoretiska maximiläget är inte
möjliga i verkligheten och de verkliga konsekvenserna är betydligt mindre.
11.3.3

Alternativ 2B: 56 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
Konsekvenserna av skuggbildning och blinkningar som vindkraftverken orsakar begränsas främst till vindparksområdet, där det inte finns fasta bostäder eller fritidshus
och inte heller några offentliga byggnader eller affärsbyggnader. Konsekvensområdet
med högst åtta skuggtimmar per år är något mindre än vindkraftsparkens projektområde (cirka 40 km2).
Enligt modellen som motsvarar den verkliga situationen finns sammanlagt åtta fasta
bostäder inom området med högst åtta skuggtimmar per år; fem av dem finns på Lillsjöområdet, en öster om Marjokeidas och två sydost om Marjokeidas. Det finns inga
fritidshus, offentliga byggnader eller affärsbyggnader på området. Eftersom modellen
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inte beaktar trädens avskärmande effekt, bedöms de verkliga konsekvenserna vara
klart mindre.

Bild 11.4. Skuggbildningsmodell i alternativ 2B i en situation som motsvarar verkligheten.
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I det teoretiska maximiläget (”worst case”) kan riktvärdet för skuggtimmar
(30 timmar per år) överskridas vid 13 bostadsfastigheter och ett fritidshus. Byggnaderna finns främst öster och väster om Lakiakangas vindkraftspark. Sådana förhållanden är inte möjliga i verkligheten och därför är de verkliga konsekvenserna betydligt
mindre.
Utifrån bedömningen kan det konstateras att konsekvenserna i alternativ 2B till
största delen begränsas till projektområdet, och att riktvärdena inte kommer att överskridas vid de fasta bostäder som ligger närmast.
11.3.4

Alternativ 3: 102 vindkraftverk på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden
Konsekvenserna i alternativ 3 motsvarar i princip de sammanlagda konsekvenserna av
alternativen 1B och 2B. Området med betydande konsekvenser, dvs. området där antalet skuggtimmar är mer än åtta timmar per år, är större på grund av de samlade
konsekvenserna. Det aktuella konsekvensområdet är något mindre än vindkraftsparkens projektområde (cirka 80 km2).
Enligt modellen som motsvarar den verkliga situationen finns det en bostadsfastighet
på konsekvensområdet för Lappfjärds vindkraftspark där antalet skuggtimmar uppgår
till högst åtta timmar per år, dvs. på området Granskog, och åtta fasta bostäder i Lillsjö samt öster och sydost om Marjokeidas på motsvarande konsekvensområde för Lakiakangas vindkraftspark. Söderöver på området mellan projektområdena finns dessutom en bostadsfastighet i vars närhet skuggor och blinkningar kan observeras högst
åtta timmar per år. Eftersom modellen som gjorts för bedömningen bland annat inte
beaktar skogens täckande effekt, kommer konsekvenserna att vara klart mindre än i
modellen.
I det teoretiska maximiläget finns det cirka 27 bostadsfastigheter och ett fritidshus på
det område där skuggor och/eller blinkningar skulle kunna förekomma 30 timmar per
år. Väderförhållandena som har använts i modellen är inte möjliga i verkligheten och
därför är de verkliga konsekvenserna betydligt mindre.
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Bild 11.5. Skuggbildningsmodell i alternativ 3 i en situation som motsvarar verkligheten.

11.4 Konsekvenser av elöverföringen
Elöverföringen orsakar inga skugg- eller blinkeffekter.
11.5 Konsekvenser efter nedläggningen
När vindkraftsproduktionen upphör rivs kraftverken och inga skuggor eller blinkningar
kan längre uppstå.
11.6 Nollalternativets konsekvenser
Om projektet inte genomförs, förblir situationen på området som förut.
11.7 Lindring av konsekvenserna
Skuggbildningen från vindkraftverken orsakar endast få olägenheter på bostadsområdena och därför finns det inga skäl att vidta lindrande eller förebyggande åtgärder.
11.8 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Osäkerheten i beräkningen av skuggbildningens utbredning utgörs av osäkerheten
gällande antalet solskenstimmar och kraftverkens årliga nyttjandegrad. Även trädbeståndet inverkar i betydande grad och trädens avskärmande effekt har inte beaktats i
beräkningen. Den verkliga skuggbildningen kommer sannolikt att vara betydligt lindrigare än resultaten av beräkningsmodellerna.
11.9 Sammandrag och jämförelse av alternativen


Enligt modellerna begränsas konsekvenserna av skuggbildning och blinkningar
främst till vindkraftsparkernas projektområden.
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Enligt modellerna överskrids gränsvärdena både i en situation som motsvarar
verkligheten och i det teoretiska maximiläget vid några fasta bostäder. Modellerna är s.k. överuppskattningar och de verkliga konsekvenserna kommer
att vara mindre.



Konsekvenserna av skuggbildning och blinkningar är störst i alternativ 3, där
vindkraftsparken byggs i sin helhet, och minst i alternativ 2A, där minst antal
kraftverk byggs.

CPC Finland Oy
FCG Finnish Consulting Group Ab

12

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

135

LANDSKAP OCH KULTURARV

12.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna av vindkraftverken förknippas oftast i betydande grad med de synliga
förändringar som de orsakar i landskapet. Vindkraftverken kan medföra en estetisk
störning genom att splittra enhetliga eller sammanhängande kulturhistoriska miljöer
eller orsaka en störning i landskapet i närheten av ett enskilt objekt.
På grund av vindkraftverkens höjd utsträcker sig deras konsekvenser över ett stort
område. Vindkraftverkets ansenliga storlek kan leda till en konkurrenssituation mellan
kraftverket och de befintliga landskapselementen. Kraftverken syns i skymning och i
mörker eftersom de har flyghinderljus. Direkta landskapskonsekvenser av vindparksprojektet orsakas förutom av vindkraftverken även av kraftledningarna och deras konstruktioner, elstationerna samt av nya vägar och vägar som ska förbättras och som
leder till området. På grund av vindkraftverkens storlek är deras mest omfattande miljökonsekvenser de visuella.
Hur betydande landskapskonsekvenserna är beror bland annat på inom hur stort område vindkraftverken dominerar landskapsbilden eller på hur betydande enstaka element är. Konsekvensens betydelse ökar om landskapet är värdefullt eller känsligt och
om det har en låg tolerans för förändringar. Konsekvensens omfattning beror för sin
del bland annat på antalet kraftverk och landskapsrummets egenskaper, till exempel
på terrängens, växtlighetens och byggnadernas döljande effekt.
Vindkraftverken kan även vara skymmande. Betraktade från en bestämd riktning kan
de till exempel skymma ett landmärke som upplevs som viktigt. Hur synliga vindkraftverken är påverkas bland annat av kraftverkens höjd och färg och av konstruktionernas storlek. Tidpunkten för observationen, till exempel årstiden, har också betydelse.
Den kortvariga synligheten påverkas av luftens klarhet och ljusförhållandena (Weckman 2006).
Även projektets kraftledningar orsakar landskapskonsekvenser. Kraftledningar upplevs
ofta som störande element i landskapet. Den nya ledningsgatan kan ha en splittrande
effekt på landskapets helhet. För att bevara ett enhetligt landskap skulle det vara
önskvärt att uppföra den nya kraftledningen intill en befintlig kraftledning. På naturområde ändrar den nya kraftledningen landskapets karaktär och det uppstår visuella
konsekvenser, vars intensitet beror på observationsplatsen och -tidpunkten. I täckt
terräng kan landskapskonsekvensen vara mycket lokal och märkas närmast vid ledningsgatan och i närheten av den. De visuella konsekvenserna kan då vara mycket
små, eftersom sikten mot kraftledningen skyms effektivare, ju närmare observationspunkten det finns element som hindrar sikten, till exempel träd eller byggnader. Betydande visuella konsekvenser kan orsakas av kraftledningsstolpar som finns i ett öppet
landskap eller på höga platser i terrängen. På kraftledningens synlighet inverkar bland
annat terrängformerna, växtligheten och konstruktioner som delvis kan skymma eller
skapa en bakgrund för kraftledningsstolpen. Kraftledningens synlighet ökar till exempel när det inte finns något skogsbryn bakom den (Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy 2001).
Dessutom bör man komma ihåg att det alltid är subjektivt hur någon upplever en förändring i landskapet. Upplevelsen påverkas bland annat av observatörens inställning
till omgivningen, vindkraftverken och kraftledningarna.
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Bild 12.1. Frågor som som påverkar synligheten av kraftledningen (Maisema-arkkitehdit Byman
& Ruokonen Oy 2001).

12.2 Utgångsdata och metoder
Vindkraftverk är stora och deras visuella effekt sträcker sig över ett stort område. Det
är svårt att fatta beslut om gränsvärden, dvs. på vilket avstånd ändringarna i vyerna
ska beaktas när bedömningen görs. Bedömningen försvåras även av att vyerna ändras
med tiden och vid olika årstider.
Följande frågeställningar har använts som utgångspunkter vid bedömningen av de visuella konsekvenserna av ett nytt vindkraftverk och deras betydelse:


hur mycket förändrar vindkraftsparken områdets nuvarande karaktär?



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



hur långt syns vindkraftverken?

Vid bedömningen granskades konsekvenserna för värdefulla landskapsområden och
kulturmiljöer på riks- och landskapsnivå. Projektets landskaps- och kulturmiljökonsekvenser har utretts genom att undersöka landskapets och kulturmiljöns tolerans. Som
stöd för bedömningsarbetet utreddes de viktigaste utsiktsriktningarna och -områdena i
landskapsbilden samt vilka områden som har den känsligaste landskapsbilden. Bedömningen av landskaps- och kulturmiljökonsekvenserna grundar sig förutom på analyser av kart- och flygbilder även på ett terrängbesök i september 2012, visualiserande bilder och synlighetsanalyser som har gjorts i samband med MKB-processen
samt på projektets planeringsmaterial.

Bild 12.1. Principerna för synlighetsmodellen. Vid synlighetsanalys kan terrängformer, skog eller
byggnader utgöra hinder.
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Befintliga utredningar har använts vad gäller landskapets och kulturmiljöns värden:
konsekvenserna har i de flesta fall bedömts för de värdefulla objekt eller områden som
nämns i källmaterialet.
I bedömningen har man strävat efter att ge en översikt av konsekvenserna. På grund
av konsekvensområdets storlek har det inte varit möjligt att under bedömningsarbetet
noggrant bedöma konsekvenserna för vyerna vid varje enskilt objekt.
Det är svårt att göra numeriska bedömningar av estetiska och landskapsmässiga
egenskaper. Som underlag för bedömningsarbetet uppgjordes en synlighetsanalys
som omfattar hela området och som innehåller modeller för de områden där vindkraftverken eventuellt är synliga. Som utgångsmaterial för analysen användes kraftverkens placering och maximihöjd, höjdkurvorna på grundkartan och de rådande markanvändningsformerna i området. Trädbeståndet uppskattades utifrån Corine-data.
Trädbeståndet antogs ha en höjd på 20 meter överallt i området. Vid analysen gjordes
modeller upp för de punkter där enskilda vindkraftverk är synliga, och den kartbild
som erhölls som resultat visar hur många kraftverk som är synliga vid respektive
punkt (bild 10.2).
Landskapskonsekvenserna åskådliggjordes även med visualiserande bilder från olika
riktningar. Visualiseringar gjordes för de viktigaste synlighetsriktningarna, från vilka
vindkraftverken med högsta sannolikhet observeras. Synlighetssektorer öppnas vanligen från åkrar, kalhyggen och punkter i terrängen som är betydligt högre än omgivningen. De visualiserande bilderna/fotomontagen bifogas i slutet av rapporten.
Vindparksområdena i Lappfjärd och Lakiakangas granskades både tillsammans och separat. Vindkraftsparkernas sammantagna effekter med andra projekt granskades utifrån resultaten för modellberäkningarna och i form av verbala expertbedömningar.

Bild 12.2. Fotograferingsplatser och -riktningar för fotomontage. Fotomontagen presenteras i bilaga 7 till rapporten.

12.2.1

Granskningsområde för landskapskonsekvenserna
I miljöministeriets handbok (2006) har följande konstaterats om vindkraftverkens synlighet: Med en generalisering kan konstateras, att vid klar och torr väderlek kan man
på en radie om 5–10 km urskilja rotorbladen i ett vindkraftverk, och bladens synlighet
framhävs ytterligare av deras roterande rörelse. På en radie om 15–20 km kan bladen
inte längre urskiljas med blotta ögat. Under idealiska förhållanden kan tornet urskiljas
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på ett avstånd om 20–30 km. I disig och solig väderlek reflekterar de snurrande rotorbladen ljusstrålar. Också denna s.k. blinkeffekt framhäver vindkraftverkens synlighet (Miljöministeriet 2006).

Bild 12.3. Karta över granskningszonerna för landskapskonsekvenserna.

För bedömningen av landskapskonsekvenserna och särskilt de visuella konsekvenserna har man grovt definierat fem avståndszoner i detta arbete. Vindkraftsparkens konsekvenser för landskapet är av olika betydelse i de olika zonerna.
I konsekvensbedömningen har avståndszoner använts, som ovan nämns. I konsekvensbedömningen har man betonat det så kallade närområdet och mellanområdet,
där landskapskonsekvenserna är störst. Vad gäller det teoretiska maximala synlighetsområdet har en översiktlig bedömning gjorts. Nedan definieras storleken på
granskningsområdena mer ingående.
Omedelbart konsekvensområde: avståndet från vindkraftverken cirka
200 meter. Främst skuggbildning, buller, konsekvenser under anläggningen.

0–

Närområde: avståndet från vindkraftverken cirka 0–5 km. Kraftverket är ett dominerande element i alla typer av områden.
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Mellanområde: avståndet från vindkraftverken cirka 5–12 km. Kraftverket är väl
synligt i omgivningen, men det kan vara svårt att uppfatta dess storlek eller avståndet
till det.
Fjärrområde: avståndet från vindkraftverken cirka 12–25 km. Kraftverket syns, men
de övriga landskapselementen minskar dess dominans i takt med att avståndet växer.
Vindkraftsparkens konstruktioner ”smälter in” i fjärrlandskapet.
Teoretiskt maximalt synlighetsområde: 25–35 km från vindkraftverken. Tornet
kan urskiljas i goda förhållanden.
Konsekvenserna för landskapet och kulturarvet har bedömts av landskapsarkitekt Riikka Ger vid FCG Design och planering Ab.
12.3 Nuläge
12.3.1

Landskap
Indelat i landskapsområden ligger projektområdena i Österbotten och mer noggrant i
övergångszonen mellan Södra Österbottens kustregion och Södra Österbottens odlingsslätter (OIVA 2011).
Karaktäristiskt för Södra Österbottens kustregion är tämligen smala ådalar med odlingsområden, mellan vilka det finns karga moränåsar. Eftersom terrängen är relativt
jämn finns det gott om myrar i området och ganska få klippformationer. Skogarna karaktäriseras av tämligen torr tallskog av lingontyp. I närheten av kusten är skogarna
något frodigare, ställvis finns också granskog och vegetationen är även i övrigt
mångsidigare. Södra Österbottens odlingsslätter karaktäriseras dessutom av åkerslätterna, som är de mest vidsträckta i landet. I Lappfjärd, cirka sex kilometer norr om
de planerade vindkraftsparkerna, reser sig den österbottniska kustens högsta berg,
Bötombergen. Bötombergen är ett populärt utflyktsmål och på området finns bl.a. fem
märkta vandringsleder. Bötombergen är också känt för sin grotta, som var bebodd redan före den senaste istiden.
Den bebyggda kulturmiljön i Österbotten är särpräglad och annorlunda jämfört med
resten av landet. De många fasta fornlämningarna och de öppna odlingslandskapen i
å- och älvdalarna vittnar om en långvarig, kontinuerlig bosättning (Österbottens förbund 2011). Bosättningen som koncentreras till ådalarna bildar enhetliga bandformade byar. De moränryggar som omger byarna är nästan obebodda.
Projektet finns sydost om Kristinestad, på det obebyggda åsområdet som omges av
ådalarna. De två från varandra separata projektområdena skiljs åt av Lillåns ådal som
går i nord-sydlig riktning och främst används som åkerområde. De skogsbruksdominerade områdena har i regel en ganska jämn yta, men på den västra delen av Lappfjärds
projektområde finns ställvis också ojämnheter. Det ganska stängda landskapet på områdena genomskärs av mindre öppna mossar och avverkningsområden.
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Bild 12.5. Kärjenkoskentie, Kärjenkoski.
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Bild 12.6. Åkerlandskap i närheten av de planerade vindkraftsparkerna.

12.3.2

Nationellt värdefulla landskapsområden
De nationellt värdefulla landskapsområdena är ett urval av de bäst bevarade och de
mest typiska kulturlandskapen på landsbygden. När markanvändningen på områdena
planeras ska man se till att den etablerade landskapsbilden inte skadas. Ett nationellt
värdefullt landskapsområde finns i närheten av projektområdena, på högst tio kilometers avstånd.
Härkmeri (MAO100108) är det nationellt värdefulla landskapsområde som ligger
närmast projektområdena. Området ligger väster om Lappfjärds projektområde cirka
tre kilometer från de närmaste kraftverken. Härkmeri är en typisk kustby som höjts
över havet. Byn har ett välbevarat traditionellt byggnadsbestånd som omges av
strandängar och odlingsmarker. Områdets areal är cirka 200 hektar. På området finns
både öppna och igenvuxna vårdbiotoper (Miljöministeriet 2011).

12.3.3

Byggda kulturmiljöer av riksintresse
På projektområdena finns inga byggda kulturmiljöer av riksintresse. De närmaste objekten ligger mellan åtta och tio kilometer från de närmaste vindkraftverken på projektområdena. De är Karijoen kirkkoympäristö (Kyrkomiljön i Bötom) (RKY 4866),
Butsbackens bosättning (RKY 4959) och Kristinestads rutplaneområde (RKY 1154). På
över tio kilometers avstånd från de närmaste kraftverken finns bland annat Isojokilaakson kyläasutus ja Isojoen kirkkomaisema (Bosättningen i Storå ådal och Storås
kyrkolandskap) (RKY 4259) och i Kristinestad Villa Carlsro (RKY 4610) samt Sideby
och fiskhamnen Kilen (RKY 2045).
Kyrkomiljön i Bötom omfattar den första kyrkan i den lilla församlingen som grundades i början av 1800-talet, på gränsen mellan finska och svenska Österbotten. Kyrkan byggdes under ledning av den kände österbottniske kyrkbyggaren Salomon
Köykkä (Köhlström). Bötom kyrka ligger på den norra sidan av Bötom centrum norr
om Lakiakangas projektområde, cirka åtta kilometer från de närmaste kraftverken.
(Museiverket 2009).
Butsbackens bosättning hör till byn Tjöck. Butsbackens traditionella byvägslandskap ligger vid den gamla Tjöckvägen som löper längs med Tjöckån, vilken flyter genom området. Den övriga bosättningen finns i backen och dess sluttningar söder om
vägen. Butsbackens bystruktur är välbevarad, liksom största delen av bostadshusen
och ekonomibyggnaderna. En del av bebyggelsen härstammar från 1700-talet (Musei-
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verket 2009). Området ligger nordväst om Lappfjärds projektområde cirka 9,5 km från
närmaste kraftverk.
Kristinestad är landets bäst bevarade stad från stormaktstiden och den har en rutplan där såväl stadsplanen som största delen av byggnadsbeståndet har sina rötter i
den agrara handelsstaden (Museiverket 2009). Området ligger cirka 8,5 km nordväst
om Lappfjärds projektområde.

Bild 12.7. Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009) i närheten av projektet.

Storå kyrka är den fasta punkten i kulturmiljön Bosättningen i Storå ådal och
Storås kyrkolandskap. Ådalens traditionella bosättning som uppstått längs de intilliggande backåsarna har bevarats kring kyrkbyn i Storå ådal och i byn Koppelonkylä
vid åns övre lopp. Karaktäristiskt för ådalens traditionella bondgårdar är de långa huvudbyggnaderna som är en och en halv våning höga och de kringbyggda fyrkantiga
gårdsplanerna. På området har många gamla stengärdsgårdar bevarats längs landsvägarna (Museiverket 2009). Avståndet till de närmaste kraftverken på Lakiakangas
projektområde är drygt elva kilometer.
12.3.4

Landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskapseller regionnivå
På projektområdena finns inga landskapsområden som är värdefulla på landskaps- eller regionnivå. På under fem kilometers avstånd från närmaste kraftverk finns följande
fem områden: kulturlandskapet i Korsbäck och Storå kulturlandskap i Lappfjärd (fyra
separata områden). Kulturlandskapet i Korsbäck finns mellan projektområdena alldeles nära dem. På 8−15 km avstånd från närmaste kraftverk finns följande objekt:
Skatan, Alesundet, Antila, Miljön kring Tegelbruksbacken, Butsbacken – Sårbacken,
Jåfsbacken, Ådalens kulturlandskap i Tjöck och Västra ändan i Skaftung. På över
15 km avstånd från närmaste kraftverk finns bland annat Yttergrunds fyrsamhälle
(cirka 26 km) (Österbottens landskapsplan 2008).
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Bild 12.8. Områden som är nationellt viktiga eller viktiga för landskapet med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården samt nationellt värdefulla landskapsområden (OIVA 2012).

12.3.5

Kulturmiljöer av betydelse på landskapsnivå
På projektområdena finns inga kulturmiljöer av betydelse på landskapsnivå. Kulturlandskapet i Storå ådal gränsar till Lakiakangas projektområde. Området KärjenkoskiKankaanpäänkulma ligger på mindre än två kilometers avstånd från närmaste kraftverk. Alakyläområdet ligger cirka 7,5 km från de närmaste kraftverken på Lakiakangas
projektområde. Området Siiroo i Vesijärvi ligger knappt sju kilometer från de närmaste kraftverken på projektområdena. Längre bort finns också flera andra objekt som
har behandlats i konsekvensbedömningsavsnittet. (Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava
2005).

12.3.6

Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
På projektområdena finns inga byggda kulturmiljöer av landskapsintresse. Kulturlandskapet i Storå ådal gränsar delvis till Lakiakangas projektområde. Andra objekt av
landskapsintresse inom en radie på mindre än tio kilometer från de närmaste kraftverken är Lappfjärds kyrka med omgivning, Lappfjärds prästgård, Härkmeri by samt
Kristinestads gamla rutplaneområde och Kvarnbacken. Ovan nämnda objekt är RKY
1993-objekt. På över tio kilometers avstånd från närmaste kraftverk finns bland annat
Storå kyrka med omgivning.
Kulturlandskapet i Storå ådal: I kulturlandskapet i Storå ådal har det traditionella
byggnadsbeståndet bevarats på hela det stora området: Koppelonkylä-kyrkbynVillamo-Vanhakylä. Det att ån inte är utbyggd bidrar till landskapsupplevelsen.
Lappfjärds kyrka med omgivning: Lappfjärds tegelkyrka byggdes under ledning av
Erkki Kuorikoski 1848−51. Den separata tredelade klockstapeln är från 1771. De
gamla sädesmagasinen som hör till kyrklandskapet är från den senare hälften av
1800-talet. Området ligger på mindre än 2,5 km avstånd från det närmaste kraftverket på Lappfjärds projektområde.
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Lappfjärds prästgård: Huvudbyggnaden i trä som hör till Lappfjärds prästgård
byggdes 1835−1837. Objektet ligger knappt fyra kilometer från det närmaste kraftverket på Lappfjärds projektområde.
Härkmeri by: Området beskrivs i avsnittet Nationellt värdefulla landskapsområden.
Området ligger väster om Lappfjärds projektområde, drygt tre kilometer från de
närmaste kraftverken.
Gamla rutplaneområdet och Kvarnbacken: Kristinestad grundades år 1649 som
en del av Per Brahes aktiva stadspolitik. Från samma år härstammar stadens första
rutstadsplan (C. Claesson), där staden gavs sin långsträckta form. Kristinestad har
klarat sig från stora stadsbränder och är därför en av landets bäst bevarade trästäder
med traditionell struktur och traditionellt byggnadsbestånd. Stadens särdrag är förutom det mångsidiga byggnadsbeståndet också dess ställvis smala och tämligen höga
gaturum. I norra änden av staden har Kvarnbacken med väderkvarn bevarats. Området ligger cirka 9,5 km från det närmaste kraftverket på Lappfjärds projektområde.
Storå kyrka med omgivning: Storå träkyrka byggdes under ledning av Heikki Kuorikoski 1831−33. Den separata klockstapeln i trä är från 1859. Kyrkan omges av en
gammal begravningsplats. Sydost om kyrkan finns den gamla kyrkplatsen. I närheten
av kyrkan finns Storå prästgård, vars huvudbyggnad delvis är från slutet av 1700talet, delvis från 1850- och 1890-talen. Området ligger drygt elva kilometer från de
närmaste kraftverken på Lakiakangas projektområde. (Uppgifter om objekten: RKY
1993).
12.3.7

Kulturhistoriskt betydande vägsträckning
Norra hörnet av Lappfjärds projektområde nuddar vid en kulturhistoriskt betydande
vägsträckning, Strandvägen.

12.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
12.4.1

Allmänt
Omgivningen kring vindkraftsparkerna består främst av stängda landskap som förhindrar sikten och där vindkraftverken inte syns eller bara syns delvis. Hela vindkraftsparken på Lappfjärds och Lakiakangas projektområden ligger på skogsområden som
främst används för skogsbruk. Öppna rum där vindkraftverken åtminstone syns delvis
finns särskilt på åkerområden i ådalarna mellan och norr om Lappfjärds och Lakiakangas projektområden, på några kilometers avstånd från de närmaste kraftverken. Vanligen syns bara en del av kraftverken och tack vare sikthinder bara vindkraftverkets topp och rotorblad eller rotorbladens spetsar. I en del av alternativen syns
dock en del av kraftverken i nästan hela sin längd. Från havet sett syns vindkraftsparken inte så bra, eftersom den ligger ganska långt bort från kusten, på över åtta kilometers avstånd.

12.4.2

Alternativ 1B: 46 vindkraftverk på Lappfjärds projektområde
Vindkraftsparken kommer att förändra vyn i riktning mot Lappfjärds projektområde på
ett vidsträckt område. Lokalt betraktat sker det förändringar på skogsområdet på
Lappfjärds 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 jordkablar.
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
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utförs bara för att anläggningen ska kunna genomföras och landskapet på byggområdena återställs när verksamheten upphör.
12.4.2.1

Vindkraftsparkens konsekvenser på det omedelbara konsekvensområdet: avståndet
från vindkraftverken cirka 0–200 meter
Lappfjärds 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 12.9. Vindkraftverkens modellerade synlighet i alternativ 1B.

12.4.2.2

Vindkraftsparkens konsekvenser på närområdet: avståndet från vindkraftverken cirka
0–5 km
Enligt synlighetsanalysen syns flest vindkraftverk från odlingsfälten nordost och nordväst om Dagsmark, från åkerområdena som omger Lappfjärds centrum, från kulturlandskapet i Korsbäck (från Storsjöns åkrar) samt från Härkmerifjärden och odlingsfältet söder om fjärden.
Nationellt värdefulla landskapsområden
Härkmeri ligger väster om vindkraftverken, som närmast på drygt tre kilometers avstånd. Ju längre västerut man kommer i landskapsområdet, desto fler kraftverk syns
när den skymmande effekten som kantskogen medför så småningom upphör. Det vär-
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defulla området är ett jämnt och vidsträckt öppet rum, men inte särskilt småskaligt.
Det gamla byggnadsbeståndet finns främst i områdets södra kant och på små höjder i
områdets västra del. Trädbeståndet på gårdar och längs kanten av Härkmerivägen
hindrar ställvis sikten mot vindkraftsparken. De negativa landskapskonsekvenserna
som vindkraftverken ger upphov till är relativt små, främst tack vare den begränsade
sikten och avståndet.

Bild 12.10. Det nationellt värdefulla landskapsområdet Härkmeri.

Kulturlandskap och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskaps- eller regionnivå
Korsbäck by ligger cirka 2,5 km från de närmaste vindkraftverken. Det omgivande odlingsområdet, dvs. kulturlandskapet i Korsbäck, är avlångt och vidsträckt, men inte
särskilt småskaligt. Enligt synlighetsanalysen syns största delen av kraftverken på
nästan hela området. Områdets karaktär blir betydligt mer teknisk om de planerade
kraftverken byggs. En del av kraftverken syns i nästan hela sin längd. De negativa
landskapskonsekvenserna är dock på sin höjd måttliga.
Storå kulturlandskap i Lappfjärd består av fyra separata områden. Enligt synlighetsanalysen syns vindkraftverken väl och i rikligt antal på en stor del av kulturlandskapsområdet. Trädbeståndet på gårdar, längs vägar och längs ån samt växtligheten
kring diken som finns på odlingsområdena hindrar sikten på många ställen. De närmaste vindkraftverken höjer sig dock ovanför siluetten som trädbeståndet skapar och
man kan inte undgå att se kraftverken. Karaktären hos det tämligen fridfulla och delvis stagnerade kulturlandskapet blir mer teknisk, och får samtidigt en större dimension. Den negativa landskapskonsekvensen är måttlig. Flest konsekvenser orsakas av
de närmaste kraftverken 1, 2 och 3, som skulle synas mest i landskapet.

148

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

CPC Finland Ab
FCG Design och planering Ab

Bild 12.11. Fotomontage av vindkraftverkens synlighet från Storå kulturlandskap i Lappfjärd.

Området Kärjenkoski-Kankaanpäänkulma ligger cirka två kilometer från närmaste
kraftverk. Kraftverken kommer att synas till olika delar av området i varierande grad.
På en del ställen döljs en del av kraftverken tämligen väl bakom skog, på andra ställen
syns flera kraftverk i nästan hela sin längd. Från vägen är vyerna mest öppna mot öster och sydost. Vindparksområdet finns väster och nordväst om det aktuella området
och därför finns kraftverken inte i synfältet. Till övriga delar är de negativa konsekvenserna relativt små.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Lappfjärds kyrka ligger på mindre än 2,5 km avstånd från det närmaste kraftverket.
Det är inte lätt att se vindkraftverken från kyrkan, eftersom det finns höga träd och
andra byggnader kring den. Trädbeståndet som omger kyrkan vid vägen och parkeringsplatsen är dessutom i huvudsak ständigt grönt, och därför är synligheten liten
också under den avlövade tiden. Kyrkan utsätts inte för negativa landskapskonsekvenser på nära håll. I korsningen mellan Perusvägen och Södra Lappfjärdsvägen mot
kyrkan sett kan det också synas några vindkraftverk i bakgrunden. Vindkraftverken
skapar en stark kontrast till den kulturhistoriskt betydelsefulla kyrkan. Det uppstår
också en konkurrenssituation mellan vindkraftverken och kyrkan, som fungerar som
landmärke. Det samma gäller längre norrut, till exempel sett från Norra Lappfjärdsvägen mot söder, där kyrkan och en del av kraftverken syns samtidigt från en del ställen. Den negativa landskapskonsekvensen är måttlig.
Lappfjärds prästgård ligger knappt fyra kilometer från det närmaste kraftverket.
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.

