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Elisa Oyj
Emme ole hanketta vastaan, pyydämme kuitenkin huomioimaan Elisan teleliikenteelle
aiheutuvat haitat.
Kyseisen hankkeen vaikutusalueelle ei jatkossa voida rakentaa radiolinkkijärjestelmiä.
Fingrid Oyj
Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän
toimivuudesta sähkömarkkinalain perusteella sille myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen mukaisesti.
Yhtiön on hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti siten, että
kantaverkko on käyttövarma ja siirtokyvyltään riittävä.
Kantaverkkoyhtiöllä on sähkömarkkinalaissa määritelty verkon kehittämis- ja liittämisvelvollisuus.
Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa tekniset
vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja sähköntuotantolaitokset toiminta-alueellaan.
Kantaverkkoliityntöjen tulee täyttää tekniset vaatimukset, jotka on esitetty Fingridin yleisissä
liittymisehdoissa (YLE). Liittymisehtoja noudattamalla varmistetaan järjestelmien tekninen
yhteensopivuus. Niissä myös määritellään sopimuspuolten liityntää koskevat oikeudet ja
velvollisuudet. Yleisten liittymisehtojen lisäksi voimalaitosten tulee täyttää Fingridin
järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). Asiakas huolehtii omaan sähköverkkoon suoraan tai
välillisesti liittyvien osapuolien kanssa siitä, että myös niiden sähköverkot ja niihin liittyvät laitteistot
täyttävät kantaverkkoa koskevat liittymisehdot ja järjestelmätekniset vaatimukset. Kustakin
liitynnästä sovitaan erillisellä liittymissopimuksella tapauskohtaisesti.
Roukusin tuulivoimahanke
Fingrid laatii sähkönsiirtoverkkojen kehitystarpeet ja periaatteelliset ratkaisut yhtenäkokonaisuutena
yhteistyössä voimantuotantoa suunnittelevien tahojen ja verkkoyhtiöidenkanssa. Vaikka tuulivoimaalue liittyisi Herrforssin 110 kV voimajohtoon, hanke edellyttää Fingridin Sandåsin 110/ 400 kV
sähköaseman rakentamisen (sähköasemahankkeen valmistumisen arvioitu aikataulu on 2027–
2028).
Lausumme mielellämme jatkossa hankkeen eri vaiheista, tietojen ja ratkaisun tarkentuessa. Muiden
kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto
voimajohtojen omistajilta.
Pyydämme lähettämään meille tietoa hankkeen etenemisestä.
Finlands Skogscentral / Suomen Metsäkeskus
Finlands skogscentral tackar för möjligheten att avge utlåtande om bedömningen av
miljökonsekvenserna Roukus vindkraftspark. Skogscentralen granskar bedömningsprogrammet
främst gällande övervakningen av skogslagen men även med tanke på utövandet av skogsbruk och
därtill hörande näringsliv ur ett hållbarhetsperspektiv.
I beredningen är det skäl att uppmärksamma att skogslagen (1093/1996) tillämpas på sådana
områden som i generalplanen anvisats för jord- och skogsbruk, samt rekreationsändamål. På övriga
områden som delgeneralplanen omfattar, gäller inte skogslagen.

Skogslagen förpliktar att följa förordningarna i naturskyddslagen (1096/1996), vattenlagen
(587/2011), miljöskyddslagen (527/2014) och fornminneslagen (295/1963). I de fall när skogslagen
inte tillämpas, har detta inverkan även på andra lagar som reglerar skogsbruk. Sådana är den
temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015, kemera) och lagen om bekämpning
av skogsskador (1087/2013, skogsskadelagen). Finlands skogscentral övervakar att andan och
förordningarna i skogslagen efterföljs.
På områden där skogslagen tillämpas, styr denna skötsel och användning av skogarna. Vid sidan
av skogslagen regleras användningen av skog även via statsrådets förordning om hållbar skötsel
och användning av skog. Även miljölagstiftningen inverkar på skogsbruket. Skogslagen anger
minimikraven för skötsel och användning av skogarna. I minimikraven regleras bland annat
bestämmelser kring avverkning och utdrivning, förnyandet av skog och säkerställandet av naturens
mångfald.
Finlands Viltcentral / Suomen Riistakeskus
För ifrågavarande område har inventeringen av risker varit omfattande. En vindkraftspark har dock
alltid negativ viltpåverkan. Finlands viltcentral anser att vid planering av möjliga praktiska arbeten
och olika kraftledningsalternativet skall viltet, fåglar och möjligheter för viltförvaltningen beaktas.
På det ifrågavarande planerade vindkraftsparkområdet förekommer eller mer sällan observeras
(stora rovdjur) stor del av landlevande viltarter som förekommer i Finland (Jaktlag 5§ Vilt och icke
fredade djur) och därför bör påverkan för dessa omsorgsfullt undersökas och uppföljas samt
åtgärdas ifall negativa konsekvenser uppstår. Mest på planområdet förekommer hjortdjur (älg,
rådjur,vitsvanshjort) och småvilt inkluderande skogshönsfåglar. Förekommande viltarter i området
bör även beaktas och påverkan undersökas också i ett samband med andra planerade
vindkraftsparker inom 10 km avstånd.
Enligt senaste utredningar i litteratur (Coppas, J. etc. The impact of wind energy facilities on grouse:
a systematic review. Journal of Ornithology (2020) 161:1–15) kan påverkan av störningar för
skogshönsfåglar sträcka sig från 500–1000 meters avstånd av vindkraftsverket. Inom planområdet
och närområdena finns orrens spelplatser. Dom ska beaktas när man placerar kraftverk samt
elöverföringslinjer. Negativ påverkan för skogshönsfåglar kommer från att livsmiljöer försvinner samt
blir mera splittrade, men också från direkt dödlighet, orsakad av kollisioner med kraftverk.
I närområdets åkrar vilar varje höst och vår betydliga mängder flyttande fåglar, t. ex. gäss. Preventiva
åtgärder för förhindrande av fågelkollisioner (gäss, skogshönsfåglar och rovfåglar) med både
kraftverk samt stag bör göras tex. kan ett rotorblad enkelt målas med svart kontrastfärg före de
monteras upp, också kraftverkspelaren kan förses med kontrastfärg eller belysas med nedåtriktatljus
vid vissa väderleksförhållanden och eventuella stag till kraftverket bör visualiseras med märkning av
typ som används på elöverföringslinjer för att förhindra fågelkollisioner. Flyghinderljusen skall inte
vara fast lysande utan bör förverkligas som blinkande ljus eller sk. stroboljus. I vissa
kraftledningsalternativ i plan var mening att använda jordkabel, vilken är bra beaktas, om
elöverföringslinjer är menad att gå tvärs med kustens viktiga flyttrutter.
Väster om planerade området finns enligt Österbottens landskapsplan 2040 behov för ekologisk
förbindelse mellan Storkyro och Munsala. Sådan förbindelse för djur bör lämnas kvar och beakta det
i planeringen och med tanke på andra områden som planeras, att det finns verkliga möjligheter för
djur att flytta och vandra. I närområdena finns stora enhetliga skogsområden, det är väldigt viktigt
för viltarter att förbindelse mellan de stora enhetliga områden och mindre områden stannar kvar. I
planeringen kan man beakta nämnda sakerna t. ex. att man vid placering av kraftverk och
elöverföringslinjer orsakar så liten splittrande effekt som möjligt. Med kraftverk har det redan gjorts

enligt MKB -plan men gällande kraftledningsalternativ skulle det vara viktigt att undvika sådana
alternativ som orsakar mera splittrandet av skogsområden och arters livsmiljöer.
Jakten är för Kust-Österbottningarna inte bara en mycket viktig fritidssysselsättning utan även för
hushållen en ekonomiskt viktig fråga som över 10 000 personer i enbart Kust-Österbottens region
utövar. Jakt är en stor bidragande orsak till den levande landsbygd som eftersträvas. Att kunna utöva
jakt har således påverkan på ett stort antal människor också lokalt. Med förvaltningen av viltstammar,
dvs. jakten också ses till att skadorna som olika viltarter orsakar (trafikolyckor, skogsskador) inte blir
för stora. Viltcentral anser att man måste beakta jakten och viltförvaltningen vid planering av
vindkraftsparken, att man skulle förvara möjligheter att jaga och förvalta viltstammar efter bästa
förmåga också under påverkan av vindkraftsparkerna. Speciellt med tanke på, att det finns eller
planeras flera vindkraftparksområden bara i Vörå kommuns område.
Finlands viltcentral Kust-Österbotten anser, att de lokala jaktklubbarna och Vörånejdens
jaktvårdsförening bör aktivt höras gällande planering samt vid förverkligande av olika alternativ som
påverkar områdets viltarter samt dess vandringar samt vid uppföljningen av konsekvenser.
Jaktvårdsföreningen är viltförvaltningens enhet på lokal nivå. Jaktvårdsföreningen ansvarar för
främjandet av hållbar vilthushållning på sitt verksamhetsområde, svarar för främjandet och
organiseringen av jägarnas frivilligverksamhet samt lokalt sköter de för jaktvårdsföreningarna
föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifterna. Information om områdets viltstammar kan också
erhållas av jaktvårdsföreningen eller naturresursinstitutet då det på jaktvårdsföreningarnas områden
inventeras vilttrianglar två gånger årligen, tidigare gjorda inventeringar med början från 1988 samt
senast gjorda inventering kan användas för att uppfölja samt påvisa påverkan på
jaktvårdsföreningens viltstam.
Länsirannikon ympäristöyksikkö / Västkustens miljöenhet
Väsentligt är att avgränsningen och omfattningen av kraftverksområdet samt placeringen av de
enskilda vindkraftverken planeras väl så att olika slag av negativa konsekvenser för bosättning,
landskap, rekreation, miljö och natur minimeras.
Placeringen av kraftverken får inte vara sådan att Miljöministeriets riktvärden för buller överskrids.
Det finns en fritidsbostad ca. 700 m från ett kraftverk där 40 dB antagligen kommer att överskridas.
Ljus- och skuggeffekter från vindkraftverken får förekomma under så kort tid av året, att inga oskäliga
olägenheter uppstår vid de störda objekten i omgivningen, Västkustens miljöenhet använder 8 h/år
som gräns. Det finns bosättning relativt nära parken och problem kan eventuellt uppstå om inte
driften regleras.
Risker med islossning från rotorbladen bör beaktas i områden nära vägar och där människor kan
tänkas vistas, det finns stigar (cykel-led) som går i närheten av kraftverk.
Det finns ett grundvattenområde Isomäki (1094403) ca. 200 m söder om vindkraftsparken och även
ett tidigare grundvatten område Kimo (1055909) nära el-dragningsalternativ A i norr, med brunnar
som används. Grundvattenkvalitén och mängden får inte äventyras p.g.a. markarbeten som utförs i
samband med bygget av vindkraftsparken och el-dragningar.
Placering av kraftverken och ombyggnad av vägar inom området bedöms inte påverka andra viktiga
samhällsfunktioner ur en hygienisk synvinkel.

Museovirasto
Museovirasto on edentänyt oheisen asian toimijalle Pohjanmaan museo, joka alueellisena
vastuumuseona vastaa rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman ja arkeologisen
kulttuuriperinnön viranomaistehtävistä Pohjanmaalla.
Pohjanmaan liitto / Österbottens förbund
I Österbottens landskapsplan 2040 anvisas vindkraftsområden av regional betydelse. Gränsen för
en regionalt betydande vindkraftspark är 10 kraftverk och därmed behöver Roukus vindkraftspark
inte vara anvisad i landskapsplanen.
I planhandlingarna redogörs projektområdets förhållande till Österbottens landskapsplan 2040 men
i beskrivningen över beteckningarna som berör projektområdet borde även framgå att Kimo bruk och
Kyroboas utgör regionalt betydande rekreations/turismobjekt. I Roukus vindkraftsprojekt bedöms
även konsekvenserna av elöverföringen till stamnätet, varför det skulle vara viktigt att lyfta fram de
alternativa ledningssträckningarnas förhållande till landskapsplanen.
Österbottens förbund anser att de konsekvenser som Roukus vindkraftspark och elöverföringen
medför för markanvändningen anvisad i landskapsplanen bör utredas och beaktas, så att
delgeneralplanen inte försvårar genomförandet av lanskapsplanen. Vindkraftsprojektet berör
nationellt värdefulla landskapsområden och byggd kulturmiljö av riksintresse där de värden som
hänförs till kulturmiljön bör tryggas.
I planeringsområdets närhet finns ett flertal vindkraftsområden som antingen är under planering eller
i drift. Vid den fortsatta planeringen är det viktig att de sammanlagda konsekvenserna dessa ger
upphov till utreds och beaktas i tillräcklig utsträckning. I mån av möjlighet borde jordkabel användas
för att minska överföringsledningarnas negativa konsekvenser för omgivningen. Österbottens
förbund ser det som positivt att samarbetsmöjligheter med andra aktörer utreds för projektets
elöverföring. Österbottens förbund har i övrigt inget att påpeka om programmet för deltagande och
bedömning samt därtill hörande plan för miljökonsekvensbedömning gällande delgeneralplanen för
Roukus vindkraftsprojekt.
Pohjanmaan museo / Österbottens museum
Museovirasto on edentänyt asian 26.4.2022 Vöyrin kunnalle osoittamallaan kirjeellä Pohjanmaan
aluevastuumuseoon (MV/33/05.02.01/2022). Museo toteaa, että Museovirasto voidaan poistaa sekä
osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä siihen sisältyvä
ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman (YVA) osallisista. Osayleiskaavan laatimisen
yhteydessä toteutetaan siis myös YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.
Museo katsoo, että suunnitelmissa ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi tai kaavan
laatimiseksi ei ole sinänsä huomautettavaa ja jää odottamaan selvitysten tuloksia.
Museo toteaa kuitenkin jo kaavoituksen tässä vaiheessa, että Kimon ruukin ja Oravaisten
taistelutantereen osalta voi muodostua esteitä erityisesti sähkönsiirron osalta. Taistelutantereen
maisemaa ei voi kuormittaa uudella ilmalinjalle, vaan pikemminkin tulisi pyrkiä hillitsemään
pylväistön ja johtoaukeiden tuottamia näkymävaikutuksia muuttamalla viljelyaukean jo ylittäväkin
voimalinja maakaapeliksi.

Puolustusvoimat 2. Logistiikkarykmentti
Puolustusvoimat on osallinen Roukusin tuulivoimapuiston kaavaprosessissa ja lausuu kaavoituksen
eri vaiheissa. Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja
rajavalvonnan, väestönsuojelun sekä huoltovarmuuden edellyttämät kehittämistarpeet ja
varmistettava, ettei niistä vastaavien tahojen toimintamahdollisuuksia heikennetä. (Maankäyttö- ja
rakennuslaki 132/1999, 4a§) Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus
kohdistuu puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tällä voi olla
merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän suorittamiselle (Laki
puolustusvoimista 551/2007 ja aluevalvontalaki 755/2000).
Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman luvussa 5.12.1 (Turvallisuuteen liittyvät vaikutukset)
Puolustusvoimien toiminta mainitaan arvioinnissa huomioitavana asiana. Puolustusvoimat esittää,
että hankkeen tuulivoimaloiden vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan arvioidaan perustuen
Pääesikunnan hyväksyttävyyslausuntoon. Hankkeelle tulee saada Pääesikunnan myönteinen
hyväksyttävyyslausunto ennen kaavan hyväksymistä.
Jos toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi, korkeus > 10 m), määrä (enemmän) tai sijoittelu
poikkeaa (> 100 m) niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on
antanut lausunnon hankkeen lopullisesta hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada
Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. Myös tapauksessa, jossa
muutokset ovat pienemmät kuin yllä on esitetty, pyydetään muutoksista tiedottamaan Pääesikunnan
operatiivista osastoa.
Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten arviointi VTT:llä. Arvion tarkemman
tutkaselvityksen tekemisen tarpeesta tekee Pääesikunta (operatiivinen osasto) saatuaan tarvittavat
tarkemmat tiedot (tuulivoimaloiden maksimikokonaiskorkeudet, sijoituspaikat (koordinaatit) ja
lukumäärät)
suunnitelluista
tuulivoimaloista.
Tutkavaikutusten
selvittämisestä
vastaa
tuulivoimatoimija tai kaavoittaja.
Suomen Erillisverkot
Hankkeella ei ole vaikutusta Suomen Erillisverkot Oy:n Verkko-operaattoripalvelut liiketoimintaan.
Traficom
Viestintäyhteydet on jo varsin hyvin otettu huomioon, ohessa vielä viittaus asiaan
liittyen.
Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon myös tuulivoimaloiden vaikutukset
radiojärjestelmiin. Tuulivoimaloiden on monissa tapauksissa todettu vaikuttaneen TV-vastaanoton
laatuun maanpäällisissä TV-lähetysverkoissa. Tuulivoimaloilla on vaikutuksia myös
matkaviestinverkkojen kentänvoimakkuuteen ja signaaliin
laatuun. Tutkajärjestelmä vaatii
toimiakseen riittävää etäisyyttä tuulivoimaloihin. Radiolinkin toiminta taas edellyttää täysin
esteetöntä aluetta lähettimen ja vastaanottimen välillä.
Sähköisen viestinnänpalvelut ovat riippuvaisia radiojärjestelmistä. Siksi on tärkeää varmistaa, että
TV- ja matkaviestinpalvelut sekä tutkat ja radiolinkit toimivat myös jatkossa riittävän häiriöttömästi.
Pienilläkin muutoksilla tuulivoimaloiden sijoittelussa voi olla ratkaiseva merkitys alueen
radiojärjestelmien toimintaan. Jo olemassaolevia TV- ja radiolähetysasemia ja raskaita, 200 – 300
metrin korkuisia mastoja ei voida siirtää. Siksi eri osapuolten tulisi tehdä yhteistyötä jo
tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa ja pyrkiä valitsemaan tuulivoimaloiden sijainti niin, ettei
häiriöitä radiojärjestelmille aiheudu tai että ne ovat poistettavissa.

On suositeltavaa, että tuulivoimahankkeesta vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin
radiojärjestelmien omistajiin lähialueilla. Riittävänä koordinointietäisyytenä on pidetty noin 30
kilometriä. Radiopaikannusjärjestelmien ja radiolinkkien käyttäjiä sekä teleoperaattoreita tulisi aina
informoida tuulivoimahankkeesta.
Vörå kommun, Byggnads- och miljönämndens utlåtande
Gällande delgeneralplaneringen bör man beakta friluftsleder som går genom området (Botnia Vasan
skidspår, Botnia MTB-leden). De privata vattenandelslagens vattentäkter i Kimo ska beaktas, så inte
vattentillgången störs eller orsakas olägenhet av vindkraftsprojektet.
Vörå kommuns vattentjänstverk vill även påminna att kommunen har en reservvattentäkt på Isomäki
1094403 grundvattenområde. Området är mycket viktigt för vattenförsörjningen i kommunen.
Därmed får inte vindkraftsprojektet orsaka olägenhet eller riskera grundvattenområdet på något sätt.
Kommunens nuvarande vattentäkter är på grundvattenområden, där grundvattenytan är mycket
nära markytan, och som gör grundvattenområdena sårbara. Vindkraftverkens placering ska
anpassas så att riktlinjer för buller enligt Statsrådets förordning om riktvärden för utomhusbuller från
vindkraftverk (1107/2015) inte överskrids, samt att skuggningstimmarna inte överskrider 8 h /år vid
närmaste fasta eller fritidsbostäder.
Gällande eldragningarna från området bör alternativet som orsakar minst olägenhet för omgivningen
väljas. Helst vill kommunen se ett samarbete med eldragningen med andra vindkraftsområden. Det
finns flera vindkraftsprojekt i närområdet, och dragning av luftledningar från alla dessa är omöjligt,
med tanke på nära bosättning, Vörå och Kimo åars kulturlandskap, samt jordbruksmarker.
Alternativet med jordkabel ska användas på områden där luftledningar orsakar olägenheter.
Österbottens räddningsverk / Pohjanmaan pelastuslaitos
1. Enligt den av Säkerhets- och kemikalieverkets (TUKES) information om kemikalieanläggningars
konsultationszoner finns det i planområdets närhet ett objekt som med fastslagen konsultationszon
0,5 kilometer behöver beaktas. För kemikalieobjektets eventuella påverkan på planprocessen skall
begäras utlåtande från Säkerhets-och kemikalieverket (TUKES).
2. Det finns risk för isbildning på vindkraftverken.
Enligt den information som räddningsmyndigheterna har framkommer fall där is slungats upp till 500
mfrån vindkraftverket. Utöver problematiken med isbildning finns det även risk för brand. Vid bränder
har konstaterats att delarfrån kraftverket slungats upp till 500 m från vindkraftverket.
Räddningsmyndigheten anser därför att inga byggnader, friluftsleder eller övriga
allmännavistelseområden bör finnas närmare än 600 m från kraftverken.
(Räddningslagen
379/2011 14 §)
3. Enligt räddningslagen ska olyckor förhindras från att ske. Eftersom det finns is- och brandrisk i
kraftverkens närhet är det viktigt att man i den plannivå som direkt styr bygglovsprocessen enligt
MBL § 77 med en allmän planbestämmelse säkerställer att det görs en projektspecifik riskanalys
och därpåbaserad utredning (brandteknisk-/säkerhetsteknisk utredning). I utredningen bör det
framgå hur de i riskanalysen nämnda riskerna hanteras, så att man kan bedöma om de i
bygglovsansökan presenterade skyddsåtgärderna är tillräckliga i samband med att bygglov beviljas.
(Räddningslagen 379/2011 9 §,14 §)
4. Räddningsmyndigheten påminner om att räddningsverket inte har möjlighet att släcka en eventuell
brand i vindkraftverk. Detta medför att ägaren och verksamhetsidkaren för egen del är ansvarig att

på området förebygga olyckor och med egen beredskap ansvara för säkerheten i vindkraftsparken.
(Räddningslagen 379/2011 14 §)
5. På grund av planområdets närhet till grundvattenområde bör det beaktas att en
produktionsanläggning inte får utan särskild, grundad anledning placeras på ett grundvattenområde
som lämpar sig för vattenförsörjning, om på området hanteras och lagras farliga kemikalier som kan
utgöra fara för grundvattnet. (Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 18 §)
6. På grund av planens omfång finns det skäl att reda ut om verksamhetsidkaren är skyldig att göra
en anmälan till räddningsmyndigheten om liten industriell användning och upplagring av farliga
kemikalier enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor.
(Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 24 §)
Annat:
-

Delar av kraven på vindkraftverkens säkerhetsteknik finns i Tuulivoimalan
vahingontorjunta(Finanssiala, turvallisuusohje 2017), i vilken det bland annat framgår att det
i kraftverken skall installeras brandlarm anslutet till nödcentralen samt att kraftverken skall
förses med automatisk släckningsanordning.

-

Räddningsverket önskar ge utlåtande på alla plannivåer samt på slutliga bygglovshandlingar
i sambandmed bygglovsansökan.

ELY-keskuksen lausunnot:
Ympäristönsuojeluyksikkö
Hankkeessa on erityisen tärkeää, että melu- ja välkevaikutusten osalta tarkastellaan kuinka monta
asuin- ja lomarakennusta jää millekin tasovyöhykkeelle. Mikäli melun ohjearvot ja välkkeen
suositusarvot ylittyvät, tulisi tuulivoimaloiden sijaintia muuttaa siten, ettei ylityksiä tule.
Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirtoväylien osalta tulee arvioida menetettyjen hiilinielujen määrä.
Vesihuoltoryhmä
Pohjavesialueet
Suunnitelman mukaan eteläisin tuulivoimala sijaitsee alle 200 metrin etäisyydellä (huom. tornin
korkeus enintään 300 metriä) Isomäen (1094403) 1-luokan pohjavesialueesta, joka on luokiteltu
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialue luokitellaan lain 1299/2004
mukaan 1-luokkaan, alue voidaan poikkeustilanteissa käyttää varavedenottamona, jolloin pohjavettä
on mahdollista ottaa yli 10 m3/d. Luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa 26.6.2020 lähtien.
Dnro EPOELY/259/2020. EPOELY/KD.
Hydrogeologinen kuvaus: Isomäki on kaakko-luodesuuntaisen harjujakson luoteinen jatke.
Muodostuma on kerrostunut kallioperän ruhjevyöhykkeeseen, millä on merkitystä muodostuman
pohjavesikapasiteettiin. Karkeamman ydinaineksen päällä oleva hienoaines on tasoittunut
rantavoimien seurauksena laakeaksi kentäksi. Harju on suurilta osin silttisten sedimenttien peitossa.
Alue rajautuu pohjoisessa peltoihin ja lännessä ja idässä sekä kallioon että moreeniin. Pohjaveden
päävirtaussuunta on etelästä pohjoiseen.
Pohjavesialueelle on linkitetty VEETI-järjestelmään Isomäen vedenottamo, jonka omistaa Vörå
kommuns vattentjänstverk.

Pohjavesialueen välinen raja Svedarskangan-Keskis alueelle siirretään etelämmäksi. Perusteluna
tähän on, että pohjavesi, joka virtaa Isomäen ottamolle muodostuu osittain nykyisellä
Svedarskangan-Keskis alueella. Muodostumisalueen eteläiselle rajalle tehty tekninen korjaus.
Luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa 26.6.2020 lähtien. Dnro EPOELY/259/2020.
EPOELY/KD. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,5 km2 ja muodostumisalueen 0,11 km2. Arvio
muodostuvan pohjaveden määrästä on 400 m3/d.
Isomäen pohjavesialueen eteläpuolella on Svedarskangan-Keskis (1055952) 2-luokan muu
vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue. 9.10.2020: Pohjavesialueen 1055952
Svedarskangan-Keskis osa-alueet A ja B yhdistettiin. Uusi tunnus ja nimi on 1055952
Svedarskangan-Keskis. Luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa 26.6.2020 lähtien. Dnro
EPOELY/259/2020. EPOELY/KD. Alueen antoisuudeksi on arvioitu 400 m3/d.
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue Kimo Norra (1055908) 1-luokka sijaitsee noin 3,9 km
lähimmästä voimalasta pohjoiseen ja Komossa (1055910) 1-luokka noin 4 km lähimmästä
voimalasta itään. Muut luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat yli viiden kilometrin etäisyydellä
suunnittelualueesta.
Suunnittelualueen länsipuolella, metsäisen selänteen ja peltoaukean rajoilla on lähde.
Suunnittelualueen pohjoispuolella reilun 1 km päässä lähimmästä voimalasta sijaitsee kaksi
käytössä olevaa pientä vedenottamoa Roukuksen ja Skatan vesiyhtiöt.
Maa- ja kallioperä
Suunnittelualueen maaperä on pääosin sekalajitteista maalajia. Alueella on lisäksi kalliota ja
kalliopaljastumia. Jokilaaksoissa on hienojakoisia maalajeja. Suunnittelualueelle ei sijoitu
valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, moreenimuodostumia tai rantakerrostumia.
Happamat sulfaattimaat
Roukuksen tuulivoimapuistoalue sijoittuu sulfaattimaavyöhykkeelle. Suunnitellut voimalat sijoittuvat
enimmäkseen alueille, jotka lähiympäristöineen on ennakkoarvioinnissa arvioitu alueiksi, joilla
sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on hyvin pieni tai pieni, mutta voimaloiden lähellä on myös
alueita, joilla esiintymistodennäköisyys on ennakkoarvioinnissa todettu suureksi (GTK 2020).
Reitit A, B ja C sijoittuvat alueelle, josta on ennakkotulkinta esiintymisen todennäköisyydestä ja osa
reiteistä sijoittuu suuren esiintymisen todennäköisyyden alueelle. Sähkönsiirtoreittivaihtoehdot D ja
E sijoittuvat osittain alueella, jossa happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on suuri.
Suurin osa reiteistä kuitenkin sijoittuu alueille, jossa esiintymisen todennäköisyys on hyvin pieni.
Pohjaveden suojelun kannalta katsotaan, että eteläisin tuulivoimala tulee siirtää kauemmaksi
Isomäen pohjavesialueen rajasta voimalan mahdollinen kaatumisen takia.
Liikennevastuualue
YVA-ohjelmassa esitetty suunnitelma liikenteellisten vaikutusten arvioinnista sekä hankealueen
nykytilan kuvaus liikenteellisestä näkökulmasta vaikuttavat riittäviltä. Hankkeen aiheuttamia
liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia kuljetusmääriä suhteessa
teiden nykyisiin liikennemääriin, huomioiden myös liikenteen toimivuus sekä turvallisuus.
Arvioinnissa tulee huomioida myös liikenteelliset yhteisvaikutukset muiden hankealueen lähialueille
suunniteltujen tuulivoimapuistojen ja isojen rakennushankkeiden kanssa, kuten hanketoimija on
todennut. Liikenteellisiä vaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida kaikki eri liikennemuodot ja
vaikutukset alueen asukkaille sekä kuvata ne toimet, joilla liikenteestä aiheutuvia haitallisia
vaikutuksia pyritään minimoimaan

YVA-ohjelman mukaan liikennöinti alueelle on suunniteltu toteutettavaksi yhdystien 7292
(Kukkusintie) ja yhdystien 7301 (Keskisvägen) liittyvien uusien huoltoteiden kautta hyödyntäen
todennäköisesti Kristiinankaupungin Karhusaaren satamaa tai Vaasan satamaa. YVAselostusvaiheessa kuljetusreitti hankealueelle, sekä hankealueelle johtavien liittymien/liittymän
sijainnit on kuvattava.
YVA-ohjelmassa on todettu Pohjanmaan alemman tieverkon mahdollinen puutteellisuus ja
hankealueelle johtavan maantieverkon kunto on paikoitellen varsin huono. Kuljetusten
mahdollistaminen vaatii
mahdollisesti teiden parantamistoimenpiteitä, kuten leventämistä ja kantavuuden lisäämistä. Myös
Vöyrin taajaman läpikulku Vöyrintietä pitkin voi osoittautua haasteelliseksi erikoiskuljetuksille.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä herkästi häiriintyviin kohteisiin taajama-alueella, kuten
asutukseen. Hanketoimijan olisikin syytä selvittää tarkemmin hankealuetta ympäröivän alueen
tieverkon kunto sekä varmistua kuljetusreittien soveltuvuudesta erikoiskuljetuksille.
Erikoiskuljetusten takia voidaan myös joutua esimerkiksi leventämään liittymäalueita tai poistamaan
liikennemerkkejä, valaisimia ja portaaleja väliaikaisesti. Hanketoimijan tulee huomioida, että
tieverkon kunnosta tulee huolehtia myös tuulivoimalan rakennustöiden valmistuttua siten, että
tieverkolle tehdyt väliaikaiset toimenpiteet tulevat korjatuksi ja kuljetusten mahdollisesti aiheuttamat
vauriot tiestölle korjataan viiveettä. Tämä on erityisen tärkeää liikenneturvallisuuden turvaamiseksi
tieverkolla. Tien rakenteeseen ja tienvarsilaitteisiin kuljetusta varten tehtäviin muutoksiin pitää saada
tienpitäjän lupa ennen erikoiskuljetusten toteuttamista. Pirkanmaan ELY-keskus myöntämää
työlupaa ja siinä määriteltyjä ehtoja erikoiskuljetusten liikennejärjestelyistä tulee noudattaa tarkasti.
Hanketoimijan on myös syytä huomioida, että mikäli maantieverkkoa tai liittymiä joudutaan
parantamaan tuulivoimalan kuljetusten perillepääsyä varten, tulee hanketoimijan olla hyvissä ajoin
yhteydessä Etelä Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueeseen. ELYkeskus huomauttaa, ettei sillä kuitenkaan ole mahdollisuutta osallistua parantamistoimenpiteiden
kustannuksiin.
YVA-ohjelmassa
on
myös
esitetty
mahdollisia
voimajohtolinjauksia.
Suunniteltujen
voimajohtolinjauksien sivuuttaessa tai ristetessä maanteitä on huomioitava Väyläviraston ”Sähkö- ja
telejohdot ja maantiet” -ohje (Liikenneviraston ohjeita 3/2018) ja siinä esitetyt periaatteet johtojen
sijoittamisesta maantien läheisyyteen. Mikäli voimajohtojen linjausten varrelle sattuu tiedossa olevia
tienparannustöitä, joissa esimerkiksi tietä siirretään tai levennetään, on tämä huomioitava johtojen
ja rakenteiden sijaintipaikkaa valittaessa. Valitun voimajohtolinjauksen rakenteet tulee myös sijoittaa
maanteiden suoja-alueiden ulkopuolelle. Maantien suoja-alue ulottuu seutu- ja yhdysteiden osalta
20 metrin sekä valta- ja kantateiden osalta 30 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja
on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta.
Alueidenkäyttöryhmä
Det aktuella området ligger inte inom område avsett som vindkraftsområde i den gällande
landskasplanen, Österbottens landskapsplan 2040.
De områdesreserveringar som finns i den gällande Österbottens landskapsplan 2040 i det aktuella
området samt inom dess direkta närhet bör beaktas, så att projektet inte är i strid med gällande
landskapsplan.
I landskasplanen finns angivet i detta aktuelle områdets nordöstra del en riktigivande friluftsled, Kimo
vandringsled. Detta är en vandringsled som redan är förverkligad, som används året runt och är

även belyst. Även en riktigivande cykelled Röukas-Baggas finns i planen.Utredningar och
konsekvensbedömningar bör uppgöras som vindkraftsutbyggnaden kan ha även kring dessa.
I landskapsplanens södra del tangerar projektområdet ett viktigr grundvattenområde för vattentäkt
eller grundvattenområde som lämpar sig för vattentäkt (pv).
I programmet för deltagande och bedömning under kap. 4.2 kunde nämnas att Österbottens förbund
har påbörjat utarbetandet av Österbottens landskasplan 2050 och vars program för deltagande och
bedömning varit framlagt 2-31.3.2022.
Inom det aktuella området, i dess södra del, finns angivet en fritidbostad. Fritidsbostaden ligger inom
område där både buller- och skuggningvärdena överskrids varför detta inte är möjligt att genomföra
på nuvarande sätt.
Omgivningen kring det aktuella området är mycket känsligt och bör därför mycket noggrannt utredas
och konsekvenserna analyseras från projektets inverkan på dessa.
Det finns ett värdefullt område av riksintresse på under 1 km avstånd, Odlingslandskapen i Kimo
ådal. På ett avstånd under 5 km ligger även Kimo bruk samt Oravais fabriksområde som är värdefulla
byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY 2009). Kimo bruksområde som ligger under 1 km från
projektomårdet har en kulturmiljö som är värdefull på landskasnivå. Även Kalapää bostättningsgrupp
som också har en kultumiljö som är värdefull på landskasnivå ligger under 5 km ifrån.
Den närmaste bostadsbyggnaden finns på ca 1,1 km avstånd vilket är ett kort avstånd med tanke
på både buller- men framför allt skuggningseffekterna. Det är synnerligen viktigt att noggrant
analysera reslutaten från buller- och skuggningsmodelleringarna och att se till så att gränsvärdena
kring dessa inte överskrids.
I Finland gällande lagstiftning kring både buller och skuggningseffekter skall följas.
Konsekvenserna och samverkan med de andra vindkraftprojekten i området ska utredas och dess
konsekvenser analyseras.
I närområdet finns det även en pälsdjursfarm samt ett marktäktsområde, vilka bör beaktas.
Avståndet till grundvattenområdets gräns bör beaktas, grundvattenenhetens representant nämnde
under myndighetssamrådet 29.9.2021 att det ska vara lika med vindmöllans höjd.
Anvisningen gällande vindkraftverk och landskap är delvist föråldrar eftersom vindmöllorna på den
tiden när den anvisningen blev utarbetad var lite över 140 m höga och med en rotorblad som var
kring 90 m långa. Eftersom vindkraftverkens storlek har fördubblats kan detta även inverka på
definitionen av skyddsavstånden och de landskapsmässiga konsekvensanalysen.
Gällande elöverföring rekommenderas jordkabel framför luftledningar eftersom de har mindre
påverkan på nature, miljöbilden och koldioxidavtrycket. Användning av befinliga linjegator och
samarbete med andra vindkraftprojekt bör eftersträvas. Nya ellinjedragningar över nationellt
värdefulla landskapsområden samt byggda miljöer av riksintresse bör undvikas.

Vid uppgörande av delgeneralplaner i enlighet med MBL § 77 a-b, bör planen basera sig på tillräckligt
noggranna utredningar så att det går att bevilja bygglov på basen av planen.
I miljöförvaltningens anvisning 5svI 2016 på sida 17, Planering av vindkraftsutbyggnad, framkommer
det att en av utgångspunkterna är att avståndet från vindkraftverk till bebyggelse eller andra
störningskänsliga objekt bör vara så långt att miljötillstånd inte behövs.
Vilka utredingar som görs skall även framgå i kap 5 i programmet för deltagande och bedömning
(PDB).
Kalapää miljöförening r.f.
Fågelbeståndet inom området eller dess närhet.
I programmet skrivs ”…uppgifter om häckningsplatser för ﬁskgjuse och havsörn inom ca
10 kilometers radie från de planerade kraftverken”.
I själva verket understiger avståndet 2 km mellan åtminstone häckande ﬁskgjuse och
planeområdet. Avståndet är m.a.o. inte tillräckligt enligt miljöförvaltningens anvisningar och
uppgifterna är direkt felaktiga och vilseledande.
Då det i planen skrivs ”Under kartläggningen sommaren 2021 kommer det att samlas in
mera uppgifter om häckande fåglar” och ”Höstﬂyttningen kommer att studeras hösten
2021” inställer sig frågan: Har utredningen gjorts eller inte - planen är daterad 18.2.2022 ?
Miljöförvaltningen, gällande utredning av fågelbeståndet: ”Selvitysten tulee pohjautua
riittävään tietoon alueen linnustosta”. Utredningen gällande fågelbestånden uppfyller inte dessa
krav.
Kalapää träsks status som fågelsjö (SPA, FI0800066)
Den ekologiska förbindelsen, som ingår i Österbottens landskapsplan väster om de planerade
vindkraftverken, får inte äventyras. Avståndet mellan den ekologiska förbin-delsen och de planerade
vindkraftverken måste vara tillräckligt för att inte äventyra och störa fåglarnas möjligheter att ta sig
till och från Kalapää träsk.
Avståndet mellan närmaste kraftverk och Kalapää träsk bör även bedömas utgående från
träskets betydelse som födoställe för bl.a. ﬁskgjuse, tack vare den rika tillgången på ﬁsk i
träsket.
Eldragningen från området.
I planerna presenteras fem olika alternativ för dragning av el från området. I synnerhet en
luftledning enligt alternativ E skulle innebära stora och oacceptabla ingrepp i bl.a. nedan
angivna natur- och miljövärden.
- Den ekologiska förbindelsen, som nämns ovan, är av avgörande betydelse för Kalapää
träsks status som fågelsjö (SPA, FI0800066).
- Vitmossen i Tuckor utgör en betydande spelplats för orrar i området.
- Tuckor Långträsk - liksom även redan nämnda Vitmossen - används som rastplatser för
t.ex. ﬂyttande tranor och sångsvanar.
- Vitmossen - liksom dess närområde - i Tuckor är ett nationellt betydelsefullt fornminnes-

område.
- Kalapää träsk utgör ett viktigt födoställe för fåglar och ﬂaddermöss från området norr
och väster om träsket.
- Vörå ådal är skyddad och klassad som värdefullt landskapsområde av riksintresse.
Att dra ellinjen enligt alternativ E i form av en luftledning är därför inte förenligt med
MILJÖFÖRVALTNINGENS ANVISNINGAR 5sv | 2016, gällande byggande av vindkraft.

Lotlax markägare

Lålax markägare

Oravais hembygdsförening r.f.
Oravais Hembygdsförening anser att det tilltänkta området för vindkraftsparken är högst olämpligt,
av flera olika orsaker. Styrelsen vill framhålla det stora ansvar Oravais Hembygdsförening har genom
att förvalta, underhålla och utveckla den historiskt värdefulla miljön vid Kimo Bruk, som har anor från
1700-talet. Bruksområdet, allt från hålldammen vid Röukas träsk, ner till Oravais Fabrik (Masunin i
folkmun) och Kimo ådal utgör nationellt värdefulla kultur- och bostadsmiljöer, vilket också omnämns
på landskapsnivå. Placering av vindkraftverk i den här anrika miljön är nog ett brutalt sätt att förgripa
sig på historiskt värdefulla områden.
Det är värt att påpeka att Kimo Bruk är det enda bruksområdet i regionen som är öppet för
allmänheten. Övriga bruk är i privat ägo med begränsade besöksmöjligheter. Föreningen strävar
hela tiden till att utveckla bruksområdet och områdets service för besökare. Senaste projekt, som
slutfördes i november 2021, var takläggningen av den tidigare hammarsmedjan vid Nedre Bruket.
Av delgeneralplanen att döma kommer ett av vindkraftverken att placeras ca 1 km från Kyroboas
teaterområde, där Oravais Teater har haft årlig sommarteaterverksamhet sedan 1986. Teatern har
genom åren rönt stor framgång med att uppföra lokalhistoriskt förankrade pjäser. Som exempel kan
nämnas pjäser om Kimo Bruks tillkomst och verksamhet, om Fanny Smeds och brukspatronen
Johannes Smeds, om kvinnornas arbete och levnadsförhållanden vid Oravais Fabrik. Oravais Teater
lockar en publik om ca 5 000 personer årligen, och har av många kulturredaktörer prisats för en
gedigen amatörteaterverksamhet. Oravais Teater hör definitivt till en av de viktigare amatörteatrarna
i landskapet.
Ett vindkraftverk på så nära håll till spelplatsen vid Kyroboas kommer att inverka negativt på
verksamhetsförutsättningarna. Ett kraftverk med en maximal höjd på 300 meter blir ett störande
blickfång för teaterpubliken. Risken för störande skuggnings- och bullereffekter är också
överhängande.
Kyroboas teaterområde r.f. som idag är ägare både till markområdet vid spelplatsen och vridläktaren,
samt diverse övriga byggnader på området, har långtgående planer på att bygga en ny vridläktare.
Nuvarande vridläktare togs i bruk år 1991. Ett nytt läktarprojekt är en investering i 200 000 – 250
000 euros klassen. I planerna ingår bland annat att läktaren skall utrustas med sådan teknik, att
också andra arrangörer än Oravais Teater med lätthet skall kunna ordna olika evenemang vid
Kyroboas, också vid övriga tider under året än juli månad. Vi vill med satsningen visa att området är
viktigt för Oravais Hembygdsförening/Oravais Teater och Kyroboas teaterområde r.f., och vi vill göra
satsningar som gagnar kulturverksamheten årtionden framöver.
Oravais Hembygdsförening r.f. vill starkt påtala behovet av en helhetsplan för vindkraftsparker i Vörå
kommun. I skrivande stund finns ett antal projekt under planering och skulle alla dessa projekt
förverkligas skulle Kimo by i praktiken helt omgärdas av vindkraftverk. Ett faktum som nödvändigtvis
inte ökar bybornas livskvalitet och en förbättrad boendemiljö, samt är knappast heller förenligt med
kommunens förhoppningar om en ökad inflyttning och nya bosättningar.
Skata och Roukus vattenbolag
Påpekande
Det finns två privata vattenbolag norr om Roukus vindpark.
Skata vattenbolag 20 abonnenter
Roukus vattenbolag 15 abonnenter
Vattentillförselnd kommer sydost ifrån Roukusskogen som bör beaktas vid byggandet av vindparken
och kabeldragningen så vattenkvaliteten inte äventyras.

Tuckor byaförening r.f.
Styrelsen motsätter sig ellinjedagningsalternativ E. Dragningen är ologisk och skulle förstöra
naturvärden på Vitmossen samt förfula landskapet.
Tuckor samfälligheter
Elöverföringen från en eventuell vindkraftspark måste genomföras med jordkabel i sin helhet. Detta
med tanke på alla negativa följder som en luftledning eller eventuella hybridlösningar skulle föra med
sig. Projektets största möjliga MW innebär även att det är tekniskt möjligt med jordkabel samt att det
är ekonomiskt försvarbart.
Vi anser att det enda lämpliga elöverföringsalternativet av de som presenterats är Stärckning A då
denna görs som komplett jordledning.
Sträckning E är ändå den mest olämpliga ledningsdragningen då denna skulle komma på eller i
närheten av Vitmossen. Denna är en i stort sett orörd myrmark som fungerar som en viktig
orrsplelplats. Den tänkta stärckningen skulle även komma nära det så kallade bronsålderhuset som
finns på långträskhällorna. Bronsåldershuset samt vandringslederna i närheten av fornminnena är
flitigt använda av många kommuninvånare. Att Förstöra denna unika miljö med någon form av
luftledning är otänkbart.
Sträckning E skulle även orsaka hälsorisker samt ekonomisk skada för de fastighetsägare som
riskerar att få en luftledning i närheten av sina hus vid Vörå ådal.
En luftledning genom Tuckor, Lålax samt Lotlax byar skulle även orsaka stor skada med tanke på
de flyttfåglar som passerar Vörå ådal.
Vi förutsätter att Vörå kommun och NTM-centralen tar detta i beaktandet i den fortsatta planeringen.
Vörå Jaktklubb
Vi har inget att anmärka på att man anlägger en vindkraftpark i området, men alla ledningar både
inom parken och från vindkraftparken till befintliga kraftledningar bör ske med jordkabel. Inga
luftledningar.
Vi motiverar vår åsikt med att:
Gällande landskapsplan 2040 har en ekologisk korridor från Kaurajärvi till Oravais som ligger väster
om vinparken. Denna bör inte förses med luftledning som bryter korridoren.
Likaså finns ett av de stora kvarvarande tysta områden i skogarna väster om (Fårhagan-Vitmossen).
Vitmossen är en känd spelplats för orre. Tjäderspelsplatser finns även i Påmossområdet kring
Vitmossen.
Skogsfåglar påverkas mycket starkt negativt av luftledningar.

Vörå ådal har stora mängder sädgäss (hotad art), grågäss samt andra flyttfåglar som uppehåller sig
på sin väg till och från häckningsområden vår och höst. Gäller även Hyypen och Isomäki
odlingslandskap.
Skogsfåglar och sjöfåglar lider även av ledningsalt B-D pga. Karvsor Långträsk.
Havsörnen rör sig också i området (finns boträd norr om Pirtjärv). Flyger eventuellt norrut till havet
via Karvsor Långträsk.
Vörå Jaktklubb r.f. förutsätter att vi i fortsättning kommer med på listan över de föreningar och
sammanslutningar som planen har konsekvenser för, så att vi har möjlighet att ge utlåtande över de
fortsatta planerna. Vi motiverar vår begäran med att 5 av 7 vindkraftverk samt 4 av 5
ledningsalternativ ligger på klubbens jaktområde.
Österbottens svenska producentförbund r.f.
Energiequell Oy planerar en vindkraftpark om högst sju vindkraftverk i skogsområdena Roukus och
Isomäki söder om Kimo och öster om Kuckus.
ÖSP har inga direkta åsikter angående vindkraftverkens placering.
Elöverföring och nätanslutning
Elöverföringen skall genomföras på ett sådant sätt att inverkan för de bosatta samt på skog och
mark blir minimal.
ÖSP förutsätter samarbete i första hand.
Inom Vörå kommun och geografiskt mycket nära Roukus planerade vindkraftspark finns flera andra
vindkraftsparker som är i planeringsstadiet. ÖSP vill se att vindkraftsbolagen inom området skall
samarbeta så att elöverföringen kan förverkligas i samma stolpar och ledningar enligt en sträckning
som har minst påverkan för de boende på området med så små ingrepp som möjligt i naturen.
I det fall Roukus vindkraftpark ej förmår eller kan samarbeta med någon annan vindkraft-park anser
ÖSP att elöverföringen skall genomföras som en 30 kV jordkabel enligt den sträcknings som medför
minst skada. ÖSP anser dock att alternativ E är den mest olämpliga dragningen som medför allra
störst skada.
1. Åsikt / Mielipide
Vi har tagit del av planen för Roukus vindkraftspark. Vi anser att vindkraftparken kommer för nära
bebyggelse och historiska platser samt att det med stor sannolikhet kommer att påverka inflyttning
till byn. Att byn blir omringad av tre olika parker passar inte. Roukus vindkraftpark skiljer ur en del
eftersom den placeras på en hög plats och mycket nära bebyggelse samt mycket nära Kimo bruk
och Kyroboas. Vindkraft borde koncentreras mera och inte omringa byn.
2. Åsikt / Mielipide
Observationer och anmärkningar som anses vara graverande eller besvärande för vidare utredning
kring Roukus vindkraftspark:
- Beaktande av omkringliggande vindkraftsparker i Kimo med omnejd.

I materialet om samhällsstruktur åskådliggörs endast roukusparken i form av prickar på kartan. För
att man skall få en förståelse för roukusparken i förhållande till Kimo är det av största vikt att invånare
får ta del av Ett BILDMONTAGE, där man kan befinna sig på valfri plats, exempelvis på tre olika
platser i Kimo by (kimo skolmuseum, kimo skola och kimo bruk) och se de planerade kraftverken i
förhållande till omgivningen i 360 graders vy. Detta bildmontage skulle omfatta ALLA byns
idriftvarande och under planering varande kraftverk. Informationen i dokumenten är högst
missvisande när de endast är prickar och cirklar på kartor.
- Ett stort antal fast- och fritidsboende berörs negativt av parkens omedelbara närhet. Cirklar och
riktvärden ger projektören frihet att tangera bebyggelse, men detta anses strida mot god sed.
- Diskussionstillfälle ordnas 6.4.2022 vid Norrvalla i Vörå. Detta anses högst opassande när parken
ifråga är belägen i Kimo by, där möjligheter att ordna dylika tillfällen finns! Detta gör möjligheter till
deltagande OJÄMLIKT när exempelvis äldre, funktionshindrade och sämre bemedlade att ta sig till
tillfället i fråga.
- Vörå kommun representerades vid diskussionstillfället endast av planläggare. Möjligheten för
allmänheten att ställa frågor gällande Roukus till exempelvis vörås politiker fanns ej. Önskas ett nytt
tillfälle i berörd by där politiker, allmänhet och projektören deltar och diskuterar vindkraften och dess
påverkan på byn.
- Roukusparkens ALLA eldragningsalternativ bör grundligt utredas. Om alternativ med
luftburenkabel utreds, bör även dennas påverkan på naturen utredas grundligt. Man bör utföra
omfattande undersökningar gällande skogsgatorna och därigenom också hur avverkningen av skog
påverkar kolsänkorna i enlighet med miljövärden. Luftburen kabels påverkan på djur- och fågelliv
bör grundligt utredas. Detta för att djur och fåglar kan få en trivsam levnadsmiljö. Om alternativ A
med markkabel utreds, bör grundliga utredningar genomföras gällande dess inverkan på invånarnas
och djurens trivsel i byggskedet samt dess långvariga inverkan på jordbrukarnas verksamhet,
markens struktur, täckdikning och vägar.
- Kabelvägar och luftburna kablar som planeras bör allmänheten få ta del av som bildmontage, där
man kan betrakta dessa i förhållande till omgivningen!
-Platsen för Roukus vindkraftspark anses högst opassande med tanke på platsens
rekreationsmöjligheter för allmänheten. Igenom området ordnas också friluftsevenemang, såsom
Botniavasan och Botnia mtb- cyklingen. Vindkraftsparken skulle ha stor negativ påverkan på
människors fritids- och motionsaktivitet i området.
- Har man i tillräckligt stor uträckning utrett vindkraftsparkens påverkan på grundvattnet?
- Kimo ådal är upptagen i VAMA 2021, Nationellt värdefulla landskapsområden. Om detta nationellt
viktiga område får störas av sådan industriell och störande verksamhet som vindkraftsparkerna är
så är VAMA 2021 endast ett dokument med tomma ord.
- Kimo bruk, Oravais slagfält och Oravais fabrikssamhälle hör till museiverkets byggda kulturmiljöer
av riksintresse, RKY. Vindkraftsetablering i och omkring Kimo by kommer drabba områdena negativt
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oåterkalleliga.

- Vörå kommun måste lägga upp riktlinjer för vindkraftsetableringar. Kommunen borde fråga sig om
det är moraliskt rätt att praktiskt taget "ringa in" byar med vindparker. Det är ett fåtal skogsägare
som gagnas ekonomiskt men allmänheten, omgivningen och miljön drabbas negativt och
oåterkalleligt.
3. Åsikt / Mielipide
Utlåtande om varför alternativet ”sträckning E” för elöverföring inte är lämpligt i planeringen av
Roukus vindkraftspark
De olika alternativen för elöverföringens sträckningar som ska undersökas i Roukus vindkraftsparks
miljökonsekvensbedömning (MKB) är 5 till antalet, av dessa förefaller ”sträckning E” vara den
olämpligaste. Därför anser vi att ”sträckning E” inte bör genomföras, nedan följer några motiveringar.
Sträckning E jämfört med de övriga alternativen
För det första så utnyttjar sträckning A,B,C och D de befintliga kraftledningarna på ett fördelaktigt
sätt, genom att stora delar av de sträckningarna går längs med de så kallade Harjavaltaledningarna.
Sträckning A,B,C och D skulle behöva exploatera relativt små nya områden för eventuella luftkablar,
sträcking A skulle bestå av 7,3km helt ny ledning, sträckning B av 5,8km helt ny ledning, sträckning
C av 5,8km helt ny ledning och sträckning D av 5,8km helt ny ledning. Sträckning E däremot behöver
exploatera jordbruksmark och skogsmark för 15,6km helt ny ledning, vilket är till nackdel för både
jord- och skogsbrukare. Speciellt stora områden med enhetlig jordbruksmark på Tuckorängarna i
Vårå ådal förstörs om luftledningar placeras där. En jordbrukare förlorar på varje nytt hinder som ska
köras runt på en tidigare tom åker. Även en betydande andel invånare i Vörå ådal skulle förlora på
att en eventuell luftkabel dras mitt genom byarnas bebyggelse. Till exempel skulle det minska
chanserna att locka nyinflyttare och priserna på fastigheterna skulle sjunka.
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landskapsområden lyfts Vörå ådals kulturlandskap fram som ett nationellt värdefullt område. I
utredningen påpekas det tydligt att det är landskapets välbevarade kulturella och naturliga uttryck
som gör det värdefullt att bevara. Ett citat lyder som följande: ”Vörå ådals kulturlandskap
representerar den österbottniska kustens välbevarade ådalslandskap som sträcker sig in i inlandet.
Området är ett nationellt värdefullt landskapsområde”. I ett annat citat lyfter Miljöministeriet fram att
”Vörå ådal representerar ett typiskt och välbevarat kulturlandskap i en österbottnisk ådal. Områdets

särskilda landskapsmässiga värdefaktorer är de vidsträckta åkervyerna, de välvårdade gamla
byggnadshelheterna samt byggnadernas väldimensionerade placering i landskapet”. En eventuell
luftledning genom Vörå ådals breda utsträckning, som ”sträckning E” skulle innebära, skulle
försämra dessa värdefaktorer. Luftledningar skulle även påverka t.ex. ”landskapsbildens enhetlighet
och effektfullhet” (som nämns i miljöministeriets kriterier).

Boberget-Kärresberget

I Miljöministeriets utredning (gjord av MAPIO-arbetsgruppen) om Vörå ådal, pekas BobergetKärresberget ut som värdefulla bergsområden. Även i Österbottens landskapsplan för 2040 lyfts
bergsormådet fram som en värdefull geologisk formation och som ett nationellt värdefullt
bergsområde. Det påpekas att ”markanvändning och åtgärder bör planeras och genomföras så att
de geologiska särdragen tryggas”. Områdets viktiga naturvärde bör alltså tryggas. Att dra sträckning
E genom eller nära bergområdets norra del äventyrar bergområdets naturvärden och bör undvikas,
även med tanke på den flitiga rekreationsanvändningen på området.

Rökiö vandringsled, med start från Norrvalla går genom det nationellt värdefulla BobergetKärresberget-området. Vandringsleden är i flitig använding framförallt tack vare områdets
rikanaturvärden. Vid utsiktsplatsen på Boberget finns ett vindskydd som används för grillning och
även övernattning. Under perioden 14.3.2020-13.3.2021 har över 930 namn antecknats i
besöksboken. Besökarna kommer från byarna i Vörå men också många långväga gäster har skrivit
i gästboken. Vandringslederna har haft ett stort antal besökare i många årtionden och det ökar hela
tiden, tex i besöksboken som sträcker sig från 2.10.2013 till 8.10.2017 finns över 2850 namn
antecknade (i medeltal över 700 namn per år). En bidragande orsak till områdets livliga användning
är även Folkhälsan Norrvallas och Vörå Samgymnasium-idrottsgymnasiums verksamhet i området.
Att genomföra ”sträckning E” skulle äventyra den attraktionskraft som området har och skulle
påverka kommunen och dess invånare negativt.

Figur 19. Elöverföringslinjerna läge i föhållande till nationellt- och regionalt värdefulla landskaps- och
kulturmiljöområden. Elöverföringsalternativ visas i Figurn med blå (A), violett (B), orange (C) och
grön (D) streckad linje.

Slutsats

Med hänvisning till dessa motiveringar anser vi att alternativet ”sträckning E” för elöverföring inte är
lämpligt i planeringen av Roukus vindkraftspark. Därför bör inte detta alternativ genomföras.

4. Åsikt / Mielipide

Vi besvärar oss mot Roukus Vinkraftsparks planer på att dra en elöverförningslinje (Alternativ E i M
KB) från vindkraftsparken, genom Tuckor till uppkopplings punkten i Lotlax.
Vi anser att en sådan dragning inte är acceptabel med tanke på användningen av skogen och åker
marken samt med tanke på bebyggelsen.
Enligt alternativ E i MBK planeras elöverföringslinjen gå parallellt med skogsskiftena i området. När
elöverföringslinjen går parallellt med skogskiftena går betydligt större delar av arealen åt till
ledningsgatan, jämfört med om en ledningsgatan går vinkelrätt genom skogsskiften.
Ledningsstolpar och tillhörande stag förhindrar effektiv och lönsam användning av åkermarken och
utveckling av jordbruket, därför är sträckningen av elöverföringslinjen när det gäller alternativ E
inte lämplig. På åkrarna finns reglerade undervattensdränringen, att anlägga en jordkabel åsamkar
stora skador på dräneringen. Även om fler vindkrafts parker vill ansluta sig till samma linje så bör
alternativ E undvikas på grund av de stora negativa effekterna alternativet har på åker-,
skogsmark och bebyggelse.

5. Åsikt / Mielipide

Vi anser att elöverföringens sträckning E är olämplig som alternativ. Den är planerad i öster och
väster riktning. Samma riktning som skogsskiften går. En 50 meter bred ledningsgata drabbar
oskäligt enskilda markägare. Vitmossen orörd myrmark med rikt fågelliv. Långträskhällorna med
forngravar och vandringsleder är ett betydande rekreationsområde för befolkningen. Vörå ådal med
jordbruksmark och bostäder som hamnar under luftledningen är totalt oacceptabelt.

6. Åsikt / Mielipide

Vi anser att sträckning E är är den mest olämpliga med tanke på att den kommer att drabba en till
två
skogsägare beroende på en bredden av ledningsgatan som förmodligen är minimum 50 meter, med

tanke på att dragningen i förslag E är i Öst / Västlig riktning. Vi tycker att den planerade
vindkraftparken i området är tilräkligt högt umbärande för markägarna i området.

Har även besökt de stenålders fornlämningar som finns i området och kan se möjligheten för
kommun att exploatera detta för rekreation för framtida generationer istället för att skapa en miljö
med väldigt starka elekromagnetiska fält som vi idag inte vet vilka genetiska skador detta kan göra
på framtida generationer. I sverige har man börjat gräva ner denna typ av ledningar i vissa områden
för att minska exponeringen för människor.

7. Åsikt / Mielipide

En luftledning från Roukus vindpark drabbar enskilda markägare svårt. Skogsskiftena är smala , om
en ledning kommer på skiftet far en stor del av skogsarealen till ledningsgata. Tuckor by har nyligen
genomgått ägoreglering och fått nya fina skiften. Ledningsdragningen skulle medföra olägenheter
för skiften.

8. Åsikt / Mielipide

Med tanke på den planlagda vindpark i Roukus skogar, så har flera i kimo by grubblat sej över att
de
kommer för nära de två väldigt unika miljöplatser Kimo bruk och Kyroboas teater. Deras fina miljö
ska vel få vara som den är och inte skyltas med 7 vindmöllor i bakgrunden och deras sus, därför
tänker jag också om det inte vore lämpligt att beakta det mera.
Andra saken är ju också att det finns jo flertal vindparksområden i planering runt kimo by, det kommer
att medföra för kimo borna och de som vill flytta till kimo att de kanske väljer andra byar för
attraktivten inte är lika stor när hela byn är instängda av vindkraftverk. Med det vill jag säga att det
borde ju inte vara lagligt i något tillfälle att en vacker jordbrukar by som kimo med vackra och
historiska kultur nöjen ska bli ointressant av vindparkernas framfart. Så det borde inte få byggas
vindparker på flera väderstreck av någon by alls.
Fastighetsskatten också som kommer in i kommunen av vindparker borde väl inte heller delas ut
över alla byar i en kommun, den borde ju koncentreras till den by som drabbas, såsom upprustning
av
skolor, daghem, kultur osv borde vara ett vettigt ändamål för pengarna.

9. Åsikt (del 1) / Mielipide (osa 1)

Jag har bekantat mig noggrant med vindkraftsprojektet Roukus, och förvånar mig synnerligen över
att Energiequelle inte respekterar avstånden till hus och boende.. ej heller till historiskt värdefulla
platser. Jag har gått i den uppfattningen att det är 1,5 kilometers respektavstånd som gäller i Vörå?
Och till värdefulla historiska kultur och industriarbetare borde avståndet vara mycket mer!

Detta respektavstånd tycks inte beröra detta bolag med säte i Tyskland?

Från min sommarstuga och min mark vid den nordligaste delen av Röukas träsk kommer vi att få se
på dessa gigantiska 300 meters torn nonstop.. Det minskar avsevärt värdet på ägomarken och
tomter villor mm. Så även för de egnahem som finns i byarna runt om.

300 meters vindkraftverk finns ju inte i dagsläget. Hur skulle Vörå kommun ens i så fall kunna
godkänna en plan som görs för vindkraftverk av storlek som ännu ej existerar? Här måste man nog
tänka helt om. Beslutsfattarna måste inse att detta är inte möjligt på detta sätt som planerna
presenteras nu.

Det kanske allra värsta är att de närmaste turbinerna kommer att ligga endast ca 1 kilometer från
det
europeiska och nationellt viktiga över 300 åriga kultur/industriarvet Kimo bruk i Oravais? Detta, som
jag själv varit med och byggt upp i över 20 års aktiv tid tillsammans med föreningar och bybor. Ett
projekt som pågår alltjämt sedan år 1990 - och som ingalunda ska äventyras av okunskap. Det
måste kunna bevaras i det nuvarande skicket och inte ”störas” av 300 meter höga vindkraftverk eller
vindkraft överhuvudtaget. Teatern är en annan del av samma kulturarv och möllorna kommer att
förstöra och ge skuggor av vingar och möllor, under de soliga teaterkvällarna. Solen ligger på så sätt
kvällstid.

- Om projektet, mot förmodan, får tillstånd, anser jag att ALLA ellinjer grävs ner under marken. Det
är alldeles ovillkorligt. Kimo by kan inte vara genomkorsad av högspänningslinjor över skog och
mark. Och vindmöllor i en så specifik miljö motsätter jag mig helt emot. Jag tycker de möllor som ev.
planeras i framtiden ska stå långt från byar och byggnader. Alla investeringar som människor gjort

för sin mark, hus, sommarvillor och för att få ett bra välmående och möjlighet att bo och verka nära
sina egendomar förstörs på en gång. Vi vill väl inte avfolka byarna i Vörå eller hur? Det kommer att
vara ett sorgligt faktum om dessa planer får sin verkställande...

Jag har personligen inget emot vindkraft, men hoppas att beslutsfattarna noggrant överväger var
man låter bygga vindkraften idag. Vi ska inte böja oss för utopiska planer av utländska krafter som
inte ser byarnas, historiens egentliga värde för invånarna och vars planer kan ses som är huvudlösa
i placering, när det finns så många andra platser som är lämpligare.

10. Åsikt (del 2) / Mielipide (osa 2)

Jag vill lägga till några punkter för beslutsfattarna att lyfta fram i behandlingen av detta ärende... här
som en komplettering till min anmärkning mot Roukus vindkraft eftersom det är NU man ska
kommentera planer för deltagande, -bedömning och -miljökonsekvenser. Vi kan förstå att inga
formella beslut är gjorda, men desto mer informella processer och förhandsdiskussioner lutar mot
att man är beredd på ett stort omvälvande genomförande.:
1. - Det verkar som om hela Kimo ska omringas av vindkraft. Det torde inte vara någon bra lösning
vare sig för kommunen eller för Kimo by. Det är utopi att skissa upp vindkraft runt hela byn och
omgivningarna då det finns lämpligare skogar längre bort mellan Vörå centrum och Kaurajärvi, Lotlax
och Rejpelt, som tål bättre belastning och där det inte finns nationella kulturarv att ta hänsyn till..
2. Projektområdet ingår alltså inte i delgeneralplanen för vindkraftsområden som redan är fastställd
i
kommunen. Både vindrelaterad och icke-vindmarkanvändning måste hanteras proaktivt och mycket
långsiktigt. Är då de eventuellt redan diskuterade/gjorda reservationerna/besluten tillräckliga?
3.
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Konsekvensbedömningen av detta projekt måste därför också ta hänsyn till effekterna av själva
genomförandet. - Detta beror på att en mycket stor koncentration av vindkraft till synes kommer att
bildas i olika delar av Kimo, vilket kan ha en betydande inverkan på landskapet, bekvämligheten i
livsmiljön och även försörjningen baserat på områdets natur. OBS: Det är mycket viktigt att ta i
beaktande Kimo Bruk och Oravaistens fabrikssamhälle som är nationellt betydelsefulla och som
industrins arv uppbyggda kulturmiljöer.
4. I konsekvensanalysen ska vindkraftsparkers landskapseffekt påvisas på ett tillräckligt illustrativt
och realistiskt sätt. Bedömningen ska också, som ett alternativ, visa på inverkan av alternativ - från

kortare än 300 meter som helhet, samt påverkan av största möjliga avstånd (från Kimo);
5. Utöver landskapseffekterna måste konsekvensanalysen ta tillräcklig hänsyn till projektets
ekonomiska och sociala sidoeffekter (”Collateral damage”) av projektet, såsom områdets attraktivitet
och trivsel.
6. Konsekvensanalysen måste också särskilt uppmärksamma möjligheten att använda jordkablar
jämfört med luftledningar. I detta sammanhang måste även effekterna på arkeologiska platser
beaktas; om det inte finns aktuell information om dem måste en konsekvent och kvalitativ
uppdateringsinventering göras.

11. Åsikt / Mielipide

Vill härmed lämna in följande anmärkningar på vindkraftplanerna gällande Roukus Vind;
- Turbiner är planerade för nära bostads och fritidshus och kan förorsaka betydande olägenheter för
de boende (buller, störning av signaler etc.) Under de senaste åren ha allt fler familjer flyttat till
Baggas by och området kring Röukas träsk, om detta projekt förverkligas kommer denna positiva
trend troligen att brytas, Angående uppkopplingen av projektet ifall det förverkligas bör det ske med
jord kabel så närmiljön påverkas så lite som möjligt.

12. Åsikt / Mielipide

Jacob Tegengrensällskapet månar om att ellinjedragningen alternativ E inte skall störa det rika
forngraveområdet, Fornhuset och bronsåldersplatsen, som skalden och arkeologen Jacob
Tegengren
delvis upptäckte och gjorde känt för eftervärlden. Han kom till Vörå 1915 och dog i Oravais 1956.
Många av de gamla föremål han hittade i gravarna finns på Nationalmuseet i Helsingfors. Då man
rör sig på ovannämnda område skall man få en känsla av att flyttas tillbaka några tusen år i tiden
och
inte störas av moderna el-linjer!

13. Åsikt / Mielipide

Synpunkter på vindkraftprojektet i Roukus, Kimo.
*Vi skulle vilja se ett minimiavstånd på 2,5 km till bebyggelse.

*Man bör också ta i beaktande att det planeras flera parker runt Kimo by varpå man borde göra en
gemensam miljökonsekvensbedömning för att se helheten. (Befintlig park : Storbacken. Under
byggnad: Mörknäs. Planerade: Öland, Roukus, Vargitmossen.)
*Luftledningar över åkrar är inget alternativ för elöverföring
*Endast 1 km från planerade projektet i Roukus finns kommunens bostadsplaneområde.

14. Åsikt / Mielipide

På fastigheten Isomäki inom området för Roukus vindkraftspark står min hemgård. Hemgården har
vi genom åren använt som fritidshus och i dagens läge är gården i daglig användning.
Min son Fredrik Nyman är jordbrukare och använder delar av fastigheten för jordbruket. På
fastigheten finns idag en fast beteshage för Highland Cattle boskap. Detta innebär förstås att vi inom
familjen besöker gården dagligen. Jag och min man samt min sons familj använder den även för
övernattning vid jordbrukets högsäsong, samt som fritidsbostad under sommarmånaderna.
Planerna för fastigheten är den kommer att fortsätta vara i familjens ägo, i och med att min son
kommer ärva fastigheten efter mig. Vad min son har för planer kan jag inte svara på och det är
kanske inte väsentligt i sammanhanget men i och med att fastigheten är väsentlig för jordbruket
kommer den inte att säljas.
Det har kommit till min kännedom att fastigheten borde ändras till lagerbyggnad för att planerna
med vindkraften ska gå vidare. Jag vill klargöra att jag i egenskap av fastighetsägare inte kommer
att
godkänna någon form av ändring gällande fastighetens funktion. Isomäki är en fritidsbostad och
kommer att fortsätta som sådan.
Jag motsätter mig inte Roukus vindkraftspark i sig, och jag tror fullt och fast att vindmöllorna inte
kommer att störa oss. Men någon ändring av fastighetens funktion accepteras inte.

15. Åsikt / Mielipide

Vi undertecknare vill framlägga våra åsikter gällande planeringen av Roukus Vinds eventuella
vindkraftspark. Luftledningar för överföring av el till överliggande elnät påverkar jord-, skogsbruk
samt miljön negativt. Den enda acceptabla lösningen för elöverföringen från det aktuella
planeområdet är med jordkabel i sin helhet. Detta oberoende av linjedragning. Vår åsikt är att detta
krav skall ligga till grund för det fortsatta planearbetet och att Vörå kommun abbryter planearbetet

om detta inte kan garanteras. Likaså måste ett eventuellt framtida bygglov för parken kräva att
elöverföringen till ovanliggande elnät byggs med jordkabe i sin helhet utan luftledningar.

Vi vill synnerhet påpeka våra synpunkter gällande kraftledningsalternativ E. Enligt vår åsikt är detta
alternativ det minst lämpliga. Detta gäller i synnerhet om den genomförs som luftledning eller någon
form av hybridlösning.

Området väster om Roukus Vinds delgeneralplaneområde är utmärkt som område med behov av
ekologisk förbindelse i Österbottens landskapsplan 2040. Denna förbindelsekorridor bör inte brytas
av med någon form av luftledning västerut. Området är även ett av de få kvarvarande tysta områden
i Vörå kommun.

Kraftledningsalternativ E skulle även passera Vitmossen, som är en av närområdets viktigaste
spelplatser för orre. Området kring Vitmossen har även kända tjäderspelplatser. En luftledning i detta
område skulle innebära stor skada då det är allmänt känt att en sådan föranleder stor skada på
skogsfågelbestånden. Vitmossen har även betydelse för de tranor och svanar som övernattar vid
Tuckor Långträsk och normalt flyger över mossen på sin färd ut till dagområdena.

Den i stort sett orörda myrmarken på vitmossen har också stor betydelse för de lokala jägarna, samt
för lokalbelfolkningen i övrigt då skogarna runt om har populära vandringsleder.

Området kring Vimossen har även stort antal kända forngivar som besöks av många människor varje
år. Den eventuella luftledningen riskerar även att förstöra miljön vid det så kallade bronsåldershuset
och stenåldersbostaden som byggts upp i området kring Vitmossen och Långräsk.

Ledningsalternativ E skulle även medföra stor påverkan på Vörå ådal ifall det genomförs. En
luftledning över ådalen skulle orsaka stor skada med tanke på alla flyttfåglar som till exempel
grågäss, sädgäss, tranor och svanar som uppehåller sig och passerar området i samband med
flyttningen på vår och höst.

Att bygga en luftledning i närheten av bostadshus utgör en hälsorisk för husägarna samt orsakar
stor ekonomisk skada i form av sänkt värde på fastigheterna. Ledningsalternativ E går genom flera
bosatta områden. En luftledning längs ledningsalternativ E skulle därmed ha en stor negativ

påverkan på många husägare i byarna Tuckor, Lålax och Lotlax.

Vi hoppas att ovan nämnda saker beaktas i den fortsatta planeringen så att kraftledningsalternativ
E tas bort ur den fortsatta planeringen, alternativt planeras som jordkabel i sin helhet.

16. Mielipide / Åsikt

Onko vielä tulossa kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa esitellään Roukuksen tuulivoimalahankkeen
selvitysten tuloksia ja suunnitelmia?

Asun ……. ja olen seurannut Roukuksen tuulivoimalahanketta. Olen huolissani Kimon kylän kokon
aiskuvasta. Kylä on lähellä sydäntäni ja se on erittäin kaunista maaseutua. Tämä alue kuuluu myös
valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeeseen (VAMA 2021).

”Ne ovat maaseutumme edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kul
ttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Yksi
näistä arvokkaista maisemaalueista on Kimonjokilaakson viljelymaisemat Pohjanmaan
maakunnassa.” (lainaus tekstistä: https://www.ymparisto.fi/fifi/luonto/maisemat/arvokkaat_maisemaalueet )

Maisemakuva
Kimojokilaakson kulttuurimaisema on hyvin hoidettua ja perinteisen asutusrakenteensa
säilyttänyttä pohjanmaalaista elinkeinomaisemaa, jonka keskellä on lukuisia vanhoja
talonpoikaistaloja pihapiireineen. Kimojokea seurailevan tien varrelta avautuu laajoja
metsäisten selänteiden rajaamia näkymiä yli lähes vesirajaan ulottuvan peltotasangon.
Viljelyalan keskeltä nousevat saarimaiset kallio- tai moreenikumpareet ovat arvokkaita
maisemallisia elementtejä. Maiseman perinteisestä rakenteesta poikkeavat lähinnä
muutamat peltolaakson keskelle sijoitetut turkistarhat sekä metsäselänteiden avohakkuut.
Alueen maisemallinen kiintopiste on Kimon ruukki, joka on yksi Suomen vanhimmista
teollisuuslaitoksista. Edustavimmillaan ruukkikokonaisuus on alaruukilla, jossa sijaitsee
valtaosa yhtenäisen asunsa säilyttäneistä puurakenteisista tuotantorakennuksista. Ruukin
toimintaan liittyviä rakenteita on löydettävissä jokaisesta Kimojoen koskesta.
Lainaus; https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BD0F0ED2F-28A0-40BE-8901-

D4A0A4A1747E%7D/171099 (ylläoleva teksti sivulla 66)

Juurikin näiden alueiden välittömään läheisyyteen Roukuksen tuulivoimala sijoitettaisiin
mikäli tuulivoimalahanke toteutuisi.
Niinikään tuulivoimalahankkeen toteutuessa, Kimon kylä-ja valtakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet tulisivat olemaan tuulivoimaloiden ympäröiminä.
Tämä ymmärrettävästi heikentäisi VAMA 2021:n periaatetta, sillä tuulivoimaloiden
kokonaiskorkeuden (300 metriä) huomioonottaen ne veisivät täysin katsojan huomion
Kimojokilaakson maisemakuvasta.

”Ja kuten kaikella energiatuotannolla, myös tuulivoimalla, on negatiivisia
ympäristövaikutuksia. Näitä ovat mm. ympäristö-, näkö-ja äänihaitat.” Lainaus sivulta;
https://www.vattenfall.fi/sahkosopimukset/tuotantomuodot/tuulivoima/

Haitat huomioon ottaen, tämä herättää kysymyksen, että mikäli Roukuksen tuulivoimalahanke tote
utuisi, niin mikä olisi tulevaisuudessa Kimon kylän kohtalo kulttuurija luonnonarvojen kunnioittamisen ja maisema-alueiden, juurikin ylpeyttä herättävien
maaseutumaisemaalueiden osalta? Puhumattakaan kylän vetovoimaisuudesta? Tulisivatko nuoret lapsiperheet valitse
maan Kimon kylän asuinpaikakseen vaihtoehtona muut asuinpaikat vai jopa toisen kunnan
asuinpaikakseen? Tulisiko Kimon kylä olemaan
elinvoimainen tulevaisuudessa, vaiko vain yksi kuihtunut tuulivoimalan jalkoihin jäänyt
kylä?

Energiaquellen sivuilla (https://www.energiequelle.de/fi/roukus/ ),on nähtävissä kartta
jossa näkyy sinisellä katkoviivalla rajattu ajateltu Roukuksen tuulivoimala-alue:

Kartasta katsottaessa näyttää siltä että alue olisi kaukana Kimon kylästä, mutta kun
ajattelee että yksi tuulivoimala on 300 metriä kokonaiskorkeudeltaan-ja että voimaloita
tulisi olemaan seitsemän kappaletta, niin selvää on että ne kohoaisivat todella korkealle ja
ryöstäisivät maisemakuvan pitkiltä etäisyyksiltä.
Karttaa katsottaessa on mahdotonta arvioida kuinka suuri voimala tulisi olemaan
todellisuudessa.

Tästä syystä pyytäisin että nähtäville saataisiin aidonnäköinen tietokone-animaatio tms.
esitelmä videona, josta selkeästi näkyy miltä Kimon kylän puolelta Roukuksen tuulivoimala
näyttäisi suhteessa jo olemassaolevaan Kimon kylän pohjoispuolella olevaan
tuulivoimalaan.

Kartan oikealla puolella on Kyroboaksenteatterialue. Kyroboaksessa on teatteritoimintaa kaikki kesät. Tämä alue tulisi olemaan valtavan
lähellä tuulivoimaloita. Katsojien näkökenttään tulisi vääjäämättä tuulivoimalat heidän yrittäessään
nauttia teatteriesityksestä. Mielestäni tämä rumentaisi kokonaiskuvaa ja muuttaisi ratkaisevasti
Kimon maisemaa.

17. Åsikt / Mielipide

Enligt min mening är en Landskapsplan fortsättningsvis ett bra och nödvändigt instrument med vilken
man skapar möjligheter och riktlinjer för samhällsbyggande. Den har många fördelar. Framför allt
hindrar den oönskat samhällsbyggande m.a.o. den styr samhällsfunktioners endamålsenlig
placering.

Därför anser jag att nuvarande sätt att generalplaner utarbetas separat för varje enskilld park är
förkastligt. I stället skall vindkraftsplacering behandlas utgående från en helhetssyn (Landskapsplan
etc.). Önskvärt vore att vindkraftsindustrin skulle åläggas ansvaret för att stå för sin egen regler/reservkraft till exempel medelst lokalproducerat biogas. Nationens självförsörjningsgrad skulle få
må bra av det.

Nu kommer dessa nyetableringar av vindkraft omringa Kimo by från alla håll med över
trehundrameters anläggningar (Lappomasten är 323 meter hög) och dessutom kronjuvelen Roukus
Vindkraftspark mitt i en nationellt värdefull Bruksmiljö som en 7-års gräddtårta.

18. Åsikt / Mielipide

Jag är djupt orolig över effekterna av den planerade vindparken i Roukus i Kimo by. Möllorna kommer
att synas av hela centrala Kimo by av uppskattningsvis 300 människor. Utveckling syns och

kan inte alltid stoppas, men i detta fall är det inte bara fråga om en park, utan fyra parker i Kimo samt
en park i Vörå skogarna – helheten blir att Kimo by omringas av möllor. Hur kan Vörå kommun tillåta
att en by ska bli en vindkraftpark? Jag säger det igen – en by blir en vindkraftpark. Vanliga människor
stiger ut på gården och har möllor i alla väderstreck.

Följande bör tas i beaktan:

1. Hur det börjar se ut i Kimo med möllorna i Roukus vindpark samt alla andra planerade möllor –
Storbacken, Vargitmossens, Mörknäs, Lasor vind och Roukus vindpark. 3D-bilder, landskapsbilder
med möllorna inritade. 360 graders visning från olika punkter i byn. Hur ser ut det från Oravais
Teaters vridläktare? Möllor i varje riktning är skadligt för invånarnas trivsel i byn.
2. Vad tycker ortsborna? Det bör ordnas ett infotillfälle för Kimo by angående ALLA parkers
sammanlagda påverkan, men med fokus på Roukus vindpark. Frågan är om ännu denna park bör
tillåtas. Ortsborna bör få rösta och Vörås politiker ska låta ortsborna bestämma om sin egen by.
3. Vörå Kommun bör göra en helhetsbedömning av alla parkers inverkan på Kimo bys framtid.
Kommer familjer att vilja flytta hit i framtiden? Det är visat att vindkraft stöter bort möjliga
inflyttare samt att det sänker värdet på egnahemshus i området. Vörå kommun bör se till sina
invånares bästa. Kommunen bör stå upp för Kimo by och tala för dess rättigheter att vara en levande
och lockande by i framtiden. Helhetsbedömning av alla parkers sammanlagda inverkan.
4. Hur påverkar det här Kimo Bruks och Oravais Teaters verksamhet? Kommer möllorna att synas
därifrån? Båda två är viktiga för kultur i Kimo by och hela närområdet. Vad säger museiverket?
Möllor är planerade 1 km från Oravais Teater. Detta är inte acceptabelt. De inverkar på
teaterverksamheten.
5. VAMA 2021, inventeringen med det svenska namnet ”Nationellt värdefulla landskapsområden”,
gjordes av Miljöministeriet. Kimo Ådal valdes ut som ett värdefullt landskapsområde. På
Miljöförvaltningens webbplats står det så här:
”De riksomfattande målen för områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen
(132/1999) förutsätter att den nationellt värdefulla kulturmiljön och naturarvets värden tryggas.
Detta ska enligt 24 § i ovannämnda lag beaktas i de statliga myndigheternas verksamhet, vid
planeringen på landskapsnivå och vid annan områdesplanering.

Myndigheternas riksomfattande inventeringar av nationellt värdefulla landskapsområden, byggda
kulturmiljöer av riksintresse och nationellt betydande arkeologiska objekt utgör ett

kunskapsunderlag när kulturmiljövärden i enlighet med de riksomfattande målen för
områdesanvändningen ska beaktas.”

Hur tas detta i beaktande vid planeringen av möllor så pass nära detta kulturmiljö? Möllorna
kommer att synas över hela området. Möllorna strider mot VAMA 2021.

FÖRSLAG
Vindkraftverk får endast byggas på östra sidan av Kimo by. Håll vindkraftverken i en enda grupp.
Mörknäs, Storbacken och Vargitmossen. Ta ett politiskt beslut likt Nykarleby. Då vinner både
kommunen och byborna.

19. Åsikt / Mielipide

Vi motsätter oss Roukus vinkraftpark, pga dess närhet till vårt bostadshus. Vi kan inte förstå hur man
kan planera in en sådan kraftverkspark i närhet till bostadshus som bara ligger 1,1 - 1,4 km ifrån.
Vårt hus ser ut att ligga ca 1,6 km ifrån. Blir det dessutom de andra parkerna förverkligade så har vi
vindkraftverk i alla vädersträck så det blir ingen vacker syn, som även sänker fastighetens värde.
I Kantlax har de byggt med minst 1,8 km avstånd till bostadshus förutom 1 som gav undantagslov
som var närmare. Kan ju tillägga att det hörs bra från möllorna till de hus på 1,8 km avstånd, så med
tanke på var dessa skulle placeras här i Roukus och att vinden oftast blåser därifrån så skulle vi ha
ett konstant surr från möllorna här. Sen även en annan sak angående luftkabel. Ni har även ritat en
eventuell linjedragning över våra ägor, men det kommer vi inte gå med på heller, att ni skulle kunna
dra linjen över vår mark.
Vi är helt emot dessa vindmöllor här i Roukus.

20. Åsikt / Mielipide

Efter att ha tagit del av informationen som berör Roukus vindkraftspark och de olika
kraftledningsalternativen därifrån, och då speciellt alt. E som är ritad genom Tuckor bys skogar ut till
Kleidre måste man nog protestera.

Nog tycker man att det är rent tragikomiskt att det planeras vindkarft i alla lite större skogspartier
men inge vet vart elen skall skickas, utan man ritar lite godtyckligt in kraftledningar mest åt alla håll

för säkerhets skull.

När det gäller alt. E kan man åtminstone hoppas på att ingen bekantat sig med terrängen där den är
dragen, för alternativet är nog en fullkomlig arrogans mot värdefull natur och dess skönhetsvärden.
Elle är det endast eurotecknet man har förmågan att se?

Som markägare i området och arrendegivare till det s.k. Fornhusområdet där Tegengren Sällkapet
uppfört ett bronsåldershus med flera attraktioner, att kan man inte annat än förvånas att någon ens
tänkt tanken att dra en kraftledning över stället.

Fornhus området med dess vandringsled via stenåldersgrunder och en vandringsled som kommer
upp från Norrvalla har blivit ett omtyckt utfärdsmål. Ofta står där flera bilar på parkeringen och det
rör sig människor i området som kommit förvånansvärt långt ifrån.

Uttrycker jag mig klart nog:
Det passar inte på något vis med kraftledningar i det här området, och inte heller i dess närhet! Det
tar nog bort all stämning av forntid om man ser kraftledningsstolpar och kablar när man rör sig på
stället.

Tilläggas kan att en sådan ledning skulle ödelägga åtskilliga ha av Tuckor bys mest produktuva
skogsmark.

När det nu tycks råda en så euforisk klondykestämming för att få fram el ur våra skogbackar, tycker
man nog att kommunen skall försöka allt det kan, för att få de olika lycksökargängen att samarbeta
om en (1) kraftledning ut till Fingrid. Och den blir utförd så att den orsakar minsta möjliga skada och
förargelse för kommuninvånarna som det bara är praktiskt och ekonomiskt möjligt att genomföra.

