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Poikelin tuulivoimapuisto, YVA-suunnitelma /
Vindkraftspark i Poikel, MKB-programm
(EPOELY/1344/2021)

Cinia Oy
Cinia Oy ei ole Poikelin tuulivoimapuistohanketta vastaan eikä lausuttavaa Korsnäsin kunnan Poikelin alueen tuulipuistohankkeeseen liittyviin lausuntopyynnössä esitettyihin suunnitelmiin ja hankealueen kuvauksiin. Cinia Oy:llä ei ole radiotaajuuksien käyttöön vaikuttavia viestiverkkoja Poikelin
tuulivoimapuistoon suunniteltujen tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen vaikutusalueella. Pyydämme
huomioimaan hankkeesta Cinian teleliikenteelle aiheutuvat haitat. Kyseisen hankkeen vaikutusalueelle ei jatkossa voida rakentaa radiolinkkijärjestelmiä tai telekaapelointeja.
Digita
Digitan antenni-tv vastaanottoneuvonnassa Digita Infossa on ajantasainen ja kattava tieto antennitv:n vastaanotto-olosuhteista. Vaikutusalueella ei ole todettu katvealuetta. Digita toteaa, että tuulipuistot voivat aiheuttaa merkittävää haittaa antenni- tv:n vastaanottoon ennen kaikkea radio- ja tv–
lähetysasemaan nähden puiston takana olevissa asuin- ja lomarakennuksissa. Vastaanotto-ongelmat voivat syntyä jo yhdenkin tuulivoimalan tapauksessa. Pahimmillaan tuulivoimala voi estää tvsignaalin etenemisen kokonaan.
Antenni-tv –lähetyksiä käytetään myös viranomaisten vaaratiedotteiden välityskanavana. Tuulivoiman aiheuttaessa häiriön antenni-tv -vastaanottoihin vaikuttaa se tällöin myös vaaratiedotteiden
saatavuuteen ja sitä kautta yleiseen turvallisuuteen. Tämän vuoksi vaikutukset antenni-tv vastaanottoihin tulisi ottaa huomioon myös turvallisuuteen liittyvien vaikutuksien arvioinnissa. Antennitelevision vastaanotto-ongelmien syntymisen estämiseksi onkin erittäin tärkeää tutkia suunnitellun tuulivoimalan vaikutus antenni-tv-lähetysten näkyvyyteen jo hyvissä ajoin ennen rakennuslupien hakemista ja myöntämistä, ja mieluiten jo ennen tuulivoimalan sijaintipäätösten tekemistä.
Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myöntämisvaiheessa:
• hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja
tv-verkon lähetyksille aiheuttamien häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman
laatiminen hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua laatimaan ja toimittamaan konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä; ja
• tarvittaessa täsmennetään, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista kustannuksista.
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään (LiVM 10/2014 vp - HE 221/2013 vp)
todennut, että tuulivoimahäiriössä häiriönaiheuttaja huolehtii tilanteen korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja myös vastaa kustannuksista. Valiokunta on jo aiemmin katsonut, että tämän kaltaisen
aiheuttaja vastaa -periaatteen tulisi olla yleisemminkin taajuuksien häiriöiden yhteydessä noudatettava lähtökohta.
Digita toteaa, että antenni-tv:n verkko-operaattori Digitan velvollisuuksiin ei kuulu tuulivoimaloiden
tv-lähetykslle aiheuttamien häiriöiden korjaaminen, vaan vastuu kuuluu häiriöiden aiheuttajalle. Näin
ollen tuulivoimahankkeesta vastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma häiriöiden estämiseksi ja poistamiseksi sekä otettava vastuu häiriöiden poistamisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.
Digita toteaa, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt ja niiden vaikutukset ja vaikutusalueet voidaan riittävällä suunnittelulla nykyisin ennustaa. Tämän lausunnon kohteena oleva
tuulivoimahanke voi muodostaa häiriöitä yhteisvaikutuksena toisien tuulivoimahankkeiden kanssa..
Häiriön poistokeinoja toteutettaessa on otettava huomioon myös alueen muut mahdolliset tuulivoiman rakentamishankkeet.
Lisäksi Digita toteaa, että tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden hoitamisessa ei valitettavasti ole
alalle syntynyt yleisiä käytäntöjä. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt voivat pahimmillaan estää kokonaan antenni-tv -signaalin vastaanoton. Erityisesti tilanteessa, jossa olemassa olevan tv- ja

radiolähetysaseman lähistölle sijoitetaan useita tuulivoimaloita, voidaan pahimmassa tapauksessa
ajautua tilanteeseen, jossa tv-signaalin eteneminen estyy kokonaan.
Sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt pyritään
välttämään hyvissä ajoin etukäteen jo voimaloiden suunnitteluvaiheessa tuulivoimaloiden ja verkkooperaattoreiden välisellä yhteistyöllä. Ellei näin tehdä, riskinä on, että tuulivoimaloiden roottoreiden
kotitalouksien tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt jäävät korjaamatta ja kotitalouksien kärsittäviksi.
Tästä on jo olemassa valitettavia esimerkkejä (esim. Pori Peittoo). Tuulivoimayhtiöt tulee siten jo
kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa velvoittaa huolehtimaan siitä, että tuulivoimalat sijoitetaan alueelle siten, että häiriöitä kotitalouksien antenni-tv:n vastaanotolle ei aiheudu. Viranomaisten tulisi
päätöksessään tuoda selvästi esiin myös se, että mikäli huolellisesta ennakkosuunnittelusta huolimatta tuulivoimalat kuitenkin aiheuttavat häiriöitä tv- vastaanotolle, tulee niiden myös huolehtia häiriöiden poistamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista.
Digita suhtautuu myönteisesti tuulivoiman käyttöön energianlähteenä. Jo toteutetut tuulivoimalat
ovat kuitenkin osoittaneet, että tv- lähetysasemien jälkeen rakennetut tuulivoimapuistot voivat aiheuttaa olennaisia häiriöitä tv- vastaanottoon. Mahdollisten tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden
korjaaminen ei kuulu Digitan velvollisuuksiin ja televisiovastaanoton varmistamiseksi alueella on erittäin tärkeätä, että tuulivoimatoimija huolehtii aiheuttamiensa häiriöiden poistamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista.
Elisa Oyj
Emme ole hanketta vastaan, pyydämme kuitenkin huomioimaan Elisan teleliikenteelle aiheutuvat
haitat. Kyseisen hankkeen vaikutusalueelle ei jatkossa voida rakentaa radiolinkkijärjestelmiä.
Fingrid Oyj
Osayleiskaavan alueelle sijoittuu mahdollisesti Suomen ja Ruotsin välisen uuden tasasähköyhteyden alustava voimajohtoreitti. Fingrid on selvittänyt Svenska Kraftnätin kanssa Fenno-Skan 1 -yhteyden korvaamista joko nykyisen yhteyden reitille Rauman seudulta Ruotsiin tai vaihtoehtoisesti
kokonaan uutta reittiä Suomen ja Ruotsin välille Merenkurkun alueella. Alustavissa reittiselvityksissä
tarkasteltu reitti Murtoisista Korsnäsiin reitti sijoittuisi kokonaan uuteen johtokäytävään. Pohjanmaan
maakuntakaavassa 2040 (maakuntahallitus 15.6.2020) uudelle reitille esitetään yhteystarve Fingridin esityksen mukaisesti (kuva 1). Tuulivoimahankkeen ja johtoyhteyden yhteensovittaminen tulee
tehdä yhteistyössä kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa.
Kuva: Suomen ja Ruotsin välisen uuden tasasähköyhteyden maakuntakaavamerkintä
tuulivoima-alueen kohdalla.

Fingridillä ei ole muutoin huomautettavaa osayleiskaavan lähtökohdista tai materiaalista. Fingridin
voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Muiden
kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajalta.
Finlands viltcentral Kust-Österbotten / Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa
Allmänt
Vindkraftsparker av denna storlek har negativ viltpåverkan också användningen av området som en aktiv jaktmark påverkas och måste därför noggrant klargöras för de berörda jaktföreningarna. På ifrågavarande område förekommer nästan alla viltarter som förekommer i Finland och därför bör påverkan för
dessa omsorgsfullt undersökas. Förekommande viltarter i området bör även beaktas och påverkan undersökas i ett samband med övriga vindkraftsparker. Den planerade vindkraftsparken kan ha negativa
konsekvenser också för ekologiska förbindelseområden och påverka det lokala omkringliggande viltbestånd negativt.

En arealmässigt stor anlagd vindkraftspark med tillhörande infrastruktur på ett värdefullt föryngrings
och förbindelseområde betyder att man allvarligt kommer att påverka förekommande viltarter negativt då
deras livsmiljöer och dess naturliga rörelse och vistelseområden exploateras..
Jakten ar för Kust-Österbottningama inte bara en mycket viktig fritydssysselsättning 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 få utöva jakt har
således påverkan på ett stort antal människor också lokalt. Av denna orsak anser Kust-Österbottens region att man också bör beakta jaktutövningen vid bedömningar gällande människans hälsa, levnadsförhållanden och trivsel. De lokala jaktföreningarna och jaktvårdsföreningen bör höras gällande planering,, detta då jaktvårdsför- eningen ar viltförvaltningens enhet på lokalnivå Jaktvårdsföreningen ansvarar for främjandel av hållbar vilthushållning på sitt verksamhetsområde samt svarar för främjandet och
organiseringen av jägarnas frivilligverksamhet samt sköter de för jaktvårdsföreningarna föreskrivna
offentliga förvaltningsuppgiftema.
4.2.7 Häckande fåglar
Utöver beskrivna naturinventeringarna bör också den lokala jaktföreningen höras gällande kända spelplatser
samt värdefulla levnadsområden för skogshönsfåglar pa området, de kan ge värdefull information om områdets stationära fågelstam och dess eventuella särdrag som bör beaktas. Närpes jaktvärdsförening bör höras
gällande områdets viltarters eventuella särdrag samt ekologiska förbindelser i det aktuella området.
4.2.11 De totala konsekvenserna för människorna
lnfluensomrade
Närpesnejdens jaktvårdsförening samt berörda jaktklubbar bör klart informeras samt höras gällande vindkraftsparkens praktiska påverkan för utövandet av jakt på själva planeområdet samt på samt på närliggande
områden (över 1 km).
Fintraffic Lennonvarmistus Oy
Fintrafficin lennonvarmistus antaa ilmailulain 158 § mukaisia lausuntoja lentoesteistä lentoesteluvan
hakemista varten. Lausunnossa otetaan kantaa kohteen mahdollisiin vaikutuksiin lentoturvallisuuteen sekä lentoliikenteen sujuvuuteen ja tarvittaessa rajoitetaan kohteen maksimikorkeutta. Lentoliikenteen sujuvuuden arvioinnissa Fintrafficin lennonvarmistus käyttää yhteistyössä Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa sovittuja lausuntoperiaatteita ja tarvittaessa rajoittaa esteiden korkeuksia niiden mukaisesti. ArcGIS -muotoinen paikkatietoaineisto lentoesterajoituksista on ladattavissa Fintrafficin verkkosivustolta osoitteesta Lentoesteet paikkatietoaineistona | Fintraffic. Tätä aineistoa käyttämällä voi suunnittelija jo etukäteen arvioida kohteelleen
mahdollisesti kohdistuvia korkeusrajoituksia.
Luonnonvarakeskus Luke
Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) on tarkoitus tarkastella tuulipuiston ympäristövaikutuksia
rakentamisen, käytön ja käytöstä poiston aikana. YVA-suunnitelmassa on esitetty luonnonympäristön nykytilaa ja jo tehdyt luontoselvitykset sekä suunnitelmia lisäselvityksille.
Hankealue sijoittuu eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle Selkämeren rannikkoalueella. Maisematasolla hankealueen luonnonympäristöä luonnehtii eri ikäisten talousmetsien, hakkuuaukkojen
sekä ojitettujen tai osittain ojitettujen soiden muodostama mosaiikki. Pääosa metsistä on kuivahkoa
puolukkatyypin ja tuoretta mustikkatyypin kangasta. Alueen arvokkaiksi luonnehdittuja luontokohteita ovat kaksi pääosin ojittamatonta suota sekä pienialainen vanha metsä.
Tuulivoimahankkeen kannalta huomionarvoisimpia lajeja ovat alueen kautta muuttavat linnut ja kanalinnut, joiden soidinpaikkoja mahdollisesti sijaitsee suunnittelualueella. Hankealue on linnuston
päämuuttoreittien läheisyydessä. YVAsuunnitelmaan sisältyy linnustoselvityksiä. Tehtävät selvitykset ovat pesimälinnustoselvitys keväällä ja kesällä 2021, sekä metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys keväällä 2021. Lintujen kevät- ja syysmuuttoseurantoja on tehty aikaisemmin vuosina 2012 ja
2013 hankealueen lähiseuduilla toteutettujen tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin

yhteydessä, mutta tämän hankkeen YVA-suunnitelmaan ei sisälly muuttoseurantoja. Lähialueiden
muiden tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia tarkastellaan linnuston kannalta.
Tehtävien linnusto- ja luontoselvitysten yhteydessä pyritään havainnoimaan myös muiden eläinlajien
esiintymistä alueella. Suurpetojen esiintymisestä hankitaan tietoa mm. metsästysseurojen haastatteluilla. Hankealueen riistakantoja koskevia aineistoja on tarkoitus pyytää myös Luonnonvarakeskukselta. Lähialueille rakennettujen tuulivoimapuistojen vaikutuksista lajien esiintymiseen ja käyttäytymiseen sekä metsästysmahdollisuuksiin pyritään saamaan tietoa sidosryhmien haastatteluilla.
Hankkeen vaikutuksia riistan kulkureitteihin arvioidaan asiantuntija-arvioina. Lähialueen tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia metsästykseen arvioidaan haastattelujen avulla.
Puolassa tehdyssä tutkimuksessa metsäkauriin ja rusakon on todettu välttävän tuulipuiston yksittäisiä turbiineja (Lopucki et al. 2017). Toisaalta esim. hirven voi olettaa löytävän sopivaa ravintoa voimaloiden ja huoltoteiden ympäristöön raivattujen alueiden kasvillisuudesta. Pohjois-Amerikassa on
havaittu hirvien oleskelevan myös käynnissä olevan voimalan lähettyvillä (Multiple Resource Management lnc. 2006). Hankealue kuuluu hirvitalousalueeseen, jolla hirviä kaadetaan pinta-alaan suhteutettuna eniten Suomessa. Paikallista hirvikantaa on todennäköisesti tarpeen metsästää myös
tuulipuiston alueella ja erityisesti jos puisto houkuttelee hirviä. Hirven ja myös muiden riistaeläinten
metsästyksen järjestäminen tuulipuiston alueella voi vaatia erityisiä varotoimenpiteitä. Yleisesti on
mainittu tarve ottaa voimaloiden olemassaolo huomioon tuulivoimapuiston alueella metsästettäessä.
Voimaloiden aiheuttamista rajoituksista latvalinnustuksen osalta on mainittu, mutta esim. hirven metsästykseen kohdistuvia haasteita voitaisiin pohtia tarkemmin.
Tehtäviä selvityksiä ja niissä käytettäviä menetelmiä voidaan pitää pääosin asianmukaisina. Lintujen
muuttoa koskevia selvityksiä on kuitenkin vain hankealueen naapurustosta, ne ovat lähes vuosikymmenen takaisia ja niitä on tarve päivittää. Nisäkkäiden esiintymistä koskevaa tietoa on hyvä selvittää
tarkemmin lumijälkien linjalaskentojen avulla. Myös alueen lähistöllä olevia Luken riistakolmiolaskentoja on hyvä hyödyntää.
Tiivistelmä
Korsnäsin Poikelin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman sisältämät selvitykset ovat pääosin asianmukaisia. YVA sisältää tuoreet ja menetelmiltään asianmukaiset selvitykset
hankealueen pesimälinnustosta ja kanalintujen soidinpaikoista. Lintujen muuttoa koskevat selvitykset ovat kuitenkin naapurialueilta ja lähes vuosikymmenen takaisia ja niitä on tarve päivittää. Nisäkkäiden esiintymistä koskevaa tietoa on hyvä selvittää tarkemmin lumijälkien linjalaskentojen avulla.
Myös alueen lähistöllä olevia Luken riistakolmiolaskentoja on hyvä hyödyntää.
Malax kommun / Maalahden kunta
Malax kommun har tagit del av informationen och konstaterar att planläggningsområdet ligger på ett
relativt långt avstånd från kommungränsen och har således inget att anmärka.
Metsähallitus
Suunniteltu Poikelin tuulivoima-alue sijaitsee 2 – 4,5 km etäisyydellä rannikon rantaviivasta. Alue on
suunniteltu pinta-alaltaan suuremmaksi kuin Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa esitetty alue ja
sen voimalatyyppi on isompi kuin tähän asti rakennetuissa voimaloissa. Suunniteltu alue rajautuisi
kiinni Degermossenin suojelualueeseen, vaihemaakuntakaavassa on alueiden väliin jätetty suojaetäisyys.
Voimaloiden määrä vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2 on sama. Vaihtoehdossa VE1 osa voimaloista on
aavistuksen lähempänä Degermossenin Natura-aluetta kuin vaihtoehdossa VE 2. Arvioinnissa todetaan, että ”Hankealueen läheisyyteen sijoittuvan sääksireviirin nykytila tarkastetaan pesimäkauden alkuvaiheessa. Jos reviirillä todetaan pesintä kesällä 2021, tullaan lintujen ruokailulentojen
suuntautumista suhteessa suunniteltuihin tuulivoimaloihin tarkkailemaan erillisen maastoselvityksen
kautta.” Metsähallitus ei pidä esitettyä etäisyyttä Degermossenilla olevaan sääksen pesään riittävänä ja huomauttaa, että jos pesintää ei todeta 2021, ei se tarkoita, että pesäpuun sijoittumiseen

suhteessa hankealueeseen voitaisiin suhtautua kuten pesä ei olisi asuttu. Toisaalla arvioinnissa
myös sanotaan että: ”, esimerkiksi suurten petolintujen pesimäpaikkoihin kohdistuvat vaikutukset
saattavat ulottua jopa kahden kilometrin etäisyydelle"
Metsähallitus katsoo, ettei vaihtoehdon VE 2:n hieman suurempi etäisyys voimaloihin riitä poissulkemaan mahdollisia sääkseen kohdistuvia vaikutuksia.
Poikelin suunniteltu tuulivoima-alue sijoittuu kansallisestikin merkittävälle laulujoutsenen, merikotkan, metsähanhen, kurjen ja piekanan kevätmuuttoreitille. Lisäksi alue sijoittuu kurjen syysmuuttoreitille. Metsähallitus korostaa, että kyse on Natura-alueille (mm. ensimmäisellä sivulla luetellut alueet) kerääntyvien lintujen todennäköisistä muuttoreiteistä.
Arvioinnissa todetaan, että hankealueen ympäristössä on toteutettu muiden tuulivoimahankkeiden
yhteydessä muutontarkkailua vuosina 2012–2013, joista saatavan aineiston avulla voidaan arvioida
myös Poikelin tuulivoimahankkeen sijoittumista suhteessa alueen kautta suuntautuvaan lintujen
muuttoon. Muuttolinnuston vaikutusten arvioinnin ensisijaisina tietolähteinä kerrotaan olevan Perämeren rannikon tuulivoimapuistojen alueella vuosina 2014–2020 toteutetut linnustovaikutusten seurannat.
Ympäristöministeriö toteaa vaihemaakuntakaavan vahvistamispäätöksessä, että osoitettujen tuulivoimala-alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan tarkemmin muun muassa vaikutukset linnustoon, kun tuulivoimaloiden edellä mainitut tarkemmat tiedot ovat käytettävissä. Metsähallitus pitää tärkeänä, että nämä tarkemmat tiedot
selvitetään, jotta vaikutukset linnustoon pystytään arvioimaan, ja jotta suunnittelussa pystytään kiinnittämään erityistä huomiota petolintujen pesiin ja lentoreitteihin sekä riittävän suuruisiin muuttokäytäviin.
Arvioinnissa todetaan, että ”Epäsuorien vaikutusten, kuten lintujen ruokailulentoihin kohdistuvien estevaikutusten ja saalistusalueen muutoksen, osalta vaikutusalue voi ulottua jopa useamman kymmenen kilometrin etäisyydelle, jos tuulivoimalat sijoittuvat esimerkiksi lintujen pesimäalueiden sekä
niiden merkittävien ruokailualueiden väliin tai muuttokaudella lepäilyalueen ja yöpymisalueen väliin.”
Metsähallitus toteaa, että voimala-alueiden on todettu mm. Pohjois-Pohjanmaalla hankkeiden seurannoissa muuttavan lintujen muuttoreittejä, mikä on tärkeää huomioida uusia alueita suunniteltaessa, sillä kiertäminen voi olla linnuille monin tavoin riskialtista. Päämuuttoreitille osuu myös vuonna
2015 hyväksytty Harrströmin tuulivoimapuiston osayleiskaava, jonka vaikutuksia linnustoon ei ole
käyttöönoton jälkeen seurattu.
Metsähallitus katsoo, että muuttokäytävälle sijoittuvat tuulivoima-alueet eivät ole linnustolle riskittömiä ja, että muiden läheisten tuulivoima-alueiden lähes kymmenen vuotta vanhoihin havaintoihin
tietoihin perustava muuton tarkkailu yhdessä Perämeren rannikon muuttolinnustoseurantaan perustuvan analyysin kanssa eivät ole riittäviä selvittämään Natura-alueille kerääntyviin muuttolintuihin
kohdistuvia vaikutuksia. Metsähallituksen mielestä erityistä huomiota tulee kiinnittää muuttaviin merikotkiin. Kotkien seurannat tulee tehdä oikeilla menetelmillä. Lisätietoja menetelmistä saa Hannu
Tikkaselta (hannu.tikkanen@metsa.fi).
Metsähallitus pitää tärkeänä, että suunnitellun Poikelin tuulivoima-alueen ympäristössä tehdään
oma muuttolinnuston seuranta. Lisäksi muuttokäytävälle sijoittuvien tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset tulee asianmukaisesti arvioida. Metsähallitus katsoo, että aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella ei voida poissulkea, ettei Poikelin tuulivoima-alue yhdessä muiden rannikon muuttokäytävälle tai sen läheisyyteen sijoittuvien tuulivoima-alueiden kanssa aiheuta merkittäviä vaikutuksia joillekin niistä lajeista, jotka mainitaan lintudirektiivin liitteessä 1, joka on perustana seuraaville Naturaalueille: Petolahden jokisuisto, Eteläinen kaupunginlahti-Söderfjärden-Öjen, Kackurmossen, Närpiön saaristo, Hinjärvträsk ja Merenkurkun saaristo.
Puolustusvoimat 2. Logistiikkarykmentti

Puolustusvoimat on osallinen Poikelin tuulivoimapuiston kaavaprosessissa ja lausuu kaavoituksen
eri vaiheissa. Maanpuolustuksen tarpeet on mainittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa osana
terveellistä ja turvallista elinympäristöä koskevaa valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta. Puolustusvoimat toteaa, että maanpuolustuksen kehittämistarpeet ja toimintamahdollisuudet tulee huomioida alueiden käytön suunnittelussa myös maankäyttö- ja rakennuslain 4a§ perusteella.
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). Suunnitelman lukuun 5.10 (Viestintäyhteydet ja tutkat) viitaten Puolustusvoimat huomauttaa, että 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.
Tuulivoimamääräys rakennusjärjestykseen
Koska kuntakaavoilla ja rakennus-/toimenpideluvilla voidaan joskus ratkaista yksittäisiä tuulivoimalakohteita, Puolustusvoimat esittää, että Korsnäsin kunta lisäisi rakennusjärjestykseen ja tarvittavilta
osin muihin yleiskaavoihin seuraavat lauseet:
”Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista pientuulivoi-maloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kaupungin alueella.
Myös alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista pientuulivoimaloista tulee pyytää
Pääesikunnan lausunto, mikäli kiinteistö mille voimala rakennetaan, rajoittuu puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen”.
Suomen metsäkeskus – Finlands skogcentral
Suomen metsäkeskus kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Poikelin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Metsäkeskus tarkastelee arviointiohjelmaa metsälain valvonnan
ja kestävään metsätalouteen perustuvien elinkeinojen edistämisen näkökulmasta.
Valmistelussa on hyvä huomioida, että metsälakia (1093/1996) sovelletaan yleiskaavan maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitetuilla alueilla. Yleiskaavan muilla alueilla metsälaki ei ole voimassa. Metsälaki velvoittaa noudattamaan luonnonsuojelulain (1096/1996), vesilain (587/2011), ympäristönsuojelulain (527/2014) ja muinaismuistolain (295/1963) säädöksiä. Kun metsälakia ei sovelleta, vaikuttaa se myös muiden metsänkäyttöä ohjaavien lakien voimassaoloon, kuten kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin (34/2015) (Kemera) ja lakiin metsätuhojen torjunnasta
(1087/2013) (metsätuholaki). Nämä lait ovat riippuvaisia metsälain soveltamisesta. Suomen metsäkeskus valvoo metsälainsäädännön noudattamista.
Alueilla, joilla metsälakia sovelletaan, metsälaki ohjaa metsien hoitoa ja käyttöä. Metsälain ohella
metsien käyttöä säätelevät myös metsälain nojalla annettu valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä. Myös ympäristölainsäädännöllä on vaikutuksia metsätalouteen. Metsälaki asettaa metsien hoidolle ja käytölle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa säädetään muun muassa puun korjuusta, metsän uudistamisesta ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.

Suomen metsäkeskuksen näkemyksiä arviointisuunnitelmasta:
•
Toivomme, että metsätalousalueet rajataan mahdollisuuksien mukaan tulevan kaavan ulkopuolelle, jos yhteensovittamisen tarvetta ei ilmene.
•
Alueella metsien ottaminen muuhun maankäyttöön tulee olla mahdollisimman vähäistä.
•
Monimuotoisuuteen liittyen esitämme, että kaavakarttojen metsätalousalueille ei merkitä luomerkintöjä tai suojelumääräyksiä.
 Nämä kohteet tulee huomioida voimaloiden sijoittelussa ja ovat kaavan taustaaineistoa ja esitetään esimerkiksi kaavaselostuksen liitekarttana.
 Kohteiden rajaukset saattavat muuttua ajan kuluessa ja näin ollen niiden huomioiminen tulee tehdä yksilöllisesti hakkuiden yhteydessä.
•
Alue on pääosin metsätalousaluetta. Siksi hankkeen ja kaavan vaikutukset metsään perustuvien elinkeinojen harjoittamiseen tulee selvittää mm.
 Metsäalan pienentyminen ja sen vaikutukset metsätalouteen
 Mahdollisten suojelumääräysten vaikutus metsätalouden harjoittamiseen.
 Nykyiseen tieverkkoon ja sen käyttöön sekä rakennusaikana että toiminnan käynnistyttyä
 Käytetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa tieverkkoa.
•
Hiilensidontaan
 Rakennusaikana käytössä olevien alueiden metsitys ja tuulivoima-alueen metsitys käytön päätyttyä.
 Metsäpinta-alan väheneminen
Traficom / Liikenne- ja viestintävirasto / Transport- och kommunikationsverket
Poikelin tuulivoimapuiston osayleiskaavan sekä YVA aineistossa on kohdassa 5.9.4 sivulla 104 esitetty Vaasan lentoaseman korkeusrajoitusalue piirustuksena. Kuitenkaan aineistoon ei ole kirjattu
mikä on korkeusrajoitus kaavoitustyössä huomioitavaksi. Suunnittelun ja päätöksenteon perusteeksi
on syytä myös esittää mikä on alueen korkeusrajoitus. Korkeusrajoitus esitetään korkeutena merenpinnasta ja mahdollinen tuulivoimalan maksimikorkeus on korkeusrajoituksen ja maanpinnan väliin
jäävä korkeus. 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 viestinnän palvelut 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 olemassa olevia 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.
Västkustens miljöenhet – Länsirannikon ympäristöyksikkö

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 skall inte vara sådan att
gränsvärden för buller, 40 dB, nattetid överskrids vid bosättning. Ljus- och skuggeffekter från vindkraftverken får förekomma under så kort tid av året (max 8 h), att inga oskäliga olägenheter uppstår
vid de störda objekten i omgivningen. Ifall anmärkningar och riktvärden för buller och skuggningseffekter följs krävs inget miljötillstånd. En uppföljningsmätning av bullernivåerna och skuggningarna
efter att vindkraftsparken byggts krävs för att kontrollera att problem inte uppstår. Om det finns stigar
och områden nära kraftverken som används för rekreation bör varningar för fallande is uppsättas.
Konsekvenserna för rovfåglar som fiskgjuse, havsörn och fjällvråk borde undersökas noggrant och
kompletterande inventeringar utföras för alla dessa arter. Det borde utredas om Degermossen används som mellanlandningsplats för t.ex. tranor under flytten och om det förekommer en daglig förflyttning av tranor mellan Degermossen (övernattning) och kusten (födosökning) under flytten. I alternativ 2 är kraftverken placerade längre från Degermossens naturaområde och alternativet är sannolikt bättre ur miljösynpunkt. De enskilda naturinventeringsrapporterna bör inkluderas i handlingarna i samband med framtida utlåtandebegäran.
När kraftverken och ellinjer byggs skall sådana alternativ och åtgärder som minskar kollisionsrisken
för fåglar väljas (t.ex. svart färg på rotorbladen). Jordkabelalternativ föredras för att ansluta parken
till el-station.
Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto
Projektområdet ligger inom området för Österbottens landskapsplan 2040, som godkändes av landskapsfullmäktige 15.6.2020. Österbottens landskapsplan 2040 trädde i kraft 11.9.2020. I Österbottens
landskapsplan 2040 anvisas Poikel som ett område som lämpar sig för vindkraftspark av regional
betydelse (tv1). Vindkraftsområdet korsas av ett förbindelsebehov för kraftledning och ett förbindelsebehov för överföringsavlopp. Sydost om projektområdet anvisas ett område som är skyddat eller
avsett att skyddas med stöd av naturvårdslagen. På projektområdets västra sida ligger Korsnäs
tätortsområde.
Österbottens landskapsplan 2040 med de beteckningar som berör projektområdet är väl refererade
i planhandlingarna. I beredningsskedet kunde en karta som åskådliggör hur de planerade vindkraftsverken förhåller sig till landskapsplanen med fördel fogas till planhandlingarna. Österbottens
förbund konstaterar att projektområdet finns inom ett område som lämpar sig för vindkraftspark av
regional betydelse. I den fortsatta planeringen är det viktigt att eventuella negativa konsekvenser för
omgivningen utreds och beaktas vid val av vindkraftparkens utformning. I näromgivningen finns ett
flertal vindkraftsområden som antingen i drift eller i olika skeden av planering och de sammanlagda
konsekvenserna dessa ger upphov till bör beaktas. Utöver själva vindkraftsområdet påverkar nya
kraftledningar markanvändningen. Österbottens förbund ser det som positivt att användning av jordkabel eftersträvas för vindkraftsparkens anslutning till stamnätet. Österbottens förbund har i övrigt
inget att påpeka om programmet för deltagande och bedömning samt programmet för miljökonsekvensbedömning för Poikel vindkraftspark.
Österbottens museum
Generalplan och miljökonsekvensbedömning förbereds och görs i kombination. Projekteringsområdet har behandlats tidigare i andra vindkraftsprojekt som gått under olika namn. P.g.a. sistnämnda
anser museet att det redan finns en bra bas för att bedöma konsekvenserna för kulturmiljövärden.
I sitt preliminära yttrande den 2 februari 2021 har museet framfört för konsulten att tänkbara lämningarna på detta planområde troligtvis är relativt sentida kulturminnen, de kan t.ex. förknippas med
fäbodliv, betande och slåtter o.s.v. Museet ansåg att arkeologiskt terrängarbete kan komma ifråga
om en grundlig arkivutredning, d.v.s. historiska kartor och senaste höjdmodeller som baserar sig på
laserskanning (LiDAR), tidigare data om maskinella skogsförbättrings- eller jordarbeten samt naturinventeringen inte ger en klar bild över nuläget för ytor där markanvändningsformen kommer att
ändras.

Museet vill klargöra att konstruktioner som inte kan tolkas vara fasta fornlämningar skyddade i Iagen
om fornminnen, men representerar s.k. övrigt kulturarv kan från fall till fall skyddas genom bestämmelser i markanvändnings- och bygglagen. Museet har inget att anmärka på innehallet av det kombinerade PDB och MKB-programmet för Poikel vindkraftsomrade.
Österbottens räddningsverk
1. Säkerheten för invånare och användare av området bör även tas i beaktande. Enligt den information som räddningsmyndigheten har, finns det risk för isbildning på vindkraftverken. Vid vissa fall har
isen slungats upp till 500 m från vindkraftverket. Utöver is-problematiken finns det även risk för
brand. Vid bränder har partiklar slungats upp till 500 m från vindkraftverket. Vid (detalj)planläggningen kan man beakta ovannämnda risker genom att till exempel placera vindkraftverken på ett
tillräckligt avstånd från bosättningen. Enligt rekommendation från räddningsverkens gemensamma
nätverk, ska avståndet till bosättning eller dylikt vara minst 600 m. Arrangemangen för vindkraftverkens brand- och personsäkerhet bestäms i bygglovsprocessen.
2. Delgeneralplanen kan användas som grund för beviljande av bygglov. Enligt räddningsmyndigheten är det då viktigt att man styr bygglovsprocessen med en planbestämmelse, som förutsätter att
det görs en riskanalys och därpå baserad utredning (brandteknisk utredning) hur brand- och is-riskerna hanteras så att man kan bedöma, om de i bygglovet presenterade skyddsåtgärderna är tillräckliga och bygglovet kan beviljas. För att hantera risken med is, kunde planläggaren med en allmän bestämmelse, förutsätta att en riskanalys för att hantera is-risken bör göras i bygglovsskede.
3. Räddningsmyndigheten påpekar att räddningsverket inte har möjlighet att släcka en eventuell
brand i vindkraftverkets maskineri. Detta måste verksamhetsidkaren beakta genom egen beredskap.
ELY-keskuksen lausunnot:
Luonnonsuojeluyksikkö
Muuttolintuselvityksillä on tarkoitus tuottaa mahdollisimman luotettava arvio tuulivoima-alueen läpi
muuttavien lintujen yksilömääristä, lentoreiteistä ja lentokorkeudesta. Tarkkailupisteistä tulee olla
havainnoitavissa koko suunniteltu tuulivoima-alue. Poikelin hankealueen läheisyydessä sijaitsee
useita linnustollisesti arvokkaita MAALI-, IBA-, FINIBA- ja Natura-alueita. Lisäksi hankealue sijoittuu
rannikon tärkeille päämuuttoreiteille. Hankkeessa tulisikin tehdä asianmukaiset muuttolinnustoselvitykset keväällä ja syksyllä. Aikaisempina vuosina muissa lähialueen hankkeissa tehtyjä selvityksiä
voidaan hyödyntää vaikutusten arvioinnissa. Nämä voivat tuoda lisätietoa mm. vuosittaisiin muuttajamäärien vaihteluihin ja tuoda näin luotettavuutta vaikutusten arviointiin.
Ympäristönsuojeluyksikkö
Alle 2 kilometrin päässä hankealueesta sijaitsee huomattava määrä asuinrakennuksia (782 kpl) ja
vapaa-ajan asuntoja (25 kpl). YVA-selostuksessa tulee esittää kuinka monta asuin- ja vapaa-ajan
rakennusta jää kullekin meluvyöhykkeelle. Myös välkevaikutuksen osalta tulee tarkastella eri vyöhykkeille jäävien asuinrakennusten määrää. Lähtökohtaisesti voimalat tulee sijoittaa hankealueelle
siten, ettei asutukselle aiheudu haittaa melun ja välkkeen osalta. Selostuksessa tulee arvioida myös
hankkeen rakentamisen aikaisia maa-aineisten määriä ja niiden sijoittamista joko hankealueelle tai
muille lainmukaisille maankaatopaikoille.
Eläinsuojia ja turkistarhoja ei sijaitse hankealueella. Lähiympäristön eläinsuojien ja turkistarhojen
toiminnat on esitetty kuvassa 5.26. Hankealueen pohjoispuolella on monta turkistarhaa alle kilometrin etäisyydessä hankealueelta. Alueella ei ole MYLLY:n mukaan turvetuotantoalueita.
Alueidenkäyttöryhmä
Pohjanmaalla oleva voimassa oleva Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 on kyseiselle alueelle
osoitettu tuulivoimaloiden alueeksi varaus (tv) joka kuitenkin suunnitelman mukaan ylittyy jonkun

verran useampaan suuntaan, alueen läpi kulkee myös voimasiirtojen yhteystarve (z) sekä siirtoviemärien yhteystarve (j).
Korsnäs rantayleiskaava, vahvistettu 19.5.2000, ohjaa maankäyttöä koko Korsnäsin rannikkoviivaa
pitkin sekä saaristossa ja etäisyys siihen on noin 1,4 km. Harrströmin osayleiskaava-alue, hyväksytty
26.11.2005, sijaitsee noin 2 km etäisyydellä länteen. Lähimmät asemakaavat on noin 850 m etäisyydellä lounaaseen sijaitseva kaavoitettua teollisuusalue, hyväksytty 19.10.2015. Korsnäsin kirkonkylän asemakaava-alue, hyväksytty 11.2.2019, sijaitsee myös länsi- ja eteläpuolella ja rajoittuu siihen teollisuuskaava-alueeseen. Noin 1,4 km etäisyydellä pohjoiseen sijaitsee Västanlidin asemakaava-alue joka on hyväksytty 27.2.2012.
Taulukossa 4-3 sivulla 60 (suomenkielinen vesio) on kirjoitusvirhe, vapaa-ajan asutus 40 dB, asetuksen mukaan siinä tulisi lukea 45 dB (ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma osa 4).
Korsnäsin kirkko ja pappila sijaitsevat noin 1,4 km etäisyydellä ja luokitellaan RKY 2009 kohteiksi
sekä Harrströmin kalasatama ja kylä, jotka sijaitsevat noin 2,5 km etäisyydellä alueesta. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Harrströminjokilaakson kulttuurimaisema, sijaitsee noin 3,6
km alueesta. Lähimmät maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, Bjurbäck-Taklax latomaisema sekä Korsnäsin kaivosalue, sijaitsevat noin 1,5 km etäisyydellä kaakkoon ja noin 2 km etäisyydellä pohjoiseen. Myös Harrströmin kylä ja kalasatama ovat maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja etäisyys sinne on noin 3 km sekä Harrströmin jokilaaksoon noin 4 km.
Asuinrakennuksia sekä vapaa-ajan rakennuksia näyttää sijoittuvan aika lähelle tätä kyseistä aluetta.
Asutuksen läheisyydestä on hyvin tärkeätä huomioida, ettei annetut ohjearvot melun sekä välkkeen
osalta ylity.
Vesihuoltoryhmä
Kallio- ja maaperä
Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kallioalueita, moreenialueita tai
tuuli- ja rantakerrostumia. Maaperä on pääosin sekalajitteista maalajia. Suoalueilla esiintyy sekä
ohuita että paksuja turvekerrostumia. Myös pienialaisia soistumia esiintyy hankealueella hajanaisesti.
Hankealue sijoittuu pääosin korkeustasolle noin 0-30 m mpy. Pohjanmaalla happamia sulfaattimaita
esiintyy pääasiassa alueilla, jotka sijoittuvat alle 60 m.p.y. (Pohjanmaan liitto 2010). Poikelin hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan tällä rannikkovyöhykkeellä ja siksi on mahdollista, että alueella
esiintyy happamia sulfaattimaita. YVA-menettelyn ennakkoneuvottelussa ilmi käydyn perusteella
alueella on mahdollisesti tehty joitain tarkempia selvityksiä, joiden tuloksia tiedustellaan GTK:lta
YVA-selostuksen vaikutustenarviointia varten.
Pohjavedet
Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue on Boviksandenin (1028001)
luokkaan 1 (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) kuuluva pohjavesialue. Boviksandenin
pohjavesialue sijaitsee hankealueen länsipuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä. Muita lähellä
olevia pohjavesialueita ovat Molbe (1028003) pohjoisessa ja Källorna (1047552) koillisessa, jotka
kuuluvat myös luokkaan 1.
Sähkönsiirto
Tuulivoimapuiston sisäinen ja ulkoinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa.
Liikenne
Poikelin hankealueen länsi- ja pohjoispuolella, lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä kulkee
seututie 673 (Rantatie). Koillispuolella kulkee yhdystie 6781 (Korsbäckintie), eteläpuolella yhdystie
6750 (Taklaxintie) ja itäpuolella yhdystie 17449 (Bjurbäckintie). Hankealueella ja sen ympäristössä
on myös yksityis- ja metsäautoteitä. Kulku Poikelin hankealueelle tapahtuu todennäköisesti reittiä
seututie 673 – yhdystie 6750 – Degermossin metsätie. Kulku voi mahdollisesti myös tapahtua suoraan seututieltä 673 lähtevän tai rakennettavan yksityistien kautta Poikelintien läheisyydessä. Hankealueen pohjoisosaan voidaan mahdollisesti kulkea myös yhdystien 6781 kautta.

Kaavoitus
Pohjanmaan maakuntakaava
Korsnäsin kunnan alueella on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava 2040, joka on hyväksytty
Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokouksessa 15.6.2020. Maakuntahallitus päätti 31.8.2020,
että Pohjanmaan maakuntakaava 2040 tulee voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti.
Pohjanmaan maakuntakaava 2040 korvaa Pohjanmaan maakuntakaavan ja sen vaihekaavat.
Hankealue on kokonaismaakuntakaavassa varattu tuulivoimaloiden alueeksi (tv). Lisäksi alueen
halki kulkee voimasiirtojohdon yhteystarve (z) sekä siirtoviemärin yhteystarve (j). Hankealueen
kaakkois- eteläpuolelle on osoitettu luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu
alue (SL). Länsipuolella, noin kilometrin etäisyydellä sijaitsee Korsnäsin taajama-alue (A).
Hankealueelle ei ole osoitettu Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 tie- tai ratahankkeita. Hankealueelle ei ole tiedossa myöskään muita liikennehankkeita. Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040
on hankealueen läheisyyteen esitetty ohjeellinen pyöräilyreitti seututien 673 ja yhdystien 6750 varrelle.
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaavan laatimisen
yhteydessä arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten arviointi jakautuu
kahteen vaiheeseen; ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaan ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (julkaistaan osana kaavan valmisteluaineistoa syksyllä 2021).
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 tullaan
huomioimaan myös liikenteelliset yhteisvaikutukset muiden hankealueen lähialueille suunniteltujen
tuulivoimapuistojen ja isojen rakennushankkeiden kanssa. Liikenteellisten vaikutusten lieventämiseen ja liikenneturvallisuuden säilyttämiseen selvitetyt keinot on myös hyvä kuvata kaavaselostuksessa. Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset -selvityksen mukaan tuulivoimalan rakentamiseen tarvittavat kuljetukset on mahdollista saada perille Poikelin tuulivoimapuiston alueelle. Hanketoimijan on syytä kuitenkin 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. ELY-keskus
huomauttaa, ettei sillä kuitenkaan ole mahdollisuutta osallistua parantamistoimenpiteiden kustannuksiin. Hankealueen nykytilan liikenteen kuvauksessa oli esitetty vaihtoehtoisia liittymän sijainteja
tuulivoimapuiston alueelle. Yhdessä vaihtoehdoista esitettiin, että kulku hankealueelle voitaisiin toteuttaa suoraan seututieltä 673 lähtevän tai rakennettavan yksityistien kautta Poikelintien läheisyydestä Korsnäsin taajaman pohjoispuolelta. Jos liittymä siirretään, tulee tällöin nykyinen liittymä katkaista ja uuden liittymän paikasta tulee järjestää kulku Poikelintielle sekä tien alkuosan kiinteistöille.
Liittymälle tulee tutkia turvallinen paikka ja sijoittaa se niin, että liittymäväli on riittävä muihin olemassa oleviin liittymiin. Liittymälupa haetaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
Mielipiteet / Åsikter:
1. Åsikt / Mielipide
Att göra sig oberoende av fossila produkter har blivit aktuellt hos ”alla”. Från energi- och andra bolag
till kommuner, myndigheter och privatpersoner (elbilar). Detta verkar ske utan samordnad avveckling
och har som resultat att man vill bygga ut vindkraften kraftigt. Utbyggnaden är också förankrad i
regionala och nationella planer. Alternativen som t.ex. solenergi och förnybara bränslen verkar inte
vara aktuella. Livslängden på ett vindkraftverk är 25 - 50 år. Ska vi verkligen offra vår livsmiljö för en
så pass kortsiktig lösning?
För innevånarna i Korsnäs (och i övriga Kust-Österbotten) innebär den planerade kraftiga utbyggnaden av vindkraften ett stort ingrepp i livsmiljön. Både natur- och kulturmiljö förändras liksom

landskapsbilden. Harrström, Poikel, Granskog, Molpe-Petalax… Genomförs alla finns de snart överallt. Varken de yngre som flyttat in till kommunen eller vi äldre som kommit tillbaka på del- eller heltid
efter pensionen har förväntat oss att bli omgärdade av vindkraftverk. Utredningarna av störningar
t.ex. buller är teoretiska. I Pajala konstaterar en innevånare: ”Enda gången det är tyst, och man kan
sitta på husets stora veranda, är när det är vindstilla.” Han fick betala 100 000 SEK för nya ljudisolerade fönster för att slippa ljudet. Han konstaterar också att älgarna och sjöfåglarna har försvunnit
sedan vindkraftverken kom (SVT 3 juni 2021). I sammanhanget kan man notera att Vasabladet 2
juni 2021 rapporterar om flera döda havsörnar under vindkraftverk.
Naturen med tystnad, vindsus och fågelkvitter är viktig för vår rekreation och återhämtning. Att kunna
sitta på verandan eller i trädgården. Liksom möjligheten att plocka svamp, bär, jaga eller bara ströva
omkring. Ingen kan med berått mod hävda att det blir samma sak i närheten av eller i en vindkraftspark. Man vet också att buller och infraljud påverkar hälsan negativt. Man brukar tala om försiktighetsprincipen men den är tydligen inte aktuell här. I dokumentet skriver man: ”Upplevelsen av
landskaps-konsekvenserna är mycket subjektiv och den påverkas av observatörens inställning till
miljön och användningen av vindkraft”. Ett sådant yttrande gör att man ifrågasätter objektiviteten hos
upphovsmannen/upphovskvinnan.
Efter en så kraftig vindkraftsutbyggnad kan man förvänta sig sjunkande fastighetspriser. Kommunen
löser möjligen sina ekonomiska problem genom intäkter från vindkraften men innevånarna får betala.
Till sjunkande fastighetspriser kommer kapitalförstöring i form av minskat värde av rekreation och
naturutnyttjande.
I dokumentet står: ”De närmaste landskapsområdena av intresse på landskapsnivå är Bjurbäck–
Taklax ladulandskap cirka 1,5 kilometer sydost om projektområdet samt Korsnäs gruvområde cirka
2 kilometer norr om projektområdet.” Länge fram i dokumentet finns Harrströms fiskehamn och by
och Harrströms ådals kulturlandskap på 2 - 4 km avstånd med på listan över nationellt betydande
objekt. Harrströms ådal är ett förslag och Harrström fiskhamn och by tydligen avfört från listan. Hur
påverkar det bedömningen?
Påverkan på Degermossen som ligger alldeles intill Poikel bagatelliseras och betydelsen av skyddet
av denna framställs som mindre viktigt.
Vindkraftverkens livslängd anges i dokumentet till 50 år. Rivningen av kraftverket och återvinningen
är beskriven men återställning av området är mer svävande beskriven.
Man skriver: ”Ur den regionala ekonomins synvinkel inverkar byggandet av vindkraftsparken på
många sätt på sysselsättningen och företagsverksamheten i sitt effektområde. Genom ökad sysselsättning och företagsverksamhet ökar vindkraftsparken även kommunernas kommunalskatte-, fastighets- och samfundsskatteintäkter”. ”Då vindkraftsparken tas ur bruk sysselsätts samma yrkesgrupper som under byggandet”.
Att bygga vindkraftverken är en verksamhet som pågår under en begränsad period likaså att riva
dem och kan förmodas sysselsätta lokal arbetskraft i begränsad omfattning. Man kan utgå från att
en stor del av arbetskraften under utbyggnaden kommer utifrån. Inför stadsomvandlingen i Kiruna i
Sverige hade man stora förväntningar på att få flera invånare och ökade skatteintäkter. Det visade
sig att väldigt få bosatte sig i staden. De flesta pendlade.
Det hela är mycket kortsiktigt! Man förstör natur- och kulturmiljöer och människors livsmiljö för att
tillgodose omvärldens ökande energibehov. Det vore bättre att börja arbeta på flera alternativ redan
nu. Och det självklara alternativet att SPARA energi nämns överhuvudtaget inte! Ska vi köra elbilar
som också ökar elförbrukningen i stället för att se till att den befintliga bilparken kan köras på miljövänliga
(inhemskt
producerade)
bränslen
(https://teknikensvarld.se/nyheter/miljo-ochteknik/fornybar-bensin-testas-av-neste-och-volvo-cars/ )?
Teknikutvecklingen går i dag framåt med rasande fart. Det som nyss var ny teknik är snart gammal.
Besinna er och avvakta utvecklingen! Natur som förstörts är för evigt förlorad.

2. Åsikt / Mielipide
Vi protesterar främst emot att avståndet till vårt hem är bara ca 1 km,avståndet bör vara minst 3
km. Först kan man konstatera att detta ”Program för deltagande och bedömning och program för
miljökonsekvensbedömning” baserar sig på utredningar som är daterade mellan 2012 – 2014. Att
denna data och utredningar som är nästan 10 år gammal ska ligga till grund för en generalplan/Miljökonsekvensbedömning, kan inte följa vad som avses för detta förfarande samt gälla för en göra
en korrekt bedömning. Vid planeringen av denna vindkraftspark har det inte fast boende i området
beaktats, detta återpeglas även i denna handling, det finns inget omnämnt om fast boende i närheten av projektområdets västra gräns. Landskapsbilden samt kulturmiljön för Korsnäs kyrkby har
även förbisett i planeringen vilket kommer att påverka negativt sätt. Detta omnämns i ”Österbottens
landskapsplan 2040” där Korsnäs kyrkby anges som ett Rekreationsobjekt/turismobjekt.
Buller, skuggningseffekter, ljusförhållande omnämns väldigt kortfattat, vilket medför att det är omöjligt att göra en bedömning hur detta kommer att påverka fastboende i vindkraftsparkens
närområde. Kan ”Omedelbart närområde” avstånd vara korrekt på 0-200 meter, när maximala höjden på vindkraftverken är 290 meter? På sidan 59 under kapitel ”Utgångsuppgifter och Bedömningsmetoder” anges det att ”Som stöd för bedömningen av konsekvenser för människor görs en
enkät” Boende på Norra Inderfjärdsvägen i Korsnäs kyrkby har inte erhållit någon enkät. Detta tyder återigen på att denna handling har inte upprättats enligt rådande regelverk. Beskrivning av fåglar inom projektområdet utelämnas flera rödlistare fågelarter, detta kan härledas till första synpunkten att detta baseras på väldigt gamla inventeringar. Sammanfattningsvis kan man konstatera att
Fortum som Projektansvarig inte fullföljt sina skyldigheter med avseende på påverkan för fastboende och påverkan lanskapsbilden.
Korsnäs Kommun som ansvarig för plan bör begära in en handling som baserar sig på korrekta
och aktuella uppgifter, inte utredningar som är flera år gamla samt i vissa fall direkt felaktiga.
3. Åsikt / Mielipide
Jag motsätter mig planeringen och byggande av ovan nämnda vindkraftspark. Jag bor och idkar
väthus- skogs- och jordbruksnäring på min fastighet. Vindmöllornas avstånd till min bostad och
växthusanläggning är endast 1,2 km vilket jag anser vara alledeles för nära. Vindmöllornas malande
ljud on roterande vingar och en höjd på ca. 290 meter kommer att inverka negativt på mitt dagliga
arbete och livskvalitet d.v.s. renta av störande. Kommunen bör nog satsa mera på företag och arbetsplatser och människornas välmående än störande vindkraftsparker som skapar osämja och utflyttning. Ett bra PR är ett Korsnäs kan marknadsföra sig som ”VINDKRAFTSFRI KOMMUN”!
4. Åsikt / Mielipide / Boende Asunto Oy Westanlid-Korsnäs Bostad Ab (13 nimeä)
Vi tycker att det planerade området för Poikel vindkraftverk ligger för nära vårt bostadsområde. Vi
anser att följande bör efterföljas:
• Avståndet till bostadshus bör vara åtmistone 3 km.
• Bullernivån, lågfrekventa ljud och infraljud skall vara på en sådan nivå att de inte stör någon
som bor i närheten.
• Noggranna beräkningar på miljöeffekterna och trivsel för boende i närheten av vindkraftparken bör utredas.
5. Åsikt / Mielipide
Vi vill göra en armärkning mot att man tänker bygga en vindkraftspark som ligger på ett avståndet
till närmaste bostadsbyggnad på endast 300 meters avstånd. Därtill kommer vindkraftsparken på 2
km avstånd att beröra 782 bostadsbyggnader samt 25 fritidsbyggnader samt ca 901 invånare. Den
kommer även att ligga ca 1 km öster om Kornäs centrumtätort vilket inte är accetabelt.

Enligt tabell 5-1 sid 73, står det att 1672 invånare under 2 km avstånd från projektområdet gräns
berörs av projektet. Vi anser att det är otroligt att man skall bygga vindkraft som kommer att beröra
ca 76 % av kommunens ca 2200 invånare. Skall vi verkligen föströra en hel kommun?
Enligt punkt 4.2.1 framgår det att buller under drifttiden, blinkande solljus och skuggbildning kan
påverka människan och därmed borde man inte planera bostadsområden i vindkraftparkens omedelbara närhet. Dessa vinkraftverk planeras i Korsnäs kommuns kby närområde även kallat för
vindkraftverkens dominanszon (0-5 km) och enligt utredningen kommer vindkraftverken att dominera
landskapet. Enligt forskning finns det bevis för att buller av olika slag stör människans välmående.
Vi skall inte förstöra kommuninvånarnas levnadsförhållanden och livsmiljö. Då folk börjar må dåligt
betyder det en kostnad för kommun. Även klimatet i samhället på verkas.
Vi ställer oss frågan varför skall vi förstöra vårt landskap i kyrkobyn med dessa kraftverk? Detta
kommer att leda till minskad inflyttning, ökad utflyttning samt en delning av kommuninvånare som är
för och emot dessa kraftverk. Stämningen i en liten kommun förstörs.
Vägen skall vara minst 5 meter bred . Igenomsnitt är den servicevägöppning som ska röjas fri från
träd 10-15 meter bred. Detta betyder att en stor del av skogen skall avverkas. Då denna idustripark
är färdigbyggd har varken människor eller djur något att göra i dess närområde. Trafiken ökar markant då det krävs 150 – 180 transporter per kraftverk, beroende på kraftsverktyp. Detta betyder att
1200-1440 transporter kommer att ske endast till denna park. Luftföreningar och buller kommer detta
att medföra.
En enkät skall sändas ut till ca 300 hushåll för bedömning av konsekvenserna av vindkratfsparkens
vara eller inte vara. Vi anser att denna enkät bör sändas ut till alla 901 invånare som berörs. Vem
anser att denna enkät bör sändas ut till alla 901 invånare som berörs. Vem väljer man bort av dessa
invånare för att svara på enkäten? Nu då Corona restriktionerna har blivit lindrigare borde man ordna
ett infotillfälle för alla. Det tillfället skall inte vara begränsat i tid utan det skall ge alla möjlighet att
ställa frågor och få svar på sina frågor.
Vi motsätter oss helt byggandet av 8 nya vindkraftverk på en totalhöjd på 290 meter vid projektområdet Poikel. Det betyder att vi understöder det så kallade nollalternativet, det vill säga att projektet
inte genomförs!
6. Åsikt / Mielipide
Undertecknad tillsammans med 146 andra personer, bosatta i Korsnäs kommun och utanför, önskar
att vindkraftparken i Poikel (Poikel Vindkraft Ab/Oy och Edsvik Vindpark Ab), samt alla andra vindkraftsparker som planeras och kommer att planeras i Korsnäs kommun, placeras minst 3 km från
bebyggelse. Vi är djupt oroade över det eventuella buller och blinkeffekten vindkraftsverk kan orsaka
befolkningen på orten. Både bosatta nu och eventuella inflyttare till Korsnäs kommun önskar även i
fortsättningen att kommunen är en tyst och fridfull plats att bo och leva på. Undertecknade på namninsamligen har frivilligt fått kommentera och säga sin åsikt i frågan. Hoppas att ni, ärade mottagare,
tar den tidigare, nuvarande och eventuellt nyinflyttare korsnäsbors önskan i beaktande om att INTE
rekommendera en vindkraftspark i centrum av Korsnäs. Vi Önskar ett projektalternativ 0, dvs inga
möllor i Korsnäs!
Comment:
Avståndet till Bebyggelsen är för litet dom måste flyttas längre bort om det är möjligt annars kan
dom byggas på annat ställe.
Anser att avståndet är för kort till min bostad!Gynnar knappast inflyttning till Korsnäs centrum!
8 Eiffeltorn mitt i Korsnäs med ljud, ljus och blinkningar. Inga vindkraftverk så nära bebyggelsen
Jag har personligen hört hur högt ljud möllorna för.
Vindmöllor ska placeras på så långt avstånd från bebyggelse att ljudet inte riskerar störa boende.
Poikelområdet för nära bebyggelse samt att de nu planerade vindkraftverken är avsevärt högre än
vad som uppgetts vid den första planeringen av området

Jag vill inte förstöra landsbygden genom att bygga vindkraftverk i närheten av bebyggelsen och på
det sättet förstöra levnadsnivån för befolkningen. I nuläget vet vi redan att folk kan bli negativt påverkade av vindkraftverkens ljud och ljuseffekter.
Oacceptabelt nära bebyggelsen, dessa stålkonstruktioner bör placeras på längre avstånd från
bebyggelsen på områden där de inte förorsakar försämrad livskvalitet för befolkningen.
Det är fel att placera vindmöllor sådär nära bebyggelsen.
Ägare av fritidsbostad.
För nära bebyggelsen.
Jag skriver under.
Uppstår mycket ljud och stör folk som bor runtom.
Anser att vindkraftsparken är på bekostnad av människors livskvalite och trivsel.
Jag vill inte ha vindmöllorna till havs heller utanför vårt fritidshus.
Jag vill inte att byns lugna atmosfär förstörs, placera dem längre bort.
Vi vill inte bo bland vindkraftverk!
Jag är för vindkraft. Men de som planerar dessa. Skulle behöva tänka efter före de planerar var de
ska bygga dem. Så en bit längre bort från begynnelsen tack.
Jag är från korsnäs och vill stöda min familj och andra.
Placeringen av vindkraftsparken, i liggande förslag, är alldeles för nära bebyggelsen i Korsnäs och
Korsbäck.
Mina planer att flytta till Korsnäs kommer inte att bli av. Jag vill inte bo så nära en så hög vindkraftspark. Jag förstår att det finns markägare som ser en möjlighet att få arrende under många år
framöver. Konsekvenserna blir att Vindkraftsparken som kommer att dominera hela Korsnäs centrum kommer att avskräcka inflyttare. Vindmöllorna sticker minst 250 m över trädtopparna.
Vindkraftsparken är alltför nära bebyggelsen. Detta påverkar invånarnas trivsel och välmående.
Jag inte vill ha surrande vindkraft i närheten av eget hus eller andras hus.
Vindkraftverk kan inte placeras så nära bebyggelse !
Störande förvmiljön och inte ekonomiskt försvarbart
Jag skriver under detta eftersom vi har erfarenhet av att bo intill.
Vindkraftsparken Hedet i Övermark Närpes. Vindmöllorna har ett enerverande ljud som stör dag
som natt och mest skrämmande är att tjänstemän och politiker i Österbotten kör över bybor för att
gynna utländska vindkraftsbolag. Möllorna bör inte placeras nära bebyggelsen utan passar bäst
nära större motorvägar!
Jag är från Korsnäs och önskar inte mina föräldrar eller någon annan det irriterande väsande från
vindmöllorna. Blev förskräckt då ja såg hur mycket det kommit upp i bla Övermark och önskar inte
detta till Korsnäs. Släck lamporna och sänk värmen en grad istället för att spara el, konsumera
mindre osv.
De vindkrafts"parker" som nu planeras i Korsnäs kommer att dramatiskt försämra boendemiljön
inte bara i Korsnäs utan också i Petalax.
-Ingen vet hur mycket vindkraftverk på 290 m kommer att påverka boendemiljö och människors
hälsa därför att det inte finns så höga vindkraftverk till lands. -10 m per total vindkraftverk-meter är
ett minimum till närmaste boende.
placering för nära bostad samt att infra ljud av vinkraftsparken inte är tillräclkligt utredd.
Vindkraftsparken som är ett industriområde kommer för nära bebyggelsen. Finland har ofattbart
stora ytor med ödemark, möllorna ryms nog, dock inte där folk skall bo och leva. Inkomsten från
några möllor är inte hisnande, kräver stor volym för att inkomsterna skall bli märkbara.
Lägg ner vindkraftverken!
7. Åsikt / Mielipide
Jag vill meddela att jag är emot byggningen av vindkraftverk som kommer närmare än 5 km från
boende.
8. Åsikt / Mielipide
Avståndet till bebyggelsen är alldeles för kort med tanke på möllornas höjd. Det blir för invånarna att bo mitt i en vindkraftspark, vilket pverkar deras välmående och trivsel. Djur och naturvärden som förstörs och aldrig kan ersättas bör också tas i beaktande. Korsnäs behöver intlyttning och då ska man satsa pa arbetsplatser och företag. Satsa på en "Vindkraftsfri Kommun"

då kommer Korsnäs att bli attraktivt i framtiden. Ingen vindkraft i det lugna, trygga och natursköna Korsnäs.
9. Åsikt / Mielipide / Korsnäs Hembygdsförening r.f.
I området och i närheten av den planerade vindkraftsparken finns kända fasta fornlämningar som
bör skyddas i samband med en eventuell etablering av vindkraftverk. Forngravar finns bl.a. utmärkta
längs med Taklavägens norra sida i Väktar nära Mann, i området som heter Linströmas finns utmärkta tjärdalar, i Västanliden finns utmärkta stenkonstruktioner, s.k. gränsmärken. (enligt kyppi.fi).
Eftersom det inte tydligt framkommer var elöverföringen kommer att dras är det svårt att säga i vilken
utsträckning fornlämningar berörs.
De högsta punkterna på området finns längs Degermossen sydost på projektområdet. Det är områden som är ca 15 m.ö.h. Områdena är arkeologiskt intressanta eftersom de under en tid stuckit upp
ur havet som öar. På dessa platser bör det göras arkeologiska inventeringar.
Det är av stor vikt att det på alla områden där vägar, byggplatser och lastningsområden skall anläggas görs arkeologiska inventeringar, eftersom de nu planerade vindkraftsverken kommer att anläggas på områden som inte överensstämmer med de som undersöktes 2012 och 2014.
10. Åsikt / Mielipide
Poikel vindkraftpark
Nej till nuvarande placering av vindparken. ev placering 0 har fritidsboende
11. Åsikt / Mielipide
I området för byggande av vindkraftsverken finns avrinningsområde för Innerfjärdsdiket,
Häppelfjärdsdiket (Äppefjärdsdiket) och Storbäcken /Poikeldiket. Bäckarna och dikena är fiskförande. Hundratals gäddor går på våren upp för att leka. De är viktiga för fisket i Korsnäs fiskevatten.
Byggandet av både vägar och områden kommer att påverka vattenströmningen och förorena vattnen
samt hindra fiskarna att nå sina lekplatser. Eftersom projektet kräver avlägsnande av jordmaterial,
sprängning, dumpning och massabyte vid de nya vägarna och kraftverksplatserna. De får myrar som
finns kvar i området bör hållas orörda för att minska flödet av vattnet vid regn och snösmältning.
Vindkrafteverken kommer att ha negativ påverkan på fågellivet i området, bl.a. havsörnar syns ofta
över området från den plats där jag bor och flyttfåglarna kommer att störas i vår- och höstflytten över
området, enligt MKB måste ett skjutsäkerhetsavstånd på 1 km att beaktas kring vindkraftsparken
vilket gör att det blir så gott som omöjligt att jaga i området.
Jag bor på i närheten och anser att vindkraftverken kommer alltför nära mitt boende med tanke på
höjden och det buller som enligt erfarenhet från bekanta de kommer att göra. Hela Korsnäs är ett
idylliskt, fridfullt och lugnt område som jag anser har stora chanser att få nya inflyttare speciellt återflyttare. Eftersom Korsnäs vill ha mera inflyttare bör konsekvenserna för inflyttningen utredas? Erfarenheten säger att folk inte vill bo nära vindkraftsparker. Det kommer att vara ett stort misstag att
bygga en vindkraftspark med så stora vindkraftverk mittemellan våra idylliska byar Korsnäs centrum,
Korsbäck, Bjurbäck och Taklax. Området är alldeles för litet. Den lilla fastighetsskatt som projektet
kommer att ge kommunen är inte värd de olägenheter de kommer att medföra.
Markägare som har tomtmark i närheten av vindkraftsområdet kommer att påverkas negativt eftersom kommunen inte har möjlighet att anvisa mark för byggande i närhheten av vindkraftverken.
Bostadpriserna kommer att påverkas av en eventuell etablering. Kommunen måste ersätta markoch bostadsägare för värdeminskningar vid en ev.etablering.
Vindkraftverk ska vara så långt från bebyggelse att de inte förorsakar olägenheter för boende, de
här är alldeles för nära i förhållande till hur stora de är. Fastigheten som jag bor på har jag överlåtit
ät mitt barnbarn, vilket betyder att hon och hennes familj måste efter mig leva med dess vindkraftverk

och de olägenheter och buller de medför. Jag motsätter mig att dessa enorma vindkraftverk byggas
på Poikel området.
12. Åsikt / Mielipide
Jag vill ge mina synpunkter på vindkraftparken i Poikel och även andra vindkraftprojekt som planeras t.ex ute till havs utanfor Korsnäs. GJag anser att de beslutsfattande i Korsnäs borde se
längre än tio år framåt och inte stirra sig blind på fastighetsskatten som till en början kanske
verkar frestande. I framtiden kommer rekreation, lugn och ro vara en bristvara och de som kan
erbjuda sådant kommer att kunna locka folk till sin kommun. Att ha en massa vindkraftverk med
en totalhöjd på 290m (lika höga som eiffeltornet) som hela tiden syns och hörs tror jag ingen
som uppskattar lugn och ro ser som ett alternativ till boendeplats. Nej ta ert förnuft till fånga och
gå i bräschen för den kommun som inte vill ha vindkraft. Det kommer att Iöna sig i slutändan.
Att tro att vindkraft ger arbetstillfällen är en utopi. Visserligen ger det arbetsplatser men dessa
gynnar endast utländska arbetare och firmor. I alla andra stora vindkraftprojekt är det t.ex holländare som är arbetsledare och kranar och vindkraftarbetare kommer från forna öststaterna,
där man kan få billig arbetskraft. Det kan kanske bli grävarbeten och krossgrus som ger lite klirr
till Korsnäsfirmor. Underhåll och service kommer att skötas av behörig personal och sådana finns
inte i Korsnäs.
Energiutvecklingen går fort framåt och det finns många nya lösningar som kommer att vara
effektivare och lönsammare än vindkraft. Vindkraft ger ingenting om det inte blåser vilket det inte
gör när det behövs som mest (kalla vinterdagar)
Jag undrar vilka som äger vindkraftparkerna i Korsnäs om t.ex 15-20 år, kanske kineser eller något
riskkapitalbolag. Då kanske kontrakten har omformats och markägare eller kommun blir tvungna
att montera ner dem för egna pengar när kraftverken gjort sitt (idag ca 1 miljon per kraftverk).
Det är ganska ironiskt när man ser pärmbilden på SFP:s kommunalvalaffischpropaganda för
Korsnäs där man ser ut över öppet hav och inte ett vindkraftverk i sikte. Man handlar tydligen inte
som man tänker eller så ger man sken av att stå för någonting man i verkligheten inte gör.
Nej handla klokt medan tid finns gör ingenting vi som kommun och kommuninnevanare får ångra
i många sekel framöver. Säg nej till vindkraft!!!!!
13. Åsikt / Mielipide
Jag är emot byggandet av Poikel vindkraftpark. Jag har sommarstuga i Edsvik och ifall det byggs
havsvindkraft så har man vindkraftverk i alla riktningar som förstör utsikt samt fastighetens värde.
14. Åsikt / Mielipide
Enligt min mening är vindkraftverken alldeles för nära bebyggelsen. Som vi vet från Malax Ribäcken
så stör kraftverken invånarna fast ljudmätningarna visar att bullret är under tillåtna värden. Slutsatsen jag dra av detta är att tillåtna värden är för höga. Ett ljud som överstiger tillåtna värden ibland är
kanske mindre störande än ett ljud som pågår hela tiden. Varför kan inte Korsnäs sticka ut och förbli
mölle fritt. Det kan vara vår stora chans att få inflyttare som söker ett lugnt ställe att bo på. Vi är ju
trots allt fortfarande självständiga ännu och kan bestämma själva över hur vi vill att vår närmiljö skall
se ut.
15. Åsikt / Mielipide
Jag är markägare inom det tänkta vindindustriområdet samt fastighetsägare och markägare på
andra platser inom Korsnäs kommun. Jag motsätter mig det planerade vindindustriområdet i dess
nuvarande form. Det som berättades om planerna för ca 6 år sedan när arrendeavtalen gjordes upp
stämmer inte överens med den nuvarande miljökonsekvensbedömningen. Storleken/höjden på
kraftveken har stigit med ca. 100m samt effekten på dom planerade kraftverken har mer än fördubblats.

Det korta avståndet till befintlig bebyggelse i förhållande till kraftverkens höjd samt effekt med de
bullerproblem,ljuseffekter osv. som kommer att uppstå så anser jag detta helt emot vad som kan
anses som en god boendemiljö för närboende kommuninnevånare samt fritidsboende.
Ytterligare en sak som förbigås utan att klargöras är vad som händer med kraftverken, torn + fundament den dag dessa kraftverk är uttjänta. Hur många gånger har kraftverken sålts/köpts av olika
investerare och vem tar då på sig det slutliga ansvaret? Är det Kommunen eller i sista hand dom
markägare som upplåtit sina marker för detta? Ingen egentlig garanti krävs ju av dom nuvarande
ägarna. De summor som nämnts motsvarar ju endast en bråkdel av dom verkliga kostnaderna för
rivning,bortforslande av uttjänta verk. Jag var också svagt positiv till detta projekt för 6 år sedan men
har under årens lopp fått erfarenhet och sett hur dessa bolag agerar efter att tillstånd getts.
Dessa höga kraftverk kommer också att inverka negativt på fågel och djurliv i detta i nuläget orörda
skogsområde, men framför allt boendemiljön i Korsnäs är förstörd för lång tid framöver. Detta betyder
i förlängningen troligtvis att inga nya innevånare vill bosätta sig i Korsnäs och därmed förlorade
skatteintäkter. Fastighetsskatten för kraftverk är nog inget säkert kort. Ge inte bort vår värdefulla
natur samt boendemiljö för både fast boende samt fritidsboende Jag ser inga andra alternativ än
det sk. o-alternativet.
16. Åsikt / Mielipide
Undertecknade boende på Edsvik by i Korsnäs kommun motsätter sig byggande av planerade
vindkraftverk i Poikel, Korsnäs kommun med följande motivering: Vindkraftverkens vindupptagningsområde är endast 500 meter från vår bostad och ladugård. Detta medför betydande buller
och skuggeffekter som påverkar boendemiljön och hälsan för oss boende och våra produktionsdjur.
17. Åsikt / Mielipide
Hej jag kan inte godkänna Poikel Vindkraft i nuvarande form eftersom Möllorna kommer alltför nära
bebyggelsen 1,4-1,5 Km till mitt hem o det är allt för nära o kommer o bli störande med allehanda
ljud.Jag hoppas att folks lugna boende inte körs över enbart med tanke på Fastighets Skatt.Jag är
inte emot vindkraft men förstår inte varför dom ska placeras just där folk bor så tätt befolkad är inte
landet.
18. Åsikt / Mielipide
Vill nu göra min röst hörd via detta mail eftersom jag inte kommer att kunna delta på mötet som är i
morgon den 10.5. Önskar av hela mitt hjärta
att avståndet skall bli längre till våra hus än vad som planeras. Anser nu att det är för nära oss.
Tänk på oss alla som bor nära. Vill inte att någon skall behöva flytta pga avståndet.
19. Åsikt / Mielipide
Vi vill anföra följande åsikter att ta i beaktande i planeringen och miljökonsekvensbedömningen av
Poikel vindkraftspark i Korsnäs. Området för vindkraftsparken är för trångt. Det är flera år sedan den
förra vindkraftsplanen gjordes upp för området, och ännu längre sedan det först anvisades som
vindkraftsområde i landskapsplanen. Sedan dess har vindkraftverken vuxit betydligt i storlek och
höjd. Området blir därmed än mer inträngt mellan de tre byarna Taklax, Korsnäs och Korsbäck. Ur
Korsnäs kommuns synvinkel, med trumfkortet lugn och ro för potentiella inflyttare, kan det inte vara
positivt. Samma trumfkort gäller även för oss. Det närmaste vindkraftverket kommer enligt kartan att
placeras cirka 1,2 kilometer från våra hus. Det är ungefär samma avstånd som de (lägre) vindkraftverk som nu orsakar betydande bullerbesvär i Malax. Där kommunen nu nyligen gick in för längre
avstånd genom att ta bort ett antal planerade kraftverk.

Det närmaste kraftverket kommer dessutom att placeras i stort sett rakt i söder från oss, mot solen.
Blinkningar och skuggor, liksom flyghinderljusen, riskerar alltså späda på det omak bullret orsakar.
Särskilt det närmast placerade vindkraftverket, i nordöstra delen av planeområdet, är alltså på tok
för nära de närmaste husen vid Korsbäckvägen. I den mån de nordliga kraftverken har placerats
längre norrut på grund av naturskyddsområdet Degermossen i söder, är det orimligt. Ett fiskgjusbo
som senast var bebott 2017 är betydligt lättare att flytta än ett antal bostadshus.
Vad gäller transporterna till och från vindkraftverken sägs att de i huvudsak sköts söderifrån och från
Strandvägen. Vi vill ändå påpeka att den skogsväg som leder in i planeområdet från Korsbäckvägen
går alldeles intill våra hus, och tillåter ingen breddning utan större ingrepp på våra tomter. Summa
summarum ser vi helst att miljökonsekvensbedömningen utmynnar i alternativ noll, alltså inga vindkraftverk. I annat fall bör det/de närmast belägna vindkraftverken absolut flyttas längre bort. Det ekonomiska värdet på våra fastigheter riskerar annars att sjunka drastiskt, samtidigt som trivseln försämras avsevärt, allt helt utan ekonomisk ersättning. Det är inte rimlig.
20. Åsikt / Mielipide
Vår första reflektion är att de nya planerna följer helt det tidigare redan avslutade Poikel Vindkraftsparks upplägg inklusive bedömningar och konsekvenser fastän det på en punkt skiljer sig
från det gamla projekten väsentligt utan att detta noterats i de nya upplägget nämligen att fastän
antalet vindkraf t verk fortsättningsvis är 8stk samtidigt som den tentativa placeringen av
möllorna och arealen på pro jekt området är ungefär densamma så har man ökat på storleken på
möllorna väsentligt effeten ökats från 27MW till max 80MW ( +200% ökning) höjden ökat från
137m till 300m (+120% ökning) rotorvingarnas diameter från 117m till 175m ( +50% ökning)
Att på detta sätt att bara kopiera det qamla uppläqqet / MKB (copy past) och iqnorera
realitetrna utan att ta i beaktande konsekvenserna som de nya iättemöllorna medför är helt fel och
ansvarslöst av proiektörem och konsulten (cost saving /cprofit optimization) och delvis av den planerings ansv arliqa (Korsnäs kommun).
Nedan några konkreta saker som borde redan i detta skede ha tagits i beaktande i planerna för att
säkerställa en säker och trivsam boendemiljö för invånarna (fastboende, fritisboende, turister, djurliv,
fågel flyttstråk ...) också efter att eventuella vindkraftverk tagits i bruk:
man borde ha tagit i beaktande de pulserande / lågfrekventa ljudtryckvågorna (amplit ud modulering) som Korsnäs Kommun redan beslutat om att skall finnas med eftersom de har en väsentlig påverkan på ljudspridningen (ljudproblemet) på närområdena där hälft en av kommunens invånare finns
man borde ha tagit i beaktande ett minimiavstånd mellan dessa stora möllorna på 7- 8 gånger
rotordiametern för att minimera de problematiska amplitudmoduleringarna
man borde ha tagit i beaktande säkerhets- och vindupptagningsområdet pa 700- 900m (beroende på vilken storlek på möllorna är 5-l0MW) på insidan av det deffinierade projektområdet
för att säkerställa att en eventuell mölla inte påverkar negativt /restriktivt granntomternas ägare
att utnyttja deras områden som tidigare på ett säkert och givande sätt.
man borde ha tagit i beaktande tidigare beslut från Foststyrelsen och Miljöministeriet (Etapplan
2) på att säkerställa en flyttfågelkorridor på 5-l0km längs kusten (ännumer kritisk nu med 120%
högre och 50% större fågelfångare / "birdslicer")
man borde ha kommit upp med med några reella tentativa Alternativ som inte baserar sig bara
pa 8stk möllor (Alt 1 och Alt 2) utan också som man normalt gör i sådana planer /bedömningar
som tex Alt 0 = inga möllor, Alt 1 = 4stk möllor, Alt 2 = 6stk möllor, Alt 3 = 8 stk möllor samtidigt
som man deffinierar en"refferens mölla" på tex X MW som man anser den mest realistisk effekt
storleken.

Bland annat ovan nämnda saker borde ligga som grund för konsulten att arbeta ut en verklighetstrogen objektiv bedömning och baserat på denna bedömning göra en helhetstäckande
transparent konsekvens bedömning /jämförelse som är så konkret och lättläst som möjlig för att
invånarna skall forstå vad konsekvenserna av detta projekt betyder för dem.
Vår konklusion enligt ovan är att Poikel området inte är geografiskt lämpligt för det kungjorda
40-S0MW's vindkraftverksupplägget baserat pa 8stk möllor och borde som sådant redan i detta
skede avslutas.
21. Åsikt / Mielipide
Som företagare i Korsnas sedan 1993 anser jag att Korsnäs Kommun är inne på helt fel spår.
Det som behövs i Korsnäs är företag, företagare och arbetsplatser. Då blir det skatteintäkter
och inflyttning. Med en sådan enorm vindkraftspark mitt i byn på vissa fall mindre än en kilometers
avstånd från bebyggelsen är det dödsstöten för Korsnäs. Ingen trivsel och inget välmående
mera för invånarna och ingen vet hur hälsan påverkas. Därtill delas befolkningen upp i för och
emot vindkraft och osämja uppstår.
22. Åsikt / Mielipide
Avståndet till bebyggelsen är alltför kort med dessa snart 300 meter höga möllor. De bör ej byggas
mitt i samhället, vilket det nu blir med dessa avstånd, mindre än 1 kilometer till närmaste bebyggelse
på vissa ställen. Därtill blir parkerna på bekostnad av människornas hälsa, välmäende och trivsel.
Inget är ännu utrett om vilka sjukdomar, som väntar Korsnäs invånare. Hu påverkas vi av buller,
blinkningar och svissande ljud dag och natt 24/7 dag och natt år efter år???? Inflyttning till orten
behöver Korsnäs inte räkna med, det blir istället utflyttning. Korsnäs behöver företag och industrier,
det borde kommunledningen arbeta för, och inte vindparker. Och ungdomarna tänker nog flera gånger innan de bosätter sig i Korsnäs. Dessutom delas kommunen i två läger, för och emot vindkraft,
som leder till osämja och stridigheter, vilket har redan hänt, och blir bara värre. Om man läser i
pressen och följer med nyheter hör man nog vad som sker i vår grannkommuner, hur människorna
blir överkörda och lurade. Skall historien upprepa sig i Kornäs???? Vad vindparken tillför Korsnäs
ekonomiskt vet ingen, allt är bara gissningar. Håll Korsnäs vindkraftsfritt!
Bilaga: Direkt ut verkligheten (pressklipp /lehtileike)
23.Åsikt / Mielipide
Som ung företagare är jag nu mycket oroad över min situtation just nu, huruvida min pälsdjursfarm
med minkar och rävar påverkas av vindparkerna. Särskilt i parnings- och valpningstider då det skall
vara lungt och stilla och inget extra buller och ljud. Så har jag övertagit min farmors fastighet och
undrar hur fastighetspriserna nu inverkar?? Vill någon köpa en fastighet i ett vindkrafts industriområde och bosätta sig där, om jag skulle bli tvungen att sälja??? Avståndet mellan bosättning
och vindkraftsparker bör vara mycket längre, om de alls skall byggas. Som ung företagare anser jag
att Korsnäs Kommun skall satsa på att få företag till kommunen, som ger arbetsplatser, vilka ger
inflyttning och ekonomi för vår kommun.
24. Åsikt / Mielipide
Angående planeringen av Poikel Vindkraft AB/Oy och Edsvik Vindpark Ab
Som f.d. arbetstagare och företagare i hela mitt yrkesliv mer än 50 år vill jag härmed framföra min
åsikt. Korsnäs Kommun är inne på helt fel väg vad gäller vindkraftsparker. Skall man ha en livskraftig
kommun skall det satsas aktivt på att få nya företagsetableringar, unga företagare och arbetsplatser.
Då får man inflyttning, nya och unga familjer bosätter sig i bygden. Det genererar arbetsplatser och
kringeffekter, vilket ger ekonomi till bygden. Som vindparken är nu planerad är avstånden till bebyggelsen alltför korta med tanke på möllornas höjd, ljud och buller. Befolkningens livskvalitet och trivsel
försämras av att bo mitt i en vindkraftsindustri.

25. Åsikt / Mielipide
Har varit privatföretagare inomfarmnäringen i hela mitt yrkesliv snart 50 år. Har nu haft generationsväxling till min son. Nu planeras vindparken alldeles för nära min nuvarande boningsort där farmområdet finns. Hur påverkas minkar och rävar av bullret, blinkningar, höga ljud och ett evigt svissande. Djur har ett mycket utvecklat hörselsinne, uppfattar ljud mycket mera än vad människan kan
uppfatta. Så undrar jag hur människans hälsa trivsel och välmående påverkas ??? När det hörs från
våra grannkommuner hur vindkraften inverkar negativt så undrar man, måste man göra samma
misstag i vår kommun. Satsa på en Vindkraftsfri Kommun!
26. Åsikt / Mielipide
Utredningen har inte grundligt utrett dikena kring Poikel och deras inverkan på fiskbestånden. Inte
heller hur man kommer att kompensera jaktlaget för de skyddszoner som är kring vindkraftverken
på 1 km avstånd. Detta kommer att kraftigt påverka all form av jakt i den delen av kommunen där
vindkraftverken placeras. Att man under infotillfället som ordnades sade att befolkningen kan vistas
vis vindkraftparken är befängt. Hur är det på vintern då is lossnar från vingarna?
Sen finns det även myrar och mossar i Poikel där gäss och andra fåglar tillbringar kväller och nätter.
På förmiddagarna åker de över byn ut mot havet för att sen återvända. Ifall vindkraftparken byggs,
vilket jag motsätter mej, så skall det framgå i avtalen att genast då första turbinen börjar producera
ström så börjar man betala ut dividend på den el som produceras, inte på vinsten. Det har även
förekommit att det i avtal stått att man börjar betala ut till markägare efter att sista vindkraftverket
färdigställts. Då inte sista byggt så har inte heller ngt betalats ut. Under infotillfället sades det att
marken kommer att återställas. Då hoppas jag verkligen att man menar att all betong, armering,
kablar, grus etc tas bort. Inte täcks in och göms bort. Ingen skog kommer att växa i den grusbädden.
Vindkraftparken skall ej heller kunna säljas till andra företag.
Hur påverkas telefonmasten och dess signaler? Hur påverkas centralantennen med tv kanalerna?
Skyddsavståndet till bebyggelse bör vara 3 km, inte 1 km som det är planerat. Det ljud som kommer
att höras så gott som dygnet runt så påverkar alla som bor för nära. Jag önskar inte ha en vindkraftpark en kilometer från mitt och mina barns hus. Detta ljud kan man inte jämföra med det som trafiken
t.ex. åstadkommer.
Det hjälper föga med det som ibland installeras på spetsarna av vingarna för att dämpa oljudet eftersom de nöts bort efter en tid. Varför följs inte Tuulivoimayhdistys rekommendationer om hur långt
ifrån varandra kraftverken borde stå för att vara effektiva och för att minska bullret av vindströmmarna? Säkert har det att göra med vinsten för bolaget. Inte att man vill vara så miljömedveten som
möjligt och ta maximalt ur dem. DÅ skulle parken bli minst 8x 1440 m lång.
Hur ser kommunens vinst (fastighetsskatt) på 15 års sikt, hur många år tänkte man tjäna pengar på
parken innan inkomsten är på 0 €. Vinsten är ju inte samma från första dagen till sista dagen. Hur
stort är koldioxidavtrycket totalt sett för projektet? Eftersom det talas att det skall vara miljövänligt
behöver vi nog veta vad som släpps ut från första dagen då spaden läggs i jorden tills sista dagen
då all grus och betong är bortkörd och glasfibrer återvunnet. Om det går att återvinna. Vindkraft är
nog inte mera den bästa lösningen på att få el.
Kommunen säljer nog sin själ allt för billigt. Vem skulle vilja bygga eller flytta hit efter att parken
byggts? Det kan nog inte vara rimligt att vi inom en 20 km radie skall före 160 000 hushåll med el?
Kanske man kan bygga dessa vind/havs-kraftverk där elbehovet är större. D.v.s. i södra Finland där
det är tätt befolkat. Säker finns det lediga ytor 1 km från bostadsområden där det blåser.
27. Åsikt / Mielipide
1.1

Del 2 Beskrivning av projektet

2.4 Alternativ som ska bedömas
2.4.1 Bildande av alternativ som ska undersökas

Efter lite googling har jag förstått att storleken på vindkraftverken som planers för området finns inte
att skådas någon annanstans, förutom till havs då. Enligt vilka bedömningar har man valt att ta sig
an den storleken på kraftverken? Enligt vilka beräkningar kommer det att säkerställas att
störningsmoment som t.ex. ljud och ”blinkningar” inte överskrider mindre diton vilka byggts på längre
avstånd från bebyggelse? Avståndet till bebyggelse kan inte vara kortare för högra konstruktioner
än vad de tidigare vindkraftverken haft. Tex Evijärv, där man har 3 km, så om lägre konstruktioner
placerats på 3 km avstånd från bebyggelse. Borde då högre konstruktioner ha ett längre avstånd?
Ett minimiavstånd till bosättning på minst 3-4 km bör tas med som alternativ vid undersökning.
2.6 Projektets markanvändningsbehov
Beräkningar saknas för hur lång tid det tar för området att återhämta sig efter nedmontering, eller för
träden att börja växa och bli koldioxidsänkor igen.
2.6.12 Nedläggningen av vindkraftsparken
Det finns ingen beskrivning på hur finansieringen av nedläggningen skall säkerställas. I mötet jag
deltog i sades bara att det är ett annat företag som dom säljs till. Hur vet vi att ”ett annat företag” är
intresserade av att köpa gamla vindkraftverk om 30 år? Hur gr man med fundamenten och kablar
som grävs ner? Ingår det i ”ett annat företags” uppgift att föra bort också? Jag tycker att en fond
borde bildas dit kraftbolaget betalar in och säkerställer att det resurser finns för att plocka ner och
återställa området då den dagen kommer. Och var det tydligt framgår vad det innebär.
2.16.13 Säkerhetsavstånd
Jag har hört det rapporteras om både vingar som gått av och is som lossnat från vingarna och flugit
långa vägar. Hur går det ihop med avstånd till bebyggelse, jakt och fridluftsliv i området? Även med
tanke på detta argumenterar jag för ett större avstånd än vad som föreslagits och vad jag antar,
beräknats på lägre konstruktioner. Igen, om lägre konstruktioner placerats på 3 km avstånd från
bebyggelse. Borde då högre konstruktioner ha ett längre avstånd. En utredning bör göras över detta.
1.2
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4.2 Bedömningsmetoder
4.2.1 Konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen
Identifiering av konsekvenser
Aldrig har väl en någon som sagt att man INTE vill flytta för att man har vinkraftverk 2 km från
husknuten. Aldrig har värdet på hus och mark gått upp för att man har vindkraftverk på nära avstånd.
Skulle jag va inflyttare skulle jag hellre köpa ett hus utan åsynen eller ljudet av vindkraftverk. Hur
mycket sjunker huspriser i snitt där man har vindkraft så nära inpå husknuten? Dom som funderar
på att kanske flytta ut, blir detta en övervägande orsak? Dom som söker en plats på landet, blir detta
en bidragande orsak till att välja en annan by? Jag saknar en konsekvensanalys hur detta skulle
påverka in- och utflyttningen i kommunen.
4.2.4 Konsekvenser för yt- och grundvatten samt jordmån
Identifiering av konsekvenser
Avrinning från området till fiskförande bäckar.
I området för byggande av vindkraftsverken finns avrinningsområde för Innerfjärdsdiket,
Häppelfjärdsdiket (Äppelfjärdsdiket) och Storbäcken som övergår i Poikeldiket. Dessa bäckar och
diken är fiskförande. Hundratals gäddor går på våren upp för att leka. Bäckarna och dikena är viktiga
för speciellt gäddbeståndet i Korsnäs fiskevatten. En utredning på hur byggandet av vägar och själva
kraftverksplatserna kan inverka på vattenströmningen och hur det kan förorena bäckarna och eventuellt hindra fiskarna att nå sina lekplatser bör genomföras.
Dessutom fungerar mossarna som en svamp och reglerar vattenflödet vid snösmältningen eller kraftiga regn perioder. Dom ser vi ju allt mer av nu för tiden. Vilket håller grundvattnet på en högre nivå,
och minskar försurningen försurningen av ytvattnet. Alla hett om diskuterade ämnen för miljö och
människor. Jag saknar en utredning av och en konsekvensanalys på hur detta skulle påverka
bäckarna, fiskebeståndet och mossen.
4.2.7 Konsekvenser för fåglar

I mötet jag deltog i fick jag uppfattningen att det enligt er inte fanns några fåglar som använde området. Enligt mina iakttagelser finns fler örnar än någonsin i Korsnäs området som frekventerar kusten
men också inlåt mot Innerfjärden och Poikel området. Vår familj gör ständiga iakttagelser och är
iakttagna av örnar när vi rör oss till havs eller står hemma på landbacken. Dessutom trafikeras luftrummet dagligen mellan Fjärdsbådan och Poikel av en flock gäss och svanar mellan vad jag förstår
är deras mat- och viloplatser. Därtill ligger det ju både fågelområden i Harrström och Gålören.
Konsekvenserna av vindkraftverk på fågellivet samt fladdermössen bör utredas igen.
4.2.11 De totala konsekvenserna för människorna
Eftersom en stor del av befolkningen i Korsnäs by, Korsbäck, Bjurbäck och Taklax befinner sig inom
en radie på 2 km, kommer livskvaliteten för dem på ett drastiskt sätt att påverkas negativt. Ljudet
från vindkraftsverken då de är i drift kommer att höras överallt i området. Det vore absurt att påstå
att befolkningen i Korsnäs INTE skulle påverkas negativt av vindkraftsverk av den storleken. Dom
skulle vara otroligt påträngande i människors livsmiljö och ständigt närvarande i syn eller hörsel.
4.2.12 Bullerkonsekvenser
Trafikbuller, vindens sus och fågelsång är tillfälliga ljud som inte kan överrösta det ständigt pulserande ljudet från vindkraftverken. Vindens riktning påverkar givetvis men eftersom det finns bostäder eller fritidsbostäder i alla riktningar är det alltid någon som drabbas. Undersökningar har vidare
påvisat väsentliga fluktuationer i ljudnivåerna från vindkraftverk under olika tider på dygnet och att
de standardmätmetoder som nu används inte tillräckligt väl fångar upp lågfrekvent ljud- och amplitudmodulationsegenskaper av vindkraftsbuller trots att den växande storleken på vindkraftverk resulterar i att det alstras proportionellt mer lågfrekvent buller.Relevanta och opartiska bullermätningar
bör göras med adekvata och nya metoder.
4.2.15 Konsekvenser för näringsverksamhet
Korsnäsborna har alltid varit ett företagsamt folk. Om något, borde det tas fasta på och stödjas.
Huruvida vindkraften i byggandets skede skulle ge någon som helst positiv inverkan på sysselsättning går inte att förutsäga då sådana projekt oftast konkurrensutsåtts och gest till lägst betalande.
Eftersom Korsnäs inte får nån som helst nytta av själva elen som skulle produceras, finns inget för
företagen där att vinna, än om det t.ex. fick gratis el från kraftverken. Ingenstans har väl vindkraftverk
varit en bidragande orsak till ökad turism. Speciellt inte i ett miljö där man vistas för naturens, tystnadens och vyernas skull. I skillnad mot en stadsmiljö med ett ständigt brus. Konsekvenserna för
sysselsättningen och turismen bör utredas!
1.3
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5.4.2 Bebyggelse och befolkning
Kartan över bostadsbyggnader och semesterbostäder bild 5.6 i närheten av vindkraftsparken är för
liten så den går inte att avläsa med större noggrannhet. Noggrannare karta bör framläggas!
5.4.3 Riksomfattande mål för områdesanvändningen
En sund och trygg miljö
Den här paragrafen förbryllar mig. ”Man förbereder sig på extrema väderförhållanden och översvämningar…” Genom att bygga vindkraften förstör man ju naturens egna system att hantera översvämning, nämligen mossen. ”Olägenheter för miljön och hälsan som orsakas av buller, vibrationer och
dålig luftkvalitet förebyggs.” Vi har inget buller, vibrationer eller dålig luftkvalitet i Korsnäs. Det är
snarare så att vindkraften skulle medföra olägligheter för hälsa som orsakas av buller och vibrationer.
Jag häller inte med om att ”Ett tillräckligt stort avstånd lämnas…” Det bor 1672 personer, däribland
ett serviceboende för åldringar, inom en radie på 2 km från området, och flera bor så nära som på
300 m!!! Och med det uppfylls ju inte de riksomfattande målen. Rekommenderat avstånd i nya undersökningar är 10 x kraftverkets höjd. Det betyder i praktiken nästan 3 km för de 290 m höga verken.
Såsom planen ser ut i dagsläget kommer inte ett tillräckligt stort avstånd att skapas mellan vindkraftsparken och den bebyggda miljön för att man skall vara säker på att hälsoolägenheter uteblir.
Så med det uppfylls varken ”sunt” eller tryggt”.
En livskraftig natur och kulturmiljö som naturtillgång.

Bevarande av området är omöjligt eftersom breda vägar och byggplatser anläggs med krossgrus.
På dessa grusvägar, som är mellan 5 och 12 m breda, kommer det att ta årtionde att återställa
växtligheten med träd, om det ens är möjligt. Kraftverkens fundament görs troligen av armerad betong. Kommer dom att lämnas kvar? Det sammanhängande skogsområdet mellan byarna kommer
att splittras. Vad är det som är ”bio-och cirkulär ekonomi”? Efter vindkraftvärken tjänat ut sin rätt plöjs
de ner som landutfyllnad. Var är det för bio- och cirkulärt i det?
Hur ”sörjs” det för ”att sammanhängande odlings-och skogsområde” då just byggandet av parken
skär sönder ett sammanhängande område mellan byarna?
5.7.3 Yt- och grundvatten
Bild 5.16
Dragningen för Innerfjärdsdikets förlopp ser ut att vara felritat på kartan.
Projektområdets delavrinningsområde berör Storbäcken, Innerfjärsdiket och Häppelfjärdsdiket.
Bäckarna måste bevaras oförstörda för att förse Korsungfjärden, Gloppet och Norrfjärden med bl.a.
gäddor.
5.7.4 Vegetation och naturtyper
De små outdikade myrarna vid Poikelbackens och Vadbackskogens område bör behållas intakta.
De är väsentliga för grundvattennivån och också för att dämpa flödet vid häftiga regn och snösmältningen. Havsörnen syns sväva över området ofta enlig egna observationer.Två flockar gäss från
Fälbåtshamnen/Västanlid rastar flera gånger om dagen i Poikelområdet enligt egna observationer
Sångsvanar, gäss och tranor flyger över Pokelområdet vid flytten varje vår och höst egna observationer En fågelinventering bör göras på nytt
Sammanfattningsvis:
1.
Jag saknar vad de faktiska konsekvensbedömningarna utrönt för människor, djur och natur.
2.
Jag saknar utredning för hur en eventuell etablering skulle påverka de nu boendes inställning
att bo kvar, eventuellt återkommande att återvända, eller hur nya innevånare skulle ställa sig till att
bo granne med vindkraften. Hur rimmar detta med Korsnäs kampanj att öka inflyttnignen?
3.
Jag saknar en adekvat utredning om säkerhet och avstånd för stoleken 290 m. Allt vad som
framlagts verkar vara för en mindre version av kraftverk.
4.
Jag saknar en utredning om ytvatten och strömmande vatten, de bäckar och diken som rinner
upp i Poikelområdet är fiskförande. Konsekvenserna för dessa bör utredas.
5.
Bostäder och tomtmark kommer att förlora i värde och markanvändningen kommer att inskränkas. Hur kommer ägarna att ersättas och kompenseras?
6.
Sysselsättningen som projektet ger åt kommunen är oklar. De flesta arbeten upphandlas troligtvis och kan komma varifrån som helst.
7.
Poikelområdet är ett för litet område för de 8 st 290 m höga vindkraftsverken. De kommer
totalt att dominera bilden av Kornäs både från öster, väster, söder och norr i kommunen. Hela det
idylliska området kommer att ändra utseende.
8.
En säkerhetszon på 10 x höjden på 290 m från bebyggelsen bör tillämpas för att säkerställa
och minimera störningar för befolkningen och undvika skador vid eventuella haverier. Alla har laglig
rätt att leva ostörda i sina hem . Ca 75 procent av Kornäs befolkning, 1672 människor enligt MKB,
bor inom 2 km från vindkraftsparken och kommer att påverkas på ett eller annat sätt av den. Vad jag
läser motsäger sig ”säkerhet och sund miljö”.
9.
Vindkraftsparken byggs utan adekvata och opartiska bullermätningar. Konsekvenserna bör utredas före den är ett fullbordat faktum. Människor som bor i närheten av stora vindkraftverk vittnar
om stora olägenheter med bl.a. ett ständigt buller och med sömnsvårigheter.
10. Tyngdpunkten i konsekvensbedömningen har lagts på de positiva effekterna av vindkraftparken medan de negativa har nedtonats. För liten vikt har lagts vid vilka konsekvenser den får för de
människor som bor i området.
Efter vad jag läst och utrönt av materialet som är framlagt om Poikel vindkraftsområde kan jag inte
förespråka annat än Alternativ 0, alltså inga vindkraftverk här! Dessutom tycker jag att ett minimiavstånd på 3 km mellan vindkraftverk och alla typer av bostäder ska införas i hela kommunen.
Korsnäs är i dag en välfungerande, idyllisk, och fridfull kommun med en kreativ och företagsam
befolkning. Med en ökad utflyttning från städerna har Korsnäs stora chanser att locka till sig nya

innevånare. Att kraftigt försämra boendemiljön i så gott som hela kommunen för en kortsiktig inkomst
i fastighetsskatt vore ett stort misstag enligt mig.
28. Åsikt / Mielipide
Del 2 Beskrivning av projektet
2.2.3 Projektets mål och regionala betydelse projektets mål är att producera el genom vindkraft till
det riksomfattande elnätet.
Eftersom vindkraften är oberäknelig behövs reglerkraft i samma omfattning som det produceras
vindkraft.. I projektet framkommer inte varifrån tillräckligt med reglerkraft kan fås för att säkerställa
tillgången på el då vindkraften inte producerar? Österbotten kan inte vara självförsörjande på enbart
vindkraft.
Den sysselsättande effekten för området är förhållandevis liten eftersom allt material till vindkraften
tas från utlandet, förutom krossgrus och cement. All arbetskraft konkurrensutsätts och kan komma
varifrån som helst. Övrig sysselsättande effekt är liten. Kommunalskatten erhålls på de löner som
vindkraftföretagen betalar åt dem som är bosatta på orten, eftersom de flesta kommer från annat
håll erhåller kommunen ingen kommunalskatt. Enligt osäkra uppgifter är fastighetsskatten 15000 20 000 euro/ kraftverk det första året beroende på investeringens värde. Fastighetsskatten på vindkraftverken sjunker årligen kraftigt och kommunens intäkter blir därför inte betydande. Den beräknade
livslängden på ett kraftverk är ca 15 år i våra förhållanden, men det kan vara funktionsdugligt längre.
”Arrenden” betalas åt de markägare som berörs av området och från det erhåller kommunen 30
procent i kapitalskatt efter avdrag. Detta projekt genererar mycket lite pengar till kommunen i jämförelse med vilka olägenheter det kan föra med sig.
Den ekonomiska nyttan för kommunen bör räknas realistiskt.
2.4 Alternativ som ska bedömas
2.4.1 Bildande av alternativ som ska undersökas
Vindkraftsverken skadas inte av att vara så långt från bebyggelsen att boende inte blir störda. Produktionsmässigt kan det inte vara någon skillnad att ha kraftverket långt från bosättningar. Om det
är ekonomiskt lönsamma för företaget är inte viktigt i sammanhanget eftersom miljön för människorna måste komma i första hand.
Vindkraftverk med en höjd på 290 m har inte byggts på landbacken tidigare efterson sådana är
tänkta för havsbruk, ljudnivån från sådana kraftverk på landbacken kan därför inte vara undersökt.
Enligt nya forskningsrön i Tyskland bör vindkraftverk placeras minst 10 gånger sin höjd från bostäder
för att minimera störningar. Bl.a. i Evijärvi kommun har man beslutat om ett minimiavstånd om 4 km
till bosättningar. I Ilmajoki kommun har man beslutat om 3 km:s avstånd. I alternativen som skall
bedömas bör tas med ett sådant alternativ där vindkraftverken är 10 gånger sin höjds dvs 2900 m
från befintlig bosättning.
2.5
I tabell 2-3 över övriga vindkraftsprojekt finns i en radie på 20 km 92 st vindkraftverk förutom
havsvindkraftsområdet utanför Korsnäs med planerade 50 – 100 kraftverk. Totalt kommer det att
finnas 92 + 8 i Poikel = 100 vindkraftverk på landbacken. Enligt Fortums projektansvarig kan varje
290 m kraftverk försörja optimalt 1600 hushåll med el. Det innebär att områdets 100 kraftverk kan
ge el till över 100 000 hushåll då de fungerar optimalt. Det är inte rimligt att det här lilla området på
landsbygden (med ca 7000 invånare) skall förse 100 000 hushåll med el. Många skogsområden
förstörs och många människor blir störda och måste eventuellt flytta.
2.6 Projektets markanvändningsbehov
Det saknas uppgifter om hur stor den totala ytan är, dvs. alla områden som används och som kommer att täckas med krossgrus och cement och blir till impediment efter nedläggningen.
Det saknas också uträckning på hur stort koldioxidavtryck hela projektet avsätter under hela sin
livstid. Dvs. från planeringen, tillverkning av komponenterna, transporten till platsen för användningen, alla jordbyggnadsarbeten och transporter, krossande av grus, fällning av skog, (gör att

kolsänkor försvinner,) användning av fossila bränslen vid driften och till nedmonteringen och skrotning av kraftverken. Inga beräkningar finns för hur lång tid det tar för området att återhämta sig efter
nedmontering och för träden att börja växa och bli koldioxidsänkor igen.
2.6.12 Nedläggningen av vindkraftsparken
För nedläggningen av vindkraftverken bör bildas en fond dit kraftbolagen årligen betalar ett visst
belopp som skall täcka rivningen och saneringen av området i fall företaget går i konkurs, säljer
parken, eller annars överger området. En garantisumma som skall vara tillräckligt stor bör också
betalas in före bygglov ges. Annars finns det risk att markägarna får stå för kostnaderna vid nedläggningen om markägaren inte klarar av det blir det i sista hand kommunens sak. Det finns ingen beskrivning på hur finansieringen av nedläggningen skall säkerställas.
Fundament
Fundamenten och kablarna som läggs ner får inte lämnas kvar utan det måste skrivas in i bygglovet
att allt måste rivas vid en nedläggning.
2.6.13 Säkerhetsavstånd
Vid Ribäckens vindpark i Malax är säkerhetsavståndet 350 m. För 8 kraftverk blir det sammanlagt
ett mycket stort område där man inte kan röra sig fritt och utan risk. Fakta är att kraftverk havererar,
vingarna faller av, blixten slår ner i dem och det finns risk för eldsvådor. Det framkommer inte klart
hur stora ytorna är sammanlagt där man inte skall vistas på pga säkerhetsrisker.
Del 4 Program för miljökonsekvensbedömning
4.1.9 Förebyggande och lindring av skadliga konsekvenser
Enligt Vindkraftsaktörernas intresseorganisation STY https://tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta-2/tietoa-tuulivoimasta/tuulivoimatuotanto/tuulivoimaloiden-sijoittelu och de uträkningar som
de gjort står Poikel vindkraftverk alldeles för nära varandra för att vara effektiva och för att minska
olägenheter för de boende i omgivningen. De borde stå 1 km 440 m ifrån varandra enligt STY:s
beräkningar dvs 180 m (rotordiameter) gånger 8. Kalevi Nikula, FM, ordförande, Vindkraftsmedborgarföreningen (TV-KY) rf skriver i sin debattartikel i ÅU 28.01.2021 baserad på STY: rekommendationer
”Enligt STY (Vindkraftsaktörernas intresseorganisation) placeras vindkraftsverken alldeles för nära
inpå varandra. De planeringsanvisningar som Miljöministeriet utarbetat konstateras att avstånden
mellan 3-5MW kraftverk vanligtvis varierar mellan 400 – 1000 m. De minimiavstånd som nämns i
anvisningarna är alldeles för kort. För kort avstånd mellan kraftverken ger upphov till en företeelse
som kallas turbulent bullerutsläpp. Vindkraftsaktörernas intresseorganisation STY har beskrivit företeelsen så att det uppstår en störning i luftströmmen när vindkraftsverkets vingar roterar. Denna
störning kan jämföras med exempelvis svallet efter en motorbåt eller ett fartyg. STY har som tumregel föreslagit att mellan vindkraftsverken ska lämnas ett avstånd som är minst cirka 5 gånger rotorns
diameter räknat från en vingspets till en annan.
Frågan har undersökt mera ingående i andra länder och då har man kommit fram till att om vindkraftverken står efter varandra i vindriktningen bör avståndet vara 8 gånger rotorns diameter. Eftersom vindriktningen varierar i Finland, bör detta alltid vara minimiavståndet hos oss.” En dansk undersökning har visat att när ett vindkraftverk i den riktning dit vinden blåser hamnar in i en turbulent
virvel ökar bullret från vindkraftverket – allra mest vid låga frekvenser. Detta lågfrekventa buller är
störande, i synnerhet inomhus i bostäder.” Ingen av vindkraftverken uppfyller de här rekommendationerna, vilket betyder att de är ineffektiva och skapar mer buller än nödvändigt. Varför frångår man
dessa rekommendationer?
4.2 Bedömningsmetoder
4.2.1 Konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen Identifiering av konsekvenser
Korsnäs kommun driver som bäst en inflyttningskampanj för att få mera människor att flytta till kommunen 1.1.2021-31.12.202. En eventuell etablering av vindkraftverk kommer att påverka flyttningsrörelsen i kommunen. En utredning bör göras över hur ev. inflyttare förhåller sig till vetskapen att de
kommer att bo inom en radie på 2 km till 8 st vindkraftverk som är 290 m höga. Markägare och

fastighetsägare som finns i närheten av vindkraftsområdet kommer att drabbas av värdeminskningar
på sina egendomar. Eftersom kommunen dessutom inte har möjlighet att anvisa mark för byggande
i närheten av vindkraftverken borde kommunen ersätta markägarna och också ersätta de som måste
flytta pga olägenheter orsakade av vindkraftverken. Vindkraftverken begränsar alltså användningen
av marken och fastigheterna förlorar i värde Kommunen borde bli ersättningsskyldig.
4.2.2 Konsekvenser för landskapet och bebyggd miljö Identifiering av konsekvenser
”Upplevelsen av landskapskonsekvenserna är mycket subjektiva och den påverkas av observatörens inställning till miljön och användningen av vindkraft.” Det är väl själklart att upplevelsen av miljön
är subjektiv, vindkraftverken själva har väl ingen subjektiv uppfattning om miljön och var de är placerade. Det är snarare kraftverksbolagens ägare som vill placera dem så lämpligt ekonomiskt sett
som möjligt utan att behöva ta hänsyn till de boendes subjektiva upplevelse. Det är de människor
som ska bo i närheten av vindkraft vars subjektiva åsikt är väsentlig.
4.2.4
Konsekvenser för yt- och grundvatten samt jordmån Identifiering av konsekvenser
Avrinning från området till fiskförande bäckar.
I området för byggande av vindkraftsverken finns avrinningsområde för Innerfjärdsdiket,
Häppelfjärdsdiket (Äppelfjärdsdiket) och Storbäcken som övergår i Poikeldiket. Dessa bäckar och
diken är fiskförande. Hundratals gäddor går på våren upp för att leka. Bäckarna och dikena är viktiga
för speciellt gäddbeståndet i Korsnäs fiskevatten. Byggandet av både vägar och områden kommer
att inverka på vattenströmningen och förorena vattnet samt hindra fiskarna att nå sina lekplatser,
eftersom projektet kräver avlägsnande av jordmaterial, sprängning, dumpning och massabyte vid de
nya vägarna och kraftverksplatserna. De få mossar som är orörda i området har direkt påverkan på
vattenflödet i Innerfjärdsdiket, Poikeldiket/Storbäcken och Häppelfjärdsdiket. Mossarna fungerar
som en dämpare av vattenflödet vid rikligt med regn och vid snösmältningen. De minskar därmed
försurningen av ytvattnet . Mossarna håller också grundvattnet högre i området, vilket är väsentligt
för trädbeståndet och växtligheten. Mossarna måste förbli orörda. Konsekvenserna för bäckarna och
fiskbeståndet samt mossarna bör undersökas!
4.2.7 Konsekvenser för fåglar
Influensområde
Havsörnen svävar varje dag över områdets norra del enligt egna iakttagelser. Varje dag flyger flockar
med gäss och svanar från Fjärdsbådan upp till Poikel för att rasta enligt egna iakttagelser. Konsekvenserna bör utredas och aktuella undersökningar göras.! Häckande fågelarter Inga nya undersökningar sedan 2014 har utförts över häckande fågelarter och är därmed föråldrade. Förhållandena
har ändrats på 7 år.
Flyttfåglar.
Egna iakttagelser av flyttande tranor, svanor och gäss finns alla år. Flyttfåglarna kommer att störas
i sin flytt av vindkraftsverken. Observation av fåglarnas flytt bör utföras och konsekvenserna utredas,
området ligger endast några kilometer från Harrström fågelområde och Gålören fågelområde?
Fladdermusutredning Fladdermusutredningen bör förnyas eftersom den är 7 år. Övriga arter i bilaga
IV (a) i EU:s habitatdirektiv Utredningarna är gjorda 2012 och är 9 år gamla och bör göras på nytt.
4.2.10 Viltarter och jakt
Vindkraftverken kommer att ha konsekvenser för det vilda djurlivet pga buller och brytande av en
sammanhängande livsmiljö. Jakten kommer att försvåras i området pga att hänsyn måste tas till
vindkraftverken eftersom skjutsäkerheten måste beaktas på över 1 km avstånd från verken. Område
för jakt kommer att minimeras. Användningen av området som rekreationsområde kommer att
minska pga av buller. Troligen kommer det också att bli förbjudet att röra sig nära vindkraftverken.
4.2.11 De totala konsekvenserna för människorna
Hela Korsnäs by, Korsbäck, Bjurbäck och Taklax och dess befolkning kommer att påverkas av dessa
vindkraftsverk eftersom en stor del av befolkningen befinner sig inom en radie på 2 km, konsekvenserna kommer att vara mycket stora. Ljudet från vindkraftsverken då de är i drift kommer att höras

överallt i området. Det är inhumant att tvinga på befolkningen i Korsnäs sådana gigantiska vindkraftsverk som aldrig tidigare har byggts på land
4.2.12 Bullerkonsekvenser
Trafikbuller, vindens sus och fågelsång är tillfälliga ljud som inte kan överrösta det ständigt pulserande ljudet från vindkraftverken. Vindens riktning påverkar givetvis men eftersom det finns bostäder eller fritidsbostäder i alla riktningar är det alltid någon som drabbas. Undersökningar har vidare
påvisat väsentliga fluktuationer i ljudnivåerna från vindkraftverk under olika tider på dygnet och att
de standardmätmetoder som nu används inte tillräckligt väl fångar upp lågfrekvent ljud- och amplitudmodulationsegenskaper av vindkraftsbuller trots att den växande storleken på vindkraftverk resulterar i att det alstras proportionellt mer lågfrekvent buller. Relevanta och opartiska bullermätningar
bör göras med adekvata och nya metoder.
4.2.15
Konsekvenser för näringsverksamhet
Sysselsättningen kan man inte med säkerhet säga påverkas eftersom arbetskraften som behövs till
projektet konkurrensutsätts och kan komma varifrån som helst. Turismen påverkas negativt av vindkraftverken eftersom turisterna som söker sig ut till landsbygden vill ha lugna och fridfulla områden.
Konsekvenserna för sysselsättningen och turismen bör utredas!
4.2.17
I Korsnäs finns Korsnäs antennbolag som distribuerar kanaler från både Finland och Sverige. Vindkraftverken kan påverka mottagningen av kanalerna. I nordvästlig riktning från vindkraftsområdet
finns en mobiltelefonmast som är ca 60 m hög. Konsekvenser för dessa bör utredas.
Del 5 Beskrivning av projektområdets nuläge
5.4.2 Bebyggelse och befolkning
Kartan över bostadsbyggnader och semesterbostäder bild 5.6 i närheten av vindkraftsparken är för
liten. Det går inte att avläsa vilka bostäder som är semesterbostäder och bostadsbyggnader,
Noggrannare karta bör framläggas!
5.4.3 Riksomfattande mål för områdesanvändningen
En sund och trygg miljö
Inom 2 km från projektområdet finns ett serviceboende för åldringar och ett åldringshem som kommer att påverkas av buller från vindkraftsverken. Ett tillräckligt stort avstånd måst lämnas för att
säkerställa en bullerfri miljö. Rekommenderat avstånd i nya undersökningar är 10 x kraftverkets höjd
det betyder i praktiken nästan 3 km. Man kan säga att Poikelprojektet uppfyller kriterierna för att
skapa olägenheter för hälsan. Såsom planen ser ut i dagens läge kommer inte ett tillräckligt stort
avstånd att skapas mellan vindkraftsparken och den bebyggda miljön för att man skall vara säker på
att hälsoolägenheter uteblir. Det finns 1672 personer inom en radie på 2 km från området och flera
bor så nära som på 300 m. De riksomfattande målen uppfylls inte. Konsekvenserna för befolkningen
blir mycket stora. En livskraftig natur och kulturmiljö som naturtillgång. Bevarande av området är
omöjligt eftersom breda vägar och byggplatser anläggs med krossgrus. Stora fundament görs troligen av armerad betong för placering av kraftverk. På dessa grusvägar minst 5 m och upp till 12 m
breda kommer det att ta årtionde att återställa växtligheten med träd om det ens är möjligt. Ett sammanhängande litet skogsområde mellan våra byar kommer att splittras.
5.5.2
I Korsnäs har byggnadsbeståndet koncentrerats till området längs Strandvägen främst till dess
västra sida. Detta stämmer inte enligt kartan bild 5.6. Många bostäder finns på östra sidan längs
med Strandvägen och i Innerfjärden, Kronbacken och Edsviken. Längs med vägen från avtaget som
går till Edsviken mittemot begravningsplatsen och till Herihjärta i norra byn finns bebyggelse hela
vägen och ett glest trädbestånd främst gårdsbjörkar. Utsikten från vägen österut mot Poikel vindkraftspark är alltså inte täckt av skog. Från Edsviken och till Taklax vägskäl finns en del skog, kalhyggen och ungskog och ingen bebyggelse. Att odla träd som skulle täcka utsikten österut skulle ta
omkring 60 år.

5. 6 Fornlämningar
I området och i närheten av den planerade vindkraftsparken finns kända fasta fornlämningar. Enligt
kyppi.fi finns forngravar utmärkta längs med Taklaxvägens norra sida i Väktar nära Mann, i området
som heter Lindströmas finns också utmärka tjärdalar, i Västanliden finns utmärkta stenkonstruktioner, sk gränsmärken. Eftersom det inte tydligt framkommer var elöverföringen kommer att dras är
det svårt att säga i vilken utsträckning fornlämningarna berörs. De högsta punkterna finns längs
Degermossen sydost på projektområde med områden som är 15 m.ö.h. På dessa platser bör göras
arkeologiska inventeringar. Det är av stor vikt att det på alla platser för vägar, byggplatser och
lastningsområden görs arkeologiska inventeringar, eftersom nya områden kommer att anläggas som
inte överensstämmer med de platser som undersöktes 2012 och 2014
5.7.3 Yt- och grundvatten
Bild 5.16
Dragningen för Innerfjärdsdikets förlopp ser ut att vara felritat på kartan Projektområdets delavrinningsområde berör Storbäcken, Innerfjärsdiket och Häppelfjärdsdiket. Bäckarna måste bevaras
oförstörda för att förse Korsungfjärden, Gloppet och Norrfjärden med bl.a. gäddor.
5.7.4 Vegetation och naturtyper
De små outdikade myrarna vid Poikelbackens och Vadbackskogens område bör behållas intakta.
De är väsentliga för grundvattennivån och också för att dämpa flödet vid häftiga regn och vid snösmältningen. Havsörnen syns ofta sväva över området enligt egna observationer. Flockar med gäss
och svanar från Fälbåtshamnen/Västanlid rastar flera gånger om dagen i Poikelområdet enligt egna
observationer. Sångsvanar, gäss och tranor flyger över Pokelområdet vid flytten varje vår och höst
egna observationer En fågel- och djurinventering bör göras på nytt
Sammanfattningsvis:
1. Det saknas uppgifter varifrån reglerkraften tas.
2. Ytan på markanvändningen, bildande av impediment är inte tillräckligt klarlagd och inte heller
konsekvenserna för miljön och markägarna.
3. Koldioxidavtrycket från planering till rivning och avveckling av vindkraftverken är inte utredd och
bör göras.
4. Behovet av säkerhetsavstånd kring kraftverken inte klarlagt förutom vid jakt.
5. Vindkraftsverken ligger så tätt placerade att de blir ineffektiva och dessutom förorsakar de mera
buller än nödvändigt enligt STY (Intresseföreningen för vindkraft). Optimala avståndet för dessa verk
är 8 x vingdiametern 180 m alltså 1 km 440 m. Rekommendationer bör följas. 6. Naturinventeringarna bör göras på nytt de är föråldrade. Det gäller alla arter.
7. Inga naturinventeringar har gjorts över ytvatten och strömmande vatten, de bäckar och diken som
rinner upp i Poikelområdet är fiskförande. Konsekvenserna för dessa bör utredas.
8. Undersökningar bör göras över hur en etablering av vindkraftverken kommer att påverka migrationen till och från kommunen och vilka ekonomiska konsekvenser den kommer att få. Detta med
tanke på den kampanj som nu förs för att locka människor till området.
9. Jaktmöjligheterna kommer att inskränkas pga. av skjutningssäkerhetsavstånden, som är 1 km
runt kraftverken.
10. Bostäder och tomtmark kommer att förlora i värde och markanvändningen kommer att inskränkas. Hur kommer ägarna att ersättas och kompenseras?
11. En arkeologisk inventering gjordes 2012 och 2014 men omfattar inte de nya kraftverksplatserna
och områdena i de nuvarande planerna. En ny arkeologisk inventering bör göras över de nuvarande
platserna och vägarna samt även de högsta platserna på området som är 15 möh. Arkeologiska
fornlämningar finns i och omkring området enligt kyppi.fi
12. Sysselsättningen som projektet ger åt kommunen är oklar. De flesta arbeten upphandlas troligtvis och kan komma varifrån som helst.
13. Störningar på tv-mottagning och mobiltelefoni bör utredas och i fall av störning bör vindkraftsbolagen se till att de fungerar.
14. Poikelområdet är ett för litet område för de 8 st 290 m höga vindkraftsverken. De kommer totalt
att dominera bilden av Kornäs både från öster, väster, söder och norr i kommunen. Hela det idylliska
området kommer att ändra utseende. Inga så stora kraftverk har byggts på land tidigare. En säkerhetszon på 10 x höjden på 290 m från bebyggelsen bör tillämpas för att säkerställa och minimera

störningar för befolkningen och undvika skador vid eventuella haverier. Alla har laglig rätt att leva
ostörda i sina hem. 1672 människor (enligt MKB) finns inom 2 km från vindkraftsparken och kommer
att påverkas på ett eller annat sätt av den.
15. Vindkraftsparken byggs utan adekvata och opartiska bullermätningar och kommer att vara ett
gigantiskt experiment för människorna i området. Konsekvenserna bör utredas före den är ett fullbordat faktum. Människor som bor i närheten av stora vindkraftverk vittnar om stora olägenheter med
bl.a. ett ständigt buller och sömnsvårigheter.
Tyngdpunkten i konsekvensbedömningen har lagts på de positiva effekterna av vindkraftparken medan de negativa har nedtonats. För liten vikt har lagts vid vilka konsekvenser den får för de människor som bor i området. För mig personligen blir en etablering av en sådan här gigantisk vindkraftspark nära mitt fritidshus den att jag inte kommer att mantalsskriva mig i Korsnäs vilket jag planerat. Efter att jag gått igenom det omfattande material som nu är framlagt om Poikel vindkraftsområde kan jag inte förespråka annat än Alternativ 0, alltså inga vindkraftverk här! Dessutom
tycker jag att ett minimiavstånd på 10 x vingdiameter mellan vindkraftverk och alla typer av bostäder
ska införas i hela kommunen.
Korsnäs är i dag en kommun som är välfungerande, idyllisk, gemytlig och fridfull och som dessutom
har stor chans att få ökad inflyttning. Att kraftigt försämra boendemiljön i så gott som hela kommunen
för en futtig summa i fastighetsskatt vore ett stort misstag.
29. Åsikt / Mielipide
Kära Beslutsfattare nu har ni ett stort ansvar för Korsnäs By och dess befolkning.
Då den tilltänkta vindkraften planeras i alla riktningar runt kommunen, så kan vi inte lägre
hålla med om att Korsnäs är ett tryggt, rofyllt och attraktivt ställe att bo på. lngen vill bo i en
hage omgärdad av vindmöllor och kraftströmsledningar.
Poikel vindkraftspark har dessutom placerats alltför nära bebyggelsen. Avståndet till
närmaste hus borde vara minst 3 km. Våran fina värdefulla natur försvinner och ersätts med
breda vågar och öppna ytor som kommer att bli bestående. Väldigt många arter av djur befinner sig på detta område, bland annat havsörnen kretsar runt. Alla djuren blir dömda att
flytta bort eller eventuellt bli dödade. Olycksrisken ökar för alla som rör sig i området.
Vi har upplevt att sömnen blir störd ifall 1st avverkningsmaskin befinner sig på detta område.
Under byggtiden blir sömnen obefintlig och hälsorisken ökar eftersom byggtiden pågår väldigt
länge. Buller och fordon som kör, skiftesarbete och störningsmoment oavbrutet. Möllornas surrande och skuggeffekt stör då de byggts. Våra hus riskerar att blir obeboeliga och värdelösa.
lngen ersättning utlovas. Dessutom är skogsägaren ansvarig när dessa ska rivas. Det kommer
att kosta oerhörda summor att bli av med skrotet.
Det finns åtminstone statistik för hur elkraftledningar gör människor sjuka ifall de bor för nära.
Tillförlitlig information saknas tyvärr om vad som händer med människor boende så nära
området mega stora möllor. Lyssnar till vad människor som bor nära vindkraften har berättat.
Många förespråkare av dessa har ändrat sin åsikt och ångrat sig. För som vi sa inledningsvis
ingen vill bo omringad av en massa möllor i mega storlek. Har vi valt landsbygden så är det
nog omöjligt att bo som i en stad med höghus ersatta av möllor och ingen tystnad alls.
Vi vill därfor protestera starkt mot Poikel Vindkraftspark med dessa aspekter.
30. Åsikt / Mielipide
8 stycken 290 m höga vindkraftverk kommer att dominera hela centrum i Korsnäs och närliggande
bosättning samt en stor del av fritidsbosättningen. 1672 personer bor inom en radie på 2 km från
Poikel vindkraftsområde. En stor del av invånarna i Korsnäs kommun berörs.
Lagstiftning saknas för hur nära bostäder och by-centrum en vindkraftsindustri kan placeras och det
är ett problem Det är fel att placera en jättestor vindkraftsindustri nästan mitt i en bebyggelse.

Mänskor som bosatt sig på en lugn ort har gjort det medvetet för att för att få leva nära naturen.
Vindkraftsindustrin inkräktar på mänskors livsmiljö och deras ekonomiska situation. Mänskor som
mår dåligt av denna plötsliga livsförändring har små möjligheter att sälja och flytta från en plats där
de bott och arbetat en stor del av sitt liv och där deras släkthistoria finns. Bostaden, fastigheten har
förlorat i värde och det kan betyda en känslomässig och ekonomisk kris. Ingen ansvarar för konsekvenserna?
Av social-och hälsovårdsministeriets förordning 545/2015 §11 och 12 Bullermätning, framgår att nattetid kl. 22-07 bör buller i sovrum inte överstiga 25 dB mätt som ekvivalentnivå under 1 timme i
sådana utrymmen som är avsedda att sova i. Kan detta garanteras? Konsekvenser: 1.När bostadsoch fritidsbostadsägare vill sälja sin fastighet eller generationsväxla är det normalt att köparen begär
en konditionsgranskning. Om det vid mätningen framkommer att buller nattetid överstiger 25 dB i
sovrummet så kan ju inte fastigheten överlåtas till en ny ägare eftersom ljudnivån anses skadlig.
Med andra ord är fasigheten värdelös. 2.Om en ansökan kommer till kommunen om byggande av
ett bostadshus eller ett fritidshus så bör ju även kommunen i detta fall certifiera byggplatsen som
säker så att bullernivån inte överskrider 25 dB nattetid, innan bygglov kan beviljas.
Enligt beskrivning av säkerhetsavstånd 2.6.13 är risken för någon form av olyckor minimal på ett
område med vindkraftsverk. Vindkraftsindustri bör därför placeras på hamnområde eller på energikrävande stora industriområden. Där finns redan infrastruktur och energins transportsträckor förkortas avsevärt. Varken ljud eller synintryck orsakar problem där. Alltså ren inbesparing också på råmaterial och orörd natur, som i framtiden kommer att vara en bristvara, men nödvändig för mänskor
och djur.
Vindkraftsindustrin så som den nu byggs ut inkräktar på allemansrätten som är unik för norden.
Varför sätts varningsskyltar upp då vindkraftsproduktionen anses så säker?
Vindkraftsparkerna byggs, köps och är till salu på världsmarknaden. Jordlegoavtalen, som skrevs
på i början av 2010-talet, då kraftverken var mindre i förhållande till dagens jättekraftverk, överlåts
till nya projektörer och kan tydligen inte säjas upp markägaren, som då är försvarslös.
Vindkraftverken beräknas producera energi i 30 - 50 år. Ingen vet hur det kommer att gå. (Det finns
mindre lyckade projekt i vår närmiljö, Harrström vindkraft). Vi vet att det är kapitalstarka, multinationella bolag som bygger, äger och byter ägare då ekonomiska vinster erbjuds. Ägaren till Poikel
vindkraftsindustri kan finnas var som helst i vår värld utom räckhåll och insyn för markägaren eller
kommunen den dag kraftverken måste tas ner. Pengar behövs då också. Summor mellan 6.000200.000 euro har nämnts i sammanhanget. Är det framtida skattebetalare som står för notan?
Finland är ett glest befolkat land så det bör även gå att hitta lämpliga platser där vindförhållandena
är goda och befolkningen inte störs av jättelika vindkraftverk. Också om det kan vara bråttom att
investera i en ny energiform lönar det sig att tänka efter – före. Vindkraft kan bidra till minskade
koldioxidutsläpp, men området måste väljas med omsorg för att inte vindkraftsindustriområdet i sig
blir ett stort problem. Jag anser att ALT 0 ska väljas med ovanstående motiveringar.
31. Åsikt / Mielipide
Jag undertecknad motsätter mig planeringen och byggande av ovan nämnda vindkraftsparker.
Jag anser att detta kommer att förstöra den lilla gemytliga kommunen. Jag har jobbat i Korsnäs
från 1974 och har nu planer på att flytta hit i slutet av året, men eftersom det finns så många
frågetecken med alla vindmöllor och kraftledningar m.m. har jag börjat fundera på allvar om det är
så lyckat val. Jag vill bo på en fridfull och naturskön plats, inga roterande vingar och störande ljus
varken dag eller natt. Vinkraftsparkerna skall inte placeras nära bosättning och tätbebyggelse.
Avståndet från möllorna till boenden i dessa fall är under all kritik, närmaste är bara på ca 1 km
avstånd.!!!!
Kommunen borde nog satsa mera på arbetskraft och företag för att få mer inflyttning och skattebetalare • Vindkraftsparkerna gör att människorna flyttar bort, tyvärr så är det.
Korsnäs borde nog ta sig en funderare och lyssna på folkets åsikter innan det ar för sent. lnflyttning till en vindkraftsfri kommun är bra PR.

32. Åsikt / Mielipide
Motsätter mig etableringen av vindkrftsparken på ovannämda område. Parken beinner sig på
endast pa 1 km avstånd från kyrkobyns centrum . Dagligen framkommer i media om olägenheter
som vindmöllorna medför både för människor och djur. Nyinflyttning önskas till kommunen men
det knappast troligt att någon flyttar till centrum med en vindkraftspark som granne. Flytta prken
minst 3 km bort eller gå in för 0 alternativet .
33. Åsikt / Mielipide
Vi motsätter oss en etablering av en vindkraftspark i så nära anslutning till bebyggelsen . Planeringsområdet ar ilia valt, endast 1 km ca från kyrkobyns centrum. Kraftverken med en höjd av närmare
300 meter medför stor olägenhet för byns innevånare både fysiskt och psykiskt. Varje dag kan
man i media, om man vill, ta del av hur utsatta både människor och djur är av vindmöllorna. Nyinflyttning verkar vara synnerligen viktig för kommunens fortbestånd, men hur attraktivt är det att
flytta in i en industripark. Då lagstiftningen ännu inte slår fast exakta avstånd och kommunen själv
kan bestämma dessa är det synnerligen märkligt om inte kommunen värnar om sina innevånare
och potentilla innevånare.
34. Åsikt / Mielipide
Vi anser att det avstånd på 3 km, som nu diskuteras i Malax, från närmaste fasta bosättning bör gälla
även i Korsnäs. Det kan säkert bevisas att man kan bo närmare,men sunda förnuftet säger att åtminstone inte vi vill bo närmare än 3 km. Om en mölla endast skulle ge kommunen 15.000 - 20.000 €
(en summa som minskar årligen) i inkomster så motsvarar det ju endast skatten från 1-2 personer i
arbete som kanske kan tänka sig att flytta till Korsnäs. De 8 möllorna som planeras skulle motsvara
skatten från 8-16 personer. Att locka hit dem borde inte vara några problem blott att möllorna inte
byggs, alternativt byggs på behörigt avstånd från fast bebyggelse. Tanken på att närmare 1000 personer och 500 hushåll skulle befinna sig inom en radie på mindre än 2 km från möllor med nästan
samma höjd som Eiffeltornet är ju absurd. Vi är väl medvetna om att kommunen behöver mera
inkomster, men att bygga vindkraftsparker så nära befolkningen kan inte vara den enkla lösningen.

