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Miljötillstånd

För verksamhet som medför risk för förorening
av miljön behövs tillstånd enligt miljöskyddslagen.

MKB

Miljökonsekvensbedömning är ett förfarande
där de eventuella miljökonsekvenserna av ett
projekt som är under planering och dess alternativ utreds innan det slutliga beslutet fattas.

MKB-program

Den projektansvariges plan över hur projektets
miljökonsekvenser ska bedömas.

MKB-beskrivning

Efter utredningen av de konsekvenser som presenteras i bedömningsprogrammet sammanställs resultaten i en miljökonsekvensbeskrivning.
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SAMMANDRAG
Bakgrund och beskrivning av projektet
Bakgrunden till vindkraftsprojektet är de
klimatpolitiska mål som Finland har förbundit sig till genom internationella avtal
och som medlem av EU. En mångsidig
energiproduktion har också lyfts fram
som en central prioritet i Österbottens
landskapsprogram för åren 2011–2014.
Dessutom ingår i Österbottens landskapsöversikt en vision om att Österbotten år 2040 ska vara känt som en ”verklig
föregångare inom förnybar produktion
och för sina stora vindkraftparker”.
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftspark
som är belägen i skogsområde mellan
Molpe, Häggvik, Korsbäck Långbacken och
Petalax. Projektområdet är beläget både i
Malax och Korsnäs kommun. projektområdet areal är ca 2 300 hektar. Enligt preliminära uppskattningar är vindförhållandena i området gynnsamma. Det finns ett
omfattande skogsvägnät som kan utnyttjas
vid byggandet och underhållandet av vindkraftsparken. VindIn Ab Oy har ingått arrendeavtal för området med markägarna.
Vindkraftsparken kommer att bestå av
maximalt 32 vindkraftverk. Vindkraftsparkens sammanlagda effekt är sålunda maximalt 110 MW.
Projektansvarig
VindIn Ab Oy är ett dotterbolag till det
svenska vindkraftsföretaget VindIn AB.
Företagets mål är att identifiera lämpliga
platser samt utveckla, bygga och driva
vindkraftverk i Norden.
MKB-förfarande
Före vindkraftsprojektet kan realiseras,
måste ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning genomföras (MKB). MKB är
inget tillståndsförfarande och inga beslut
fattas utifrån det. Huvudsakliga syftet med
MKB-förfarandet är att generera relevant
information om projektets miljökonsekvenser för berörda myndigheter, medborgare
och projektansvarige. MKB-lagen tillämpas
på vindkraftsprojekt med minst tio kraftverk eller en total kapacitet på minst 30
MW.

Parallellt med MKB-förfarandet genomförs
en planläggningsprocess för projektet. En
110 kV kraftledning för den externa elöverföringen planeras i samband med en skild
tillståndsprocess för Energimarknadsverket.
Tidsplan
MKB-förfarandet påbörjas med att kontaktmyndigheten
sätter
detta
MKBprogram till offentligt påseende under hösten 2013 för en månads tid. Bedömningsförfarandet avslutas enligt preliminär uppskattning under våren 2014. Målsättningen
är att därefter avsluta planläggningsprocessen och ansöka relevanta tillstånd för
vindkraftsparken. Det torde vara möjligt
att ta vindkraftsparken delvis i bruk före
den blir helt klar innan utgången av 2017.
Alternativ som ska bedömas i MKBförfarandet
För genomförandet av projektet granskas
sammanlagt fyra projektalternativ där
vindkraftsparkens omfattning samt placering varierar. Dessutom jämförs dessa
med ett så kallat nollalternativ, alltså en
situation där projektet inte genomförs.
Vindkraftverken är i alla alternativ av
samma typ och har en total höjd på 205
meter. Vindkraftverken kopplas samman
med 20-45 kV jordkablar och elstationen
byggs centralt på projektområdet.
Alternativ 1: Kålmanåsskogen i Korsnäs kommun
En vindkraftspark med 12 vindkraftverk
och total kapacitet på cirka 40 MW.
Alternativ 2: Västra Kronskogen i Malax kommun
En vindkraftspark med 9 vindkraftverk och
total kapacitet på cirka 30 MW.
Alternativ
kommun

3:

Dragåsen

i

Korsnäs

En vindkraftspark med 4 vindkraftverk och
total kapacitet på cirka 15 MW.
Alternativ 4: Östra Kronskogen i Malax
kommun
En vindkraftspark på 7 vindkraftverk och
total kapacitet på cirka 25 MW.
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Alternativ 5: Vindkraftsparken i sin
helhet
Vindkraftsparken byggs i sin maximala
omfattning i projektområdet. Vindkraftsparken består av 32 vindkraftverk och
dess totala kapacitet är 110 MW.
Alternativ 0: Projektet genomförs inte
I det så kallade nollalternativet genomförs
projektet inte och motsvarande mängd el
produceras på annat sätt.

Miljöns nuvarande tillstånd i projektområdet
Regionalt läge
Den planerade vindkraftsparken är belägen
sex kilometer nordost från Korsnäs kommuncentrum och cirka 13 kilometer sydväst om Malax kommuncentrum. De
närmaste tätorterna är Molpe bycentrum
cirka 1,7 kilometer norr om projektområdet och Petalax bycentrum på cirka 4,5
kilometers avstånd öster om projektområdet.
Jordmån och topografi
Jordmånen i Molpe-Petalax består till
största delen av morän och torv vid områdets myrmarker. I nordväst av projektområdet finns ett bergsområde och i sydväst
ett vattenområde vid namnet Stenträsket.

Strömsören (1047501) i den norra delen.
Inga kraftverk är placerade på grundvattenområdena.
Vegetation
En omfattande skogsavverkning i området
har resulterat i att skogarna huvudsakligen
är i övergångstadium mellan skogs- och
buskmark.
Den
mest
förekommande
skogstypen är blandskog. Små åkerplättar
förekommer ställvis längs kanterna av projektområdet. I projektområdet finns två
trädlösa myrmarker vid namnen Dermossen och Långträskmossen. Naturtyperna
vid vindkraftsparkens byggområden består
huvudsakligen av blandskog och ung ekonomiskog.
Enligt statens miljöförvaltnings databas
över arter (Eliölajit-tietojärjestelmä UHEX)
har inga hotade eller nära hotade arter
observerats.
Fågelbestånd
Fågelbeståndet i projektområdet består
huvudsakligen av arter som är typiska för
ekonomiskogar. Typiskt förekommande
arter är bland annat bofink, lövsångare,
rödhake, kungsfågel, trädpiplärka, koltrast, rödvingetrast, taltrast, dubbeltrast,
grå och svartvit flugsnappare samt olika
mesarter.

Yt- och grundvatten

Stora rovfåglar som är speciellt viktiga
med tanke på vindkraft är fiskgjusen o
havsörnen. Enligt uppgifter från Helsingfors universitets ringmärkningsbyrå (2012)
har inte havsörns- eller fiskgjusebon påträffats i projektområdet. Det närmaste
fiskgjuseboet påträffades år 2010 söder
om projektområdet, på 1,3 kilometers avstånd. Det närmaste, dock i nuläget inaktiva havsörnsboet har påträffats drygt tre
kilometer nordväst om Molpe-Petalax projektområde på Halsön.

I projektområdet finns en del bäckar, småvatten och träsk, men enligt kännedom är
ingen av dessa värdefulla i avseende på
fiskeriekonomi eller naturskyddet.

På mindre än tio kilometers avstånd från
projektområdet finns tre nationellt viktiga
fågelområden (FINIBA) och ett internationellt sett viktigt fågelområde (IBA).

Det finns fyra grundvattenområden innanför projektområdet vid namnen Källorna
(1047552) i södra delen, Molpe (1028003)
i västra delen och Vägvik (1028051) och

Fågelkartering har genomförts i samband
med vindkraftsprojektet eftersom det insamlade utgångsmaterialet är otillräckligt
för vindkraftsparkens konsekvensbedöm-

Höjdförhållandena varierar mellan 5-22,5
meter över havet. Projektområdets topografi sluttar i huvudsak från de södra och
sydöstra områdena mot kusten.

X
ning. Fåglarnas vår- och höstflyttning karterades september-november 2012 och
mars-april 2013. Häckande fåglar karterades i området i juni 2013. Undersökningarna bedöms ge tillfredsställande information om fåglars flyttningsrutter, livsmiljöer
samt flytt- och häckande fåglarnas mängder. En omfattande beskrivning av fågelbeståndet kommer att presenteras i en
skild rapport samt i MKB-förfarandets konsekvensbeskrivning.
Övrig fauna
Djurbeståndet består av arter som är typiska för ekonomiskogar. Typiskt förekommande arter är bland annat älg, lo,
räv, skogshare, fälthare, mårdhund och
utter.
Enligt statens miljöförvaltnings databas
över utrotningshotade arter (UHEX) har en
flygekorre påträffats i Molpe-Petalax projektområde. Arten förekommer rikligare
söder om projektområdet. Flygekorre har
karterats i projektområdet i sammanlagt
30 timmar i juni 2013. Kartläggningen inriktades på objekt som valts utifrån en
kartanalys, bland annat på grövre granoch blandskogar. Under karteringen observerades inga spår av eller områden som
vore lämpliga som flygekorrhabitat.
Projektområdenas karga, enhetliga markområden som är formade av skogsbruk
kan vara en ogynnsam livsmiljö för fladdermössen. Eftersom ekonomiskogarna
har dikats på området försämrar det fladdermusens födosökning på projektområdena. Dikningen inverkar sannolikt också
på fortplantningsmöjligheterna.
Fladdermusen karterades på projektområdet sommaren 2013 av forskare, Thomas
Lilley från Turun yliopisto. Karteringens
resultat kommer att presenteras i konsekvensbeskrivningen.
Skyddsområden
I projektområdet finns inga Naturaområden eller naturskyddsområden. Det närmaste Naturaområdet är Petalax åmynning
(FI0800054) som är belägen på cirka en
kilometers avstånd nordost om projektområdet. Andra Natura 2000-områden i närheten är Kvarkens skärgård (FI0800130),

Kackurmossen (FI0800018), Degermossen
(FI0800019)
och
Närpes
skärgård
(FI0800135). Samtliga områden har grundats med målsättning för att skydda både
livsmiljöer och fåglar som upptagits i Europeiska unionens naturskyddsdirektiv.
I närheten av projektområdet finns två
objekt som ingår i skyddsprogram för fågelvatten, två områden som ingår i
skyddsprogram för myrar och två objekt
som hör till skyddsprogram för stränder.
Kvarkens världsarvsobjekt är beläget på
cirka 4,5 kilometers avstånd från projektområdet.
Markanvändning och näringsverksamhet
Skogsbruket är den viktigaste näringsverksamheten som utövas i projektområdet.
Vid kanterna utövas jordbruk vid små
åkerplättar. Det finns ett tätt skogsbilvägnätverk och i den södra delen en 20 kV ellinje som löper i öst-västlig riktning. Projektområdet används sporadiskt för rekreation, friluftsliv och speciellt för jakt.
Bebyggelse
Det finns inga bostadshus eller fritidsbostäder i projektområdet. Närmaste fasta
bostäder finns i Galören norr om, i Häggvik
sydväst om och vid Kråkträsket öster om
projektområdet. Enligt preliminära bullermodelleringar som gjorts för projektområdet finns det en fast bostad som är belägen inom området för 40 decibel. Bostaden
är belägen väster om Kråkträsket, sydost
om projektområdet. Enligt Lantmäteriverkets
databas
finns
sammanlagt
537 bostäder och 124 fritidsbostäder inom
två kilometers radie från projektområdet.
Den närmaste fritidsbosättningen finns
belägen nordväst om projektområdet nära
byn Molpe.
Planläggning
Projektområdets östra kant ingår i ett område som betecknats med mk-1 för utveckling av å- och älvdalarna. I projektområdets norra, södra och västra delar finns
grundvattenområden som betecknats med
pv. I områdets sydvästra del finns ett område som betecknats med mv-13, vilket
innebär ett utvecklingsområde för turism
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och rekreation. I den västra delen av området finns en tl-beteckning för en datakommunikationsförbindelse.
Molpe-Petalax projektområde har i planutkastet för etapplan II till största delen betecknats med tv-1, som område som är
lämpligt för etablering av vindkraftspark.
Delgeneralplanen för havsnära boende är
belägen nordost om projektområdet, Malax
delgeneralplan för Petalax by öster om
projektområdet, strandgeneralplanerna i
Malax och Korsnäs norr och nordväst om
projektområdet och delgeneralplan för
Molpe norr om projektområdet. Projektområdet överlappar i öst delgeneralplanen för
Petalax by.
En förutsättning för att bygglov ska kunna
beviljas för Molpe-Petalax vindkraftspark
är att en delgeneralplan i enlighet med
markanvändningsoch
bygglagen
(132/1999) uppgörs. Delgeneralplaneprocessen genomförs parallellt med MKBförfarandet.

landskapsområden. Byggda kulturmiljöer
av riksintresse som ligger i projektområdets närhet är Petalax kyrkonejd, öster om
projektområdet samt Molpe fiskarby och
Molpe Fiskehamn norr om projektområdet.
Enligt Museiverkets (2013) befintliga uppgifter finns det inga fornlämningar i projektområdet. De närmaste fornlämningarna finns öst och sydost om projektområdet
i Petalax och Långbacken. I projektområdet utfördes en inventering av fornlämningar under våren 2013. Målet med arbetet är att hitta möjliga tidigare okända
fasta fornlämningar på projektområdet.
Miljökonsekvenser som ska bedömas
De miljökonsekvenser som projektet eventuellt medför har i MKB-programskedet
identifierats genom att analysera de åtgärder som behövs för att genomförandet av
projektet. Enligt bedömningen är de mest
centrala konsekvenserna i detta projekt
konsekvenserna för landskapet, naturen,
människor samt buller och skuggbildning.

Trafik och kommunikation

Miljökonsekvenser som ska bedömas
inom projektet är:

I själva projektområdet finns ett omfattande skogsvägsnätverk som kommer att
förstärkas för att betjäna projektets transporter. Större klassens vägar som löper i
närheten av projektområdet är Strandvägen (673) väster om projektområdet samt
Norrvägen
(6780)
och
Petalaxvägen
(6780) öster om projektområdet. Lägre
klassens vägar som löper i närheten är
Västervägen och Korsbäckvägen (6781).
Vägarna är mindre och binder samman
trafiknätet till Petalaxvägen och Strandvägen. De transporter som krävs för byggandet av vindkraftsparken kommer enligt
uppskattning att löpa längs med Strandvägen och riksväg 8.

Icke-levande miljö

Landskap och kulturarv



Den bebyggda kulturmiljön i Österbotten
är särpräglad och annorlunda än i resten
av landet. De många fasta fornlämningarna och de öppna odlingslandskapen i åoch älvdalarna vittnar om en långvarig,
kontinuerlig bosättning.




I projektområdet finns inga nationellt,
landskapsmässigt, eller lokalt värdefulla






Konsekvenser
Konsekvenser
Konsekvenser
klimatet
Konsekvenser
vatten

för ljudlandskapet
för ljusförhållanden
för luftkvaliteten och
för mark, yt- och grund-

Levande miljö





Konsekvenser för
fulla naturobjekt
Konsekvenser för
Konsekvenser för
Konsekvenser för

växtlighet och värdefåglar
övriga fauna
naturskyddsområden

Människans miljö




Konsekvenser för markanvändning och
den byggda miljön
Konsekvenser för trafik
Konsekvenser för landskap och kulturmiljö
Konsekvenser för fornminnen
Konsekvenser för människans hälsa
och levnadsförhållanden

Bedömningen av konsekvensens betydelse
görs som en expertbedömning, bland annat
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genom att beakta konsekvensens typ, art,
reversibilitet, omfattning och varaktighet
samt konsekvensobjektets värde och känslighet. Det bör observeras att definitionen
av konsekvensens betydelse alltid är expertens egna subjektiva värdering. Synpunkterna bland de medborgare och intressentgrupper som deltar i MKB-förfarandet
beaktas i bedömningen och har en väsentlig
betydelse för bedömningens resultat.
Plan för deltagande och informering
Vem som helst kan delta i MKB-förfarandet. Medan bedömningsprogrammet är till
påseende kan man framföra sina åsikter
till Södra Österbottens ELY-central om projektets konsekvenser och om huruvida de
planer som presenteras i MKB-programmet
är tillräckliga. På motsvarande sätt kan
medborgarna
senare
i
MKBbeskrivningsskedet framföra sina åsikter
om huruvida de utförda utredningarna och
bedömningarna är tillräckligt omfattande.
Medan MKB-rapporterna är framlagda ordnas möten för allmänheten som är öppna
för alla. På dessa möten presenteras uppgifter om projektet, MKB-förfarandet, planläggningen och tillståndsförfaranden. Om
mötena informeras separat i lokala
tidningar och på Södra Österbottens
ELY-centrals websida. Dessutom görs en
brevenkät som en del av bedömningen av
konsekvenserna för människorna. För att
övervaka kvaliteten av bedömningsarbetet
och det innehåll som skall behandlas i
MKB-förfarandet och kontrollera innehållet
har en så kallad uppföljningsgrupp tillsatts.
Till gruppen har representanter för lokala
organisationer och aktörer inbjudits.

XIII
YHTEENVETO
Hankkeen tausta ja kuvaus
Tuulivoimapuistohankkeen taustalla ovat
ilmastopoliittiset tavoitteet, joihin Suomi
on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin
ja EU:n jäsenvaltiona. Monipuolinen
energiantuotanto on nostettu esiin keskeisenä tavoitteena myös Pohjanmaan
vuosien 2011–2014 maakuntaohjelmassa. Lisäksi Pohjanmaan maakuntakatsauksen visiona on, että Pohjanmaa tulee
vuoteen 2040 mennessä tunnetuksi ”uusiutuvan energiantuotannon edelläkävijänä ja suurista tuulivoimapuistoistaan”.
VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Korsnäsin kunnan Moikipään, Häggvikin ja Korsbäckin kylien sekä Maalahden
kunnan Långbackenin ja Petolahden kylien
välissä olevalle metsätalousvaltaiselle alueelle. Kyseinen Molpe-Petalaxin tuulivoimapuiston hankealue on alustavan rajauksen mukaan noin 2 300 hehtaarin kokoinen ja sijoittuu sekä Korsnäsin että Maalahden kuntien alueille. Arvioiden mukaan
alueen tuuliolosuhteet ovat suotuisat. Nykyistä metsätieverkostoa voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakennusvaiheessa
ja huollon aikana. VindIn Ab Oy on sopinut
alueen vuokraamisesta maanomistajien
kanssa.
Tuulivoimapuisto tulee kostumaan enintään 32 tuulivoimalasta. Tuulivoimapuiston
yhteisteho olisi tällöin enintään noin 110
MW.
Hankevastaava
VindIn Ab Oy on ruotsalaisen tuulivoimayhtiön VindIn AB:n tytäryhtiö. Yhtiön tavoitteena on tunnistaa sopivat alueet tuulivoimalle sekä kehittää, rakentaa ja käyttää
tuulivoimaloita pohjoismaissa.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ennen kun tuulivoimapuisto voidaan toteuttaa, hankkeesta vastaava on toteutettava ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä.
YVA-menettelyn pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa lisätietoa hankkeen ympäristövaikutuksista viranomaisille, kansalai-

sille ja hankkeesta vastaavalle. YVA-lakia
sovelletaan aina hankkeisiin, joissa voimaloiden määrä on vähintään 10 tai niiden
yhteen laskettu kokonaisteho vähintään 30
MW.
Aikataulu
YVA-menettely käynnistetään yhteysviranomainen asettaessa tämän YVA-ohjelman
julkisesti nähtäville kuukauden ajaksi syksyllä 2013. Arviointimenettely päättyy arvioiden mukaan keväällä 2014. Tavoite on
sen jälkeen saada kaavoitusprosessi päätökseen ja anoa tuulivoimahankkeelle tarvittavat luvat. Tuulivoimapuisto voitaneen
ottaa osittain käyttöön ennen kuin se on
kokonaan valmis viimeistään vuoden 2017
loppuun mennessä.
YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
Hanketta varten tarkistetaan neljä toteutusvaihtoehtoa jossa vaihtelee tuulivoimapuiston laajuus sekä sijainti. Lisäksi vaihtoehtojen vaikutuksia verrataan niin sanottuun nollavaihtoehtoon eli hankkeen toteuttamatta jättämiseen. Tuulivoimalan
kokonaiskorkeus on kaikissa vaihtoehdoissa 205 metriä. Tuulivoimalan lisäksi rakennetaan 20–45 kV:n maakaapeliverkosto ja sähköasema hankealueen keskelle.
Vaihtoehto 1: Kålmanåsskogen Korsnäsin kunnassa
Vaihtoehdossa 1 tuulivoimapuistoon rakennetaan 12 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 40 MW.
Vaihtoehto 2: Läntinen
Maalahden kunnassa

Kronskogen

Vaihtoehdossa 2 tuulivoimapuistoon rakennetaan 9 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 30 MW.
Vaihtoehto 3: Dragåsen Korsnäsin
kunnassa
Vaihtoehdossa 3 tuulivoimapuistoon rakennetaan 4 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 15 MW.
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Vaihtoehto 4: Itäinen
Maalahden kunnassa

Kronskogen

Vaihtoehdossa 4 tuulivoimapuistoon rakennetaan 7 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 25 MW.
Vaihtoehto: Tuulivoimapuisto rakennettaan kokonaisuudessaan
Vaihtoehdossa 5 tuulivoimapuisto rakennetaan laajimman vaihtoehdon mukaisesti.
Tuulivoimapuistoon rakennetaan 32 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on
110 MW.
0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta
Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, ja vastaava määrä sähköä
tuotetaan jollakin muulla tavalla.

Ympäristön nykytila hankealueella
Sijainti
Suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee noin
kuusi kilometriä koilliseen Korsnäsin kuntakeskuksesta ja noin 13 kilometriä lounaaseen Maalahden kuntakeskuksesta.
Lähimmät taajamat ovat Moikipään kyläkeskus noin 1,7 kilometriä hankealueesta
pohjoiseen ja Petolahden kyläkeskus noin
4,5 kilometriä hankealueesta itään.
Maaperä ja topografia
Moikipään-Petolahden hankealueen maaperä muodostuu pääosin moreenista ja
turvesoista. Alueen luoteisosassa on pieni
kallioalue ja lounaisosassa vesistöä.
Moikipään-Petolahden hankealueen korkeus on 5–22,5 metriä merenpinnan yläpuolella. Hankealueen topografia viettää pääasiassa etelä- ja lounaisosista kohti rannikkoa.
Pinta- ja pohjavesi
Hankealueella on puroja, pienvesiä ja lampia, mutta nämä eivät ole tietojen mukaan
vesi- tai luonnonsuojelulain tai kalatalouden kannalta arvokkaita.
Moikipään-Petolahden hankealueella sijaitsee neljä pohjavesialuetta. Nämä ovat

hankealueen eteläosassa oleva Källorna
(1047552), alueen länsiosassa oleva Moikipää (1028003) ja pohjoisosassa olevat
Vägvik
(1028051)
ja
Strömsören
(1047501). Tuulivoimaloita ei ole sijoitettu
pohjavesialueille.
Kasvillisuus
Hankealueella on laajojen metsähakkuiden
takia runsaasti alueita, jotka ovat siirtymävaiheessa pienpuumetsästä metsäksi.
Hankealueen yleisin metsätyyppi on sekametsä. Hankealueella on myös yksittäisiä
pieniä peltoja lähinnä alueen reunamilla.
Moikipään-Petolahden hankealueella on
kaksi avosuota; Dermossen ja Långträsket.
Tuulivoimapuiston rakennusalueilla luontotyyppi on suurimmaksi osaksi sekametsää
ja nuorta talousmetsää.
Valtion ympäristöhallinnon lajitietokannan
(Eliölajit-tietojärjestelmä UHEX) mukaan
hankealueella ei ole havaittu uhanalaisia
tai silmälläpidettäviä lajeja.
Linnut
Hankealueella on tyypillisiä talousmetsälajeja, kuten peippo, pajulintu, punarinta,
hippiäinen, metsäkirvinen, mustarastas,
punakylkirastas, laulurastas, kulorastas,
harmaa- ja kirjosieppo sekä erilaisia tiaisia.
Tuulivoiman kannalta tärkeitä isoja petolintuja ovat kalasääksi ja merikotka. Helsingin yliopiston rengastustoimiston kalasääskiä koskevien lintutietojen (2012)
mukaan kalasääski ei ole pesinyt hankealueella. Lähin kalasääsken pesä löydettiin
vuonna 2010 hankealueen eteläpuolelta
1,3 kilometrin päästä Korsnäsista. Lähin
tunnettu merikotkan pesä on nykyisin autiona oleva pesä Halsön saarella runsaat
kolme kilometriä Moikipään-Petolahden
hankealueelta luoteeseen.
Kymmenen kilometrin säteellä hankealueesta on kolme FINIBA-aluetta ja yksi IBAalue. Näiden lisäksi hankealueen lähellä on
myös viisi muuta tärkeää lintualuetta.
Tuulivoimahankkeen yhteydessä on suoritettu lintukartoitus, koska lähtötiedot linnuista eivät ole riittäviä tuulivoimapuiston
vaikutusten arviointia varten. Lintujen ke-
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vät- ja syysmuutto kartoitettiin syysmarraskuussa 2012 ja maalis- huhtikuussa
2013. Kartoituksen arvioidaan antavan
riittävät tiedot lintujen muuttoreiteistä,
elinympäristöistä sekä muuttavien ja pesivien lintujen määristä. Kattava selostus
lintukannasta esitetään erillisessä raportissa sekä YVA-menettelyn selostuksessa.
Muu eläimistö
Hankealueella on tyypillisiä nisäkäslajeja,
kuten hirvi, ilves, kettu, metsäjänis, rusakko, supikoira ja saukko.
Valtion ympäristöhallinnon lajitietokannan
(Eliölajit-tietojärjestelmä UHEX) mukaan
Moikipään-Petolahden hankealueella on
tehty liito-oravahavainto. Lajia esiintyy
runsaammin hankealueen eteläpuolella.
Liito-oravaa kartoitettiin maastossa 30
tunnin ajan kesäkuussa 2013. Kartoitus
suunnattiin kohteisiin, jotka valittiin kartta-analyysin perusteella. Kartoituskohteita
olivat muun muassa jykevät kuusi- ja sekametsät. Kartoituksen aikana ei havaittu
liito-oraville soveltuvia elinympäristöjä tai
merkkejä niistä.
Hankealueen karut ja yhtenäiset maaalueet, jotka ovat metsätalouden muodostamia, voivat olla epäsuotuisa elinympäristö lepakolle. Hankealueen talousmetsät on
ojitettu, mikä vaikeuttaa lepakon ravinnon
etsintää. Ojitus vaikuttaa todennäköisesti
myös lisääntymismahdollisuuksiin. Turun
yliopiston tutkija Thomas Lilley kartoitti
lepakkoa hankealueella kesällä 2013. Tulokset
tullaan
esittämään
YVAselostuksessa.
Suojelualueet
Hankealueella ei sijaitse Natura-alueita tai
luonnonsuojelualueita. Lähin Natura-alue
on Petolahdenjokisuisto (FI0800054), joka
sijaitsee noin kilometrin päässä hankealueelta koilliseen. Muita lähistöllä olevia Natura 2000 -alueita ovat Merenkurun saaristo
(FI0800130),
Kackurmossen
(FI0800018), Degermossen (FI0800019)
ja Närpiön saaristo (FI0800135). Kyseiset
kohteet suojellaan sekä alueella olevien
EU:n luonnonsuojeludirektiiveihin sisällytettyjen elinympäristöjen että lintujen takia.

Hankealueen lähellä on kaksi lintuvesistöjen suojeluohjelmaan kuuluvaa kohdetta,
kaksi soiden suojeluohjelmaan kuuluvaa
kohdetta ja kaksi rantojen suojeluohjelmaan kuuluvaa kohdetta.
Merenkurkun maailmanperintökohde sijaitsee noin 4,5 kilometrin päässä hankealueesta.
Maankäyttö ja elinkeinot
Metsätalous on tärkein hankealueella harjoitettavista elinkeinoista. Hankealueen
rajan tuntumassa sijaitsee useampi pienehkö peltolaikku jolla harjoitetaan maanviljelyä. Alueella on tiheä metsätieverkosto
ja alueen eteläosissa on 20 kV länsi-itä
suunnassa sijoittuva voimalinja. Hankealuetta käytetään satunnaisesti virkistys- ja
ulkoilutarkoitukseen, sekä etenkin metsästykseen.
Asutus
Suunnitteilla
olevan
tuulivoimapuiston
hankealueella ei ole asuintaloja eikä vapaa-ajanasuntoja. Hankealuetta lähimpinä
sijaitsevat vakituiset asunnot ovat Galörenin kylässä lähellä hankealueen pohjoisrajaa, Häggvikin kylässä hankealueen lounaispuolella ja Kråkträsketin kylässä lähellä hankealueen itärajaa. Hankealueesta
tehtyjen alustavien melumallinnusten mukaan 40 desibelin alueella on yksi vakituinen asunto. Kyseinen asunto on Kråkträsketin länsipuolella Moikipään-Petolahden
hankealueen koillispuolella. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan voidaan todeta, että kahden kilometrin säteellä
hankealueesta
on
yhteensä
537 asuntoa ja 124 vapaa-ajanasuntoa.
Lähin vapaa-ajanasutus on hankealueen
luoteispuolella Moikipään kylän lähellä.
Kaavoitus
Hankealueen itäreuna sisältyy osittain
voimassa olevassa Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa mk-merkittyyn alueeseen,
jolle on osoitettu jokilaaksojen kehittämisen tarvetta. Hankealueella sijaitsee neljä
pohjavesialuetta jotka on merkitty asianmukaisella pv-merkinnällä. hankealueen
lounaisosa sisältyy turismin ja virkistyskäytön kehitysalueeseen (mv-13). Hanke-
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alueen länsiosan poikki kulkee tietoliikenneyhteys (tl).
Vaihekaavan II kaavaehdotuksen mukaan
suuria osia Moikipään-Petolahden hankealueesta on merkitty tuulivoimapuiston
perustamiseen soveltuvaksi alueeksi (tv1).
Noin kahden kilometrin päässä hankealueen itärajasta kulkee 110 kV:n sähkönsiirtolinja pohjois-eteläsuunnassa. Tämä voimalinja menee Petolahden sähköasemalle,
joka on noin kolmen kilometrin päässä
hankealueesta kaakkoon.
Lähimmät oikeusvaikutteiset yleiskaavat
ovat Moikipään-Petolahden merenläheistä
asumista koskeva yleiskaava hankealueen
länsipuolella, Maalahden Petolahden kylän
osayleiskaava
hankealueen
itäpuolella,
Maalahden ja Korsnäsin rantayleiskaavat
sekä Moikipään osayleiskaava hankealueen
pohjoispuolella. Hankealue sijaitsee itäisiltä osiltaan Petolahden osa-yleiskaavan
alueella.
Rakennusluvan
saaminen
MoikipäänPetolahden tuulivoimapuistoa varten edellyttää,
että
hankealueista
laaditaan
osayleiskaava maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) vaatimalla tavalla. Osayleiskaavaprosessi
etenee
samanaikaisesti
YVA-menettelyn kanssa.
Liikenne ja viestintä
Hankealueella on metsäautoteiden ja ajopolkujen verkosto, joita vahvistamalla voidaan rakentamisvaiheessa ottaa tuulivoimapuiston käyttöön.
Hankealueen läheisyydessä olevat suuremman luokan tiet ovat Rantatie (673)
hankealueen
länsipuolella,
Pohjoistie
(6780) ja Petolahdentie (6780) itäpuolella.
Pienemmän luokan teitä ovat Länsitie ja
Korsbäckvägen (6781) jotka yhdistävät
liikenneverkon Petolahdentiehen ja Rantatiehen. Hankkeesta aiheutuva raskas tulee
arvion mukaan kulkemaan Rantatietä ja
valtatietä 8 pitkin.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö
on omaleimaista ja erilaista kuin muualla

maassa. Lukuisat kiinteät muinaisjäännökset ja jokilaaksojen avoimet peltomaisemat ovat todisteita pitkäaikaisesta, jatkuvasta asutuksesta.
Hankealueella ei ole kansallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita maisema-alueita. Hankealueen lähellä olevia
valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja
kulttuuriympäristöjä ovat Petolahden kirkon ympäristö, joka on suoraan hankealueesta itään, sekä hankealueesta pohjoiseen sijaitsevat Moikipään kalastajakylä ja
Moikipään kalasatama. Museoviraston tietojen (2013) mukaan hankealueella ei ole
muinaisjäännöksiä. Lähimmät muinaisjäännökset ovat Petolahdessa ja Långbackenissa hankealueelta itään ja kaakkoon.
Hankealueella tehtiin muinaisjäännösten
inventaario keväällä 2013. Työn tarkoituksena oli löytää hankealueella mahdollisesti
olevat, aiemmin tuntemattomat kiinteät
muinaisjäännökset.
Arvioitavat ympäristövaikutukset
Hankkeen mahdollisesti aiheuttamat ympäristövaikutukset on määritetty YVAohjelmavaiheessa analysoimalla toimet,
joita hankkeen toteuttaminen vaatii. Arvion mukaan hankkeen keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan, luontoon ja
ihmisiin sekä liittyvät meluun ja varjoihin.
Hankkeessa arvioitavat ympäristövaikutukset ovat:
Eloton ympäristö





Vaikutukset
Vaikutukset
Vaikutukset
Vaikutukset
javesiin

äänimaisemaan
valo-olosuhteisiin
ilmanlaatuun ja ilmastoon
maaperään, pinta- ja poh-

Elollinen ympäristö





Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin
Vaikutukset linnustoon
Vaikutukset muuhun eläimistöön
Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin

Ihmisen ympäristö



Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön
Vaikutukset liikenteeseen

XVII




Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Vaikutukset muinaisjäännöksiin
Vaikutukset ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Vaikutusten merkitys arvioidaan asiantuntija-arvioina, ja arvioinneissa otetaan huomioon muun muassa vaikutuksen tyyppi,
luonne, palautettavuus, laajuus ja kesto
sekä vaikutuksen kohteen arvo ja herkkyys.
On syytä ottaa huomioon, että vaikutuksen
merkityksen määritelmä edustaa aina asiantuntijan subjektiivista käsitystä. Arvioinnissa otetaan huomioon YVA-menettelyyn
osallistuvien kansalaisten ja sidosryhmien
mielipiteet, ja niiden merkitys arvioinnin
tulokseen on tärkeä.
Osallistumis- ja tiedotussuunnitelma
Kuka
tahansa
voi
osallistua
YVAmenettelyyn. Arviointiohjelman nähtävilläoloajan aikana mielipiteensä hankkeen
vaikutuksista ja YVA-ohjelmassa esitettyjen suunnitelmien riittävyydestä voi esittää
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Vas-

taavasti kansalaiset voivat myöhemmässä
YVA-menettelyn vaiheessa esittää mielipiteitään siitä, ovatko tehdyt selvitykset ja
arvioinnit riittävän kattavat. Kun YVAraportit julkaistaan, yleisölle järjestetään
kaikille avoimia tiedotustilaisuuksia. Näissä
tilaisuuksissa esitetään tietoja hankkeesta,
YVA-menettelystä, kaavoituksesta ja lupamenettelyistä. Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen paikallisissa sanomalehdissä ja Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen verkkosivuilla. Lisäksi tehdään kirjekyselytutkimus osana ihmisiin
kohdistuvien vaikutusten arviointia. YVAmenettelyssä käsitellyn arviointityön ja
sisällön laadun valvomiseksi sekä sisällön
tarkastamiseksi on asetettu niin sanottu
seurantaryhmä. Ryhmän jäseniksi on kutsuttu paikallisten organisaatioiden ja toimijoiden edustajia.

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

1

PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

1 (107)

INLEDNING
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftspark som sträcker sig över områden i Korsnäs kommun och Malax kommun. Projektområdet (Bild 1.1) är beläget i ett
skogsområde mellan byarna Molpe, Häggvik och Korsbäck i Korsnäs kommun
och byarna Långbacken och Petalax i Malax kommun. Området är beläget huvudsakligen på privat mark och VindIn Oy Ab har ingått avtal om arrende av
området. Den planerade vindkraftsparken består av maximalt 32 vindkraftsenheter, vars sammanlagda effekt uppgår till 110 megawatt (MW). Arealen i vindkraftsparkens projektområde är cirka 2 300 hektar och det är beläget cirka 13
km från Malax kommuncentrum och cirka sex kilometer från Korsnäs kommuncentrum. Avståndet till Bottenhavets kust är cirka 850 m.

Bild 1.1. Projektområdet är beläget i Korsnäs kommun och Malax kommun.
Kuva 1.1. Hankealue sijaitsee Korsnäsin ja Maalahden kunnissa.

Före ansökan av de tillstånd som krävs för realiserandet av vindkraftsprojektet
skall VindIn genomföra ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (härefter
MKB-förfarande). Detta program för miljökonsekvensbedömning (härefter MKBprogram) är en plan i enlighet med MKB-lagen om de utredningar som behövs
för att bedöma vindkraftsparkens miljökonsekvenser och om hur de ska utföras.
Bedömningsprogrammet innehåller dessutom information om projektet och dess
tekniska alternativ, planeringstidtabellen och en plan om hur deltagandet för
allmänheten och myndigheter skall ordnas.
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FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Behovet av och målen med ett bedömningsförfarande
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) och ändringen av
lagen (458/1994, 458/2006) tillämpas alltid på projekt som kan medföra betydande skadliga miljökonsekvenser. Vindkraftsparker med minst tio kraftverk eller en total kapacitet på minst 30 MW tillhör de projekt vars miljökonsekvenser
skall utredas i ett MKB-förfarande.
Enligt MKB-lagen ska miljökonsekvenserna av ett projekt utredas vid ett bedömningsförfarande enligt lagen innan åtgärder med väsentliga miljökonsekvenser vidtas för genomförande av projektet. Bedömningsförfarandet ska vara slutfört senast innan ett beslut fattas i ett tillståndsförfarande gällande projektet.
Inga beslut om projektet fattas i MKB-förfarandet, utan beslutet fattas efter
MKB:n i samband med planläggningen och tillståndsförfarandena.

MKB-förfarandets skeden
Syftet med MKB-förfarandet är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenserna vid planering och beslutsfattande. Samtidigt är
syftet att öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till
medbestämmande. Genom förfarandet får den projektansvarige behövlig information för att kunna välja det lämpligaste alternativet med tanke på miljön.
Myndigheten får samtidigt veta mer om projektets förutsättningar och information för att kunna definiera tillståndsvillkoren.
MKB-förfarandet består av två skeden: i förfarandets första skede uppgörs ett
program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) och därefter en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) (Bild 2.1).

Bild 2.1. MKB-förfarandets skeden.
Kuva 2.1. YVA-menettelyn vaiheet.
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I MKB-programmet som görs i MKB-förfarandets första skede presenteras projektets genomförningsalternativ samt planen för hur konsekvenserna ska bedömas. Officiellt börjar MKB-förfarandet när den projektansvarige skickar MKBprogrammet till kontaktmyndigheten. Kontaktmyndigheten lägger fram MKBprogrammet till påseende och ber berörda parter om utlåtanden och åsikter. Alla
som kan påverkas av projektet får framföra åsikter om MKB-programmet och
om huruvida det är tillräckligt omfattande eller inte. Kontaktmyndigheten ger ett
eget utlåtande om MKB-programmet utifrån de erhållna anmärkningarna och utlåtandena.
I bedömningsprogrammet presenteras bland annat:


beskrivning av projektet



alternativa sätt att genomföra projektet



tillstånd som förutsätts för att projektet ska kunna genomföras



beskrivning av miljön



utredningar som genomförts eller kommer att genomföras



metoder som kommer att användas vid miljökonsekvensbedömningen



projektets konsekvensområde



plan bedömning och deltagande



tidsplan för projektet och MKB-förfarandet

MKB-bedömningen görs utifrån MKB-programmet och utlåtandena om detta.
Resultaten av bedömningsarbetet sammanställs i MKB-beskrivningen. I konsekvensbeskrivningen presenteras resultaten av miljökonsekvensbedömningen. I
konsekvensbeskrivningen ska framgå preciseringar av uppgifterna i bedömningsprogrammet, och dessutom bland annat:


källmaterial som använts vid bedömningen



bedömning av miljökonsekvenserna av projektet och dess alternativ



en utredning om projektets genomförbarhet



eventuella brister i bedömningsarbetet



lindring av skadliga miljökonsekvenser



förslag till uppföljningsprogram



en utredning om hur kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet har beaktats



en lättfattig och åskådlig sammanfattning



en utredning om hur kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet
har beaktats



en lättfattlig och åskådlig sammanfattning

När projektansvarige levererat konsekvensbeskrivningen till kontaktmyndigheten sätter denne fram rapporten till allmänt påseende, på samma sätt som vind
MKB-programskedet. MKB-förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten har
gett sitt utlåtande om MKB-beskrivningen.
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MKB-beskrivningen samt kontaktmyndighetens utlåtande inklusive ett sammandrag av utlåtanden och åsikter bifogas till dokumenten för ansökan om bygglov
och andra till tillstånd som förutsätts för att projektet ska kunna genomföras.
2.2

Bedömningsförfarandets parter
Projektansvarig ansvarar för planeringen och genomförandet av projektet.
VindIn Ab Oy är ett dotterbolag till det svenska vindkraftsföretaget VindIn AB.
Företagets mål är att identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och driva
vindkraftverk i Norden. VindIn Ab Oy grundades år 2012. Företaget utvecklar
just nu flera vindkraftsparker i Finland. Ytterligare information om bolaget och
dess verksamhet finns på webbplatsen www.vindin.se.
Kontaktmyndighet är den Södra Österbottens ELY-central. Kontaktmyndigheten ser till att förfarandet vid bedömning av projektets miljökonsekvenser ordnas
i enlighet med MKB-lagen och -förordningen. Kontaktmyndigheten sköter bl.a.
tillkännagivanden och kungörelser samt ordnar nödvändiga offentliga samråd,
samlar in utlåtanden och åsikter, granskar bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen och ger utlåtanden om dessa. Kontaktmyndigheten ordnar
vid behov uppföljning av miljökonsekvenserna tillsammans med andra myndigheter och den projektansvarige.
MKB-konsulten är en extern och oberoende grupp av experter som på uppdrag
av den projektansvarige bedömer miljökonsekvenserna. Gruppen består bland
annat av experter inom markanvändning, naturvetenskaper och teknikbranschen. MKB-konsult för detta projekt är FCG Design och planering Ab.
Dessutom har en större uppföljningsgrupp tillsatts för att öka möjligheterna
till växelverkan och medbestämmande samt tillgången till information. Till uppföljningsgruppen har representanter för intressentgrupper som den projektansvarige anser viktiga inbjudits. Uppföljningsgruppen sammanträder en gång i
varje utkastskede, då gruppens medlemmar kan ge kommentarer om rapportens innehåll. Uppföljningsgruppen sammanträdde i MKB-programmets utkastskede 13.8.2013 på Molpe skola.
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Bild 2.2. Aktörer som deltar eller beaktas i MKB-förfarandet.
Kuva 2.2. YVA-menettelyyn osallistuvia tai huomioon otettavia tahoja.
Tabell 2.1. Parter i projektets MKB-förfarande och de som deltagit i uppföljningsgruppmötet.
Taulukko 2.1. Hankkeen YVA-menettelyn osapuolet sekä ne tahot, jotka ovat
osallistuneet seurantaryhmän kokoukseen.

Part

Representant / instans

Deltagit

Projektansvarig

VindIn AB Oy

X

Kontaktmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

X

Konsult

FCG Design och planering Ab

X

Uppföljningsgrupp

VindIn Ab Oy
Södra Österbottens ELY-central
Molpe byaråd
Korsbäck byaförening
Malax ungdomsförening
Korsnäs ungdoms- och byaförening
Molpe ungdomsförening
Petalax ungdomsförening
Molpe jaktförening
Korsbäck jaktförening
Petalax jaktförening
Granskog jaktförening
Pro Malax-Petalax skärgård
Malaxnejdens naturskyddsförening
Kvarkens ornitologiska förening
Skogsvårdsföreningen Österbotten

X
X

X
X
X
X
X
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Österbottens svenska producentförbund
Österbottens förbund
Österbottens museum
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Korsnäs, planläggnings- och miljösektioner
Österbottens naturskyddsdistrikt
Finavia Oyj
Fingrid Oyj
Fortum Oyj
EPV Alueverkko Oy
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X
X
X

Övrig information och hörande av myndigheter, organisationer och allmänheten
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan, förutom ovan nämnda
parter, alla de parter delta, vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet. Medan bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen är framlagda kan parterna framföra sina åsikter till ELY-centralen om projektet och dess miljökonsekvenser samt om huruvida bedömningsarbetet är tillräckligt omfattande eller inte.
I samband med miljökonsekvensbedömningen ordnas dessutom informationsmöten för allmänheten, där allmänheten ges information om projektet
och planläggnings- och MKB-processerna, samt ges möjlighet att framföra sina
åsikter om projektet. ELY-centralen informerar om mötena genom kungörelser i
tidningarna och på webbplatsen.
Kontaktmyndigheten kungör de platser där MKB-programmet och beskrivningen finns till påseende i samband med kungörelserna. Samtidigt
meddelas om platser och tidpunkter för allmänna möten. ELY-centralen meddelar om hur MKB-förfarandet framskrider på sin webbplats (www.ely-keskus.fi).
Från webbplatsen kan man dessutom ladda ned MKB-förfarandets rapporter och
andra relevanta officiella dokument.

2.4

Samordning av MKB-förfarandet med andra juridiska processer
Eftersom andra juridiska processer genomförs samtidigt med MKB-förfarandet
kombineras de i mån av möjlighet. Parallellt med MKB-processen genomförs
planläggningen av vindkraftsområdet och byggnadstillstånd ansöks för den externa 110 kV kraftledningen i enlighet med Energimarknadsverket (EMV) i en så
kallad EMV-process.
I praktiken samordnas processerna så att det faktaunderlag om projektet och
dess omgivning som förutsätts för de övriga juridiska processerna i huvudsak
utarbetas inom ramen för MKB-förfarandet. För att man ska kunna utnyttja det
material som produceras i förfarandet krävs ett nära samarbete mellan arbetsgrupperna.
Processerna genomförs etappvis så att planläggningens centrala planeringsdokument läggs fram till påseende kort efter varje påseende av MKB-dokument
och EMV-processens miljödokument samtidigt som MKB-dokumenten.
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De informationsmöten som arrangeras inom ramen av projektet kommer att ge
möjlighet för deltagarna att få information från alla de juridiska processer som
står i anknytning till projektet. (Bild 2.3)

Bild 2.3. MKB-förfarandets, delgeneralplaneringens och EMV byggtillståndsprocessens skeden. MKB: miljökonsekvensbedömning, PDB: plan för deltagande
och bedömning, EMV: Energimarknadsverket.
Kuva 2.3. YVA-menettelyn, osayleiskaavoituksen ja EMV rakennuslupaprosessin
vaiheet. MKB: ympäristövaikutusten arviointi, PDB: osallistumis- ja arviointisuunnitelma, EMV: Energiamarkkinavirasto.

2.5

Tidsplan för bedömningsförfarandet
Den preliminära tekniska planeringen av vindkraftprojektet blev klar under våren 2013. Uppgörandet av MKB-programmet har påbörjats parallellt med den
tekniska planeringen. Kontaktmyndigheten lägger MKB-programmet fram till påseende under början av hösten 2013 för en månads tid. Bedömningsarbetet påbörjas direkt då MKB-programmet blivit klart. Då konsekvensbeskrivningen blivit
klar, läggs den fram till påseende för två månaders tid. Bedömningsförfarandet
avslutas med kontaktmyndighetens utlåtande under våren 2014.
Delgeneralplanen som gäller projektet utarbetas samtidigt som MKB-förfarandet
pågår. Planen för deltagande och bedömning gällande delgeneralplanen framläggs under hösten 2013 under en månads tid. I mån av möjlighet läggs planutkastet fram till påseende samtidigt som MKB-beskrivningen under våren 2014.
Planen färdigställs utifrån den erhållna responsen och enligt den preliminära
tidsplanen godkänns den vid slutet av år 2014.
Byggtillstånd för 110 kV kraftledningen ansöks från Energimarknadsverket. Ansökan respektive bedömningsarbete för kraftledningen genomförs parallellt med
vindkraftsparkens MKB och målsättningen är att ansökan är i myndighetsbehandling efter att konsekvensbeskrivningen satts till påseende.
Under MKB-förfarandet ordnas vid olika tillfällen möten för uppföljningsgruppen
och för allmänheten i både program- och beskrivningsskedet.
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MOLPE-PETALAX VINDKRAFTSPROJEKT

3.1 Projektets syfte och mål
Syftet med vindkraftsparken är att producera el med vindkraft till det riksomfattande elnätet. Vindkraftsprojektet är en del de klimatpolitiska mål som Finland
har förbundit sig till genom internationella avtal och som medlem av EU. Målet
med arbets- och näringsministeriets klimat- och energistrategi är att höja vindkraftens totala kapacitet i Finland till 2 500 MW senast år 2020. De internationella och nationella klimat- och energistrategierna och målen som anknyter till
vindkraftsprojektet presenteras nedan.

Bild 3.1. Finlands vindkraftsproduktion (linje) och den installerade vindkraftskapaciteten (staplar) under åren 1992-2012 (VTT 2013).
Kuva 3.1. Suomen tuulivoimatuotanto (viiva) sekä asennettu tuulivoimakapasiteetti (pylväät) vuosina 1992-2012) (VTT 2013).
Tabell 3.1. Internationella on nationella klimat- och energipolitiska strategier i
anknytning till projektet.
Taulukko 3.1. Hankkeeseen liittyvät kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja
energiapoliittiset strategiat.

Strategi

Mål

FN:s Klimatavtal (1992)

Stabilisera halterna växthusgaser i atmosfären
som förhindrar farlig mänsklig påverkan på
klimatsystemet.

Kyotoprotokollet (1997)

Begränsa industriländernas växthusgasutsläpp.

EU:s klimat- och energipaket (2008)

Minska växthusgasutsläppen med 20% före år
2020 (jämförelseår 1990).

Finlands nationella plan (2001)

Mångsidigare energianskaffning, främja användningen av förnybar energi.

Revidering av Finlands nationella plan (2005)

Utnyttja vindkraft, vattenkraft och biobränslen
för att minska växthusgasutsläppen.

Finlands klimat- och energistrategi (2008)

Innehåller klimat- och energipolitiska åtgärder
fram till 2020 och ett perspektiv fram till 2050.
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3.2 Vindförhållanden
Valet av vindkraftverkstyp och planering av den tekniska layouten är starkt relaterat till områdets vindförhållanden. Enligt Finlands vindatlas (www.vindatlas.fi)
är vindens årsmedelhastighet i vindparksområdet 7,2 meter per sekund på 100
meters höjd och 8,9 meter per sekund på 200 meters höjd. Enligt vindrosen
dominerar sydvästliga och sydliga vindar (Bild 3.2). För att säkerställa att vindförhållandena är tillräckliga med tanke på vindkraftsproduktionen påbörjades
vindmätningar på området under sommaren 2013.

Bild 3.2. Vindrosen beskriver andelen vindar i olika riktningar på 100 meters
höjd i projektområdet (Finlands vindatlas 2013).
Kuva 3.2. Tuuliruusu kuvaa tuulen suunnan prosentuaalisen osuuden 100 metrin
korkeudella hankealueella (Suomen tuuliatlas 2012).

3.3 Projektområde
Vindkraftprojektet är beläget intill gränsen mellan Korsnäs och Malax kommuner. Kommungränsen korsar projektområdet på flera ställen, så att de västra
områdena samt en kil i de mellersta delarna av området hör till Malax kommun
och de östra delarna samt en kil i de mellersta delarna av området hör till Korsnäs kommun. Av det 2 300 hektar stora projektområdet finns cirka 1 140 ha i
Korsnäs kommun och cirka 1 180 hektar i Malax kommun. (Bild 3.3)
Vindkraftsparken är belägen cirka sex kilometer nordost från Korsnäs kommuncentrum och cirka 13 kilometer sydväst om Malax kommuncentrum. Molpe
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bycentrum finns på cirka 1,7 kilometers avstånd norr om projektområdet medan
Petalax bycentrum är beläget på cirka 4,5 kilometers avstånd.
Avståndet till Södra Kvarkens kust norr om projektområdet är cirka 850 meter
och till kusten väster om projektområdet är cirka 900 meter.

Bild 3.3. Projektområdet är beläget på Korsnäs och Malax kommuners områden.
Kuva 3.3. Hankealue sijaitsee Korsnäsin ja Maalahden kuntien alueella.

3.4 Vindkraftsverkens placering
Vindkraftverken har planerats på ett avstånd från skyddsvärda och känsliga objekt som preliminärt ansetts anses räcka för att försäkra om att inga betydliga
miljökonsekvenser sker (Bild 3.4). Gällande buller från vindkraftverken har parken planerats så att 40 decibel inte överskrids vid närmsta bostad och så att
Social- och hälsovårdsministeriet riktvärden för lågfrekvent buller inomhus inte
överskrids. Gällande skuggningar från kraftverken har parken planerats så att
skuggningar inte överstiger 8 årliga skuggtimmar. Angående kraftverkens synlighet har inget specifikt avstånd eller beräkningsgrund använts som grund för
skyddsavstånd utan placeringen utgår från konsekvensbedömingen nedan.
För att optimera produktionen placeras kraftverken så högt som möjligt och så
att avstånden mellan dem motsvarar minst diametern för 4−6 rotorer. I praktiken är avstånden mellan vindkraftverken cirka 500-800 meter. Kraftverkens inbördes avstånd anpassas så att parkeffektiviteten hålls över 90 %, modellerat
med WindPro Park-datorprogrammet. Därtill strävas det till mån av möjlighet att
utnyttja befintliga vägar för att minimera ingreppen på naturen.
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Bild 3.4. Den tekniska planen över Molpe-Petalax vindkraftpark. De olika alternativen har markerats enligt följande: 1 = Kålmanåsskogen, 2 = Kronoskogen
väst, 3 = Dragåsen, 4 = Kronoskogen öst.
Kuva 3.4. Moikipää-Petolahden tuulivoimapuiston tekninen suunnitelma. Projektivaihtoehdot on merkitty seuraavasti: 1 = Kålmanåsskogen, 2 = Kronoskogen länsi, 3 = Dragåsen, 4 = Kronoskogen itä.

3.5 Projektets tidsplan
Enligt den preliminära tidsplanen för projektet genomförs MKB- samt EMVförfarandet och planläggningen av projektområdet huvudsakligen under 2013
och färdigställs under år 2014. Därefter preciseras de befintliga tekniska planerna under en separat preciserande byggnadsplanering. Samtidigt ansöks om
nödvändiga tillstånd för anläggningen av vindkraftsparken och enligt uppskattning slutförs tillståndsförfarandena före slutet av 2014.
Om tillstånden för vindkraftsparken beviljas enligt tidsplanen kommer investeringsbeslutet att fattas i början av 2015. I så fall kan anläggningsfasen börja redan 2015 och slutföras före utgången av 2017.
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Tabell 3.2. Den preliminära tidsplanen för projektet visas enligt olika arbetsfaser.
Taulukko 3.2. Hankkeen alustava aikataulu on esitetty eri työvaiheiden mukaan.

Arbetsfas

Påbörjas

Avslutas

Förberedande planering

2012

2013

MKB-förfarande

2013

2014

EMV-förfarande

2013

2014

Planläggning

2013

2014

Preciserande byggnadsplanering

2013

2014

Tillståndsansökningar

2013

2014

Anläggning

2015

2016

Vindkraftsparken i drift

2015

~2035
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PROJEKTALTERNATIV SOM SKALL BEDÖMAS

4.1 Utformning av de alternativ som ska bedömas
Man har strävat efter att utforma genomförandealternativen som ska granskas
för vindparksprojektet så att utgångspunkten är att de orsakar så liten olägenhet som möjligt för invånarna i närområdet och för miljön, men trots det är produktionsmässigt och ekonomiskt lönsamma.
4.2 Noll-alternativet
Förutom genomförandealternativen granskas ett så kallat nollalternativ, dvs. en
situation där projektet inte genomförs. I nollalternativet uppfylls inte projektets
mål, utan motsvarande energimängd produceras på andra sätt.
ALT 0

Projektet förverkligas inte
Inga nya vindkraftverk byggs. Motsvarande energimängd produceras på annat sätt. I det nordiska energiproduktionssystemet ersätter energi producerad med vindkraft i första hand energi producerad med stenkol. I nollalternativet fortsätter markanvändningen i
vindparksområdet som förut.

4.3 Projektalternativ 1: Kålmanåsskogen
Alternativ 1 omfattar vindkraftverk, bygg- och servicevägar, jordkablar samt en
110 kV elstation. Enligt alternativet byggs 12 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 40 MW. Vindkraftverkens navhöjd är 140 meter och rotordiametern 130 meter. Vindkraftverkets totala höjd är därmed 205 meter.

ALT 1

En vindkraftpark i Kålmanåsskogen, Korsnäs kommun
12 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 40 MW.

4.4 Projektalternativ 2: Kronoskogens västra del
Alternativ 2 omfattar vindkraftverk, bygg- och servicevägar, jordkablar samt en
110 kV elstation. Enligt alternativet byggs 9 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 30 MW. Vindkraftverkens navhöjd är 140 meter och rotordiametern 130 meter. Vindkraftverkets totala höjd är därmed 205 meter.
ALT 2

En vindkraftpark på Malax kommuns område, Kronskogen
väst
Enligt alternativet byggs 9 vindkraftverk med en sammanlagd kapacitet på cirka 30 MW.

4.5 Projektalternativ 3: Dragåsen
Alternativ 3 omfattar vindkraftverk, bygg- och servicevägar, jordkablar samt en
110 kV elstation. Enligt alternativet byggs 4 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 15 MW. Vindkraftverkens navhöjd är 140 meter och rotordiametern 130 meter. Vindkraftverkets totala höjd är därmed 205 meter. Vindkraft-
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verken kopplas samman med en 20–45 kV jordkabel och en ny 110 kV elstation
som byggs centralt i projektområdet.
ALT 3

En vindkraftpark på Korsnäs kommuns område, Dragåsen
4 vindkraftverk med en sammanlagd kapacitet på cirka 15 MW.

4.6 Projektalternativ 4: Kronoskogens östra del
Alternativ 4 omfattar vindkraftverk, bygg- och servicevägar, jordkablar samt en
110 kV elstation. Enligt alternativet byggs 7 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 25 MW. Vindkraftverkens navhöjd är 140 meter och rotordiametern 130 meter. Vindkraftverkets totala höjd är därmed 205 meter.
ALT 4

En vindkraftpark på Malax kommuns område, Kronoskogen
öst
Enligt alternativet byggs 7 vindkraftverk med en sammanlagd kapacitet på cirka 25 MW.

4.7 Projektalternativ 5
Alternativ 5 omfattar vindkraftverk, bygg- och servicevägar, jordkablar samt en
110 kV elstation. Enligt alternativet byggs 32 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 110 MW. Vindkraftverkens navhöjd är 140 meter och rotordiametern 130 meter. Vindkraftverkets totala höjd är därmed 205 meter.
ALT 5

En vindkraftpark på det maximala projektområdet på Korsnäs och Malax kommuns områden
Enligt alternativet byggs 32 vindkraftverk med en sammanlagd
kapacitet på cirka 110 MW.
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TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET

5.1 Vindkraftverk
På basen av den preliminära vindanalysen är enhetseffekten för den typ av
vindkraftverk som lämpar sig för området 3-4 MW med cirka 140 meter högt
torn, ett maskinhus och en trebladig rotor. Rotorbladen är tillverkade i kompositmaterial. Rotorbladets längd är cirka 65 meter och rotorbladens diameter
cirka 130 meter. Vindkraftverkets högsta höjd är strax över 200 meter (Bild
5.1). Denna typ av vindkraftverk har typiskt ett utljud på ca 107 dB(A) vid
vindhastigheten 8 m/s.

Bild 5.1. Principskiss av ett vindkraftverk som ska bedömas i MKB-förfarandet.
Höjden på vindkraftverkets cylindriska ståltorn är 140 meter och rotorbladet är
65 meter. Vindkraftverkets maximala höjd är således totalt 205 meter.
Kuva 5.1. Havainnekuva YVA-menettelyssä arvioitavasta tuulivoimalasta. Kartiomaisen terästornin korkeus on noin 140 metriä ja lavan pituus 65 metriä.
Tuulivoimalan kokonaiskorkeus on 205 metriä.

Den valda vindkraftverkstypens maskinhus, cirka 100 ton och 3,5-4 x 12 meter
stort, placeras på tornet. I maskinhuset finns växellåda, generator samt regleroch styrsystem. Växellådan omformar rotorns varvtal (5−15 varv per minut) till
en nivå som är lämplig för generatorn. Alternativt kan varvtalen regleras med så
kallad direktdriven teknik. Särskilda motorer vrider maskinhuset mot vinden
med hjälp av en vindriktningsgivare och en styranordning. Maskinhusets
stomme och hölje tillverkas vanligen av stål eller glasfiber (Vindkraftföreningen
2012).
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I maskinhuset finns 300−1 500 liter olja och 100–600 liter kylarvätska. Kylarvätskan består av vatten och glykol. Dessutom används i viss mån smörjfett i
lager och andra glidytor, men mängden är mycket liten. Förutom olja, kylarvätska och smörjfett används inga andra kemikalier i kraftverket.
Kraftverkets torn byggs i sektioner av valsat stål. Tornets nedersta del kan även
byggas med prefabricerade betongsektioner. Tornet bultas fast i fundamentet.
5.2 Vindkraftverkets fundament
Valet av fundamenttyp görs separat för varje vindkraftverk utifrån markunderlaget på varje enskild plats. På basen av utgångsuppgifterna är den lämpligaste och kostnadseffektivaste metoden för fundamentbygge stålbetongfundament som vilar på marken (Bild 5.2). Andra möjliga alternativ är stålbetongfundament med massabyte eller fundament förankrat i berg.
I detta skede har jordmånen bedömts på basen av kartstudier. I projektets fortsatta planeringsskede genomförs undersökningar av jordmånen genom platsbesök och genom att borra testhål i området kring ett eventuellt kraftverk. Först
därefter kan fundamenten detaljplaneras. I detta skede presenteras mängden
betong, grus, stål och jordmassor som behövs för fundamenten utgående från
stålbetongfundament som vilar på marken.

Jordmassa

Betong

Bild 5.2. Stålbetongfundament som vilar på marken.
Kuva 5.2. Maavarainen teräsbetoniperustus.

För den valda kraftverkstypen är diametern på ett stålbetongfundament som vilar på marken är cirka 23 meter och höjden cirka 1,5–3 meter. För ett fundament använd således 1 400 m3 betong och cirka 160 ton armeringsjärn. I byggnadskedet grävs fundamentplatsen upp och därefter gjuts stålbetongfundamentet ovanpå ett skikt av grus eller kross. Efter gjutningen täcks fundamentet med
jordmaterial.
5.3 Interna vägar och uppställningsytor
För anläggningen av vindkraftverken behövs ett internt vägnät som kan användas året runt. I mån av möjlighet utnyttjar man det befintliga nätverket av
skogsbilvägar och förstärker dem efter behov. För att klara specialtransporterna
skall vägytan vara minst 4,5 meter bred. Beroende på terrängen anläggs därtill
dikerenar om upp till 2 meter. Uppskattningsvis behövs cirka 4 800 m3 grus per
kilometer ny väg då vägens slitlager är 20 cm och bärlagret 40 cm tjockt. Mot-
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svarande mängd för att iståndsätta befintliga skogsbilvägar är cirka 2 800 m 3
per kilometer väg.
Längs vägarna transporteras byggmaterial och materiel som behövs för resningen av vindkraftverken. Efter anläggningen används vägnätet för service- och
övervakningsåtgärder vid vindkraftverken.

jordkabel

Bild 5.3. Exempel på bygg- och serviceväg för vindkraftsparken. Vägarna används bland annat för transport av betong och grus samt kraftverkens komponenter. I driftskedet används vägarna bl.a. för årlig service. Diket för jordkabeln finns på vägens vänstra sida (foto: Hans Vadbäck/FCG).
Kuva 5.3. Esimerkki tuulivoimapuiston rakennus- ja huoltotiestä. Tiestöä käytetään mm. betonin ja soran sekä tuulivoimalaitosten komponenttien kuljetuksissa. Tuulivoimapuiston käytön aikana tiestöä käytetään mm. vuosittaisiin huoltokäynteihin. Maakaapelioja sijoittuu tien vasemmalle puolelle (kuva: Hans
Vadbäck/FCG).

Vid dimensioneringen av vägarna och anslutningar bör dessutom beaktas att
vindkraftverkens rotorblad levereras till platsen med specialtransporter som är
över 60 meter långa. Därför krävs mer utrymme än normalt för anslutningar
och kurvor (Bild 5.4). Vägarnas maximala lutning får vara tio procent och
minsta krökningsradie 50–60 meter.
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Bild 5.4. Två exempel på möjliga kurvor för planerat internt vägnät i en vindkraftspark och specialtransportfordon med rotorns vingar. De streckade linjerna
indikerar hinderfritt område, där sten och träd måste röjas.
Kuva 5.4. Kaksi esimerkkiä mahdollisista käännöksistä suunnitellun tuulivoimapuiston sisäisillä teillä sekä erikoiskuljetusajoneuvo roottorin lapojen kanssa.
Katkoviivat osoittavat esteettömän alueen, jossa kivet ja puusto tulee raivata.

Vid varje vindkraftverks fundament byggs en uppställningsyta för resande av
vindkraftverket. På denna yta ställs lyftkranen upp och lagras vindkraftverkets
komponenter inför resningen. Beaktande den valda typen av vindkraftverk är
det plana hårdgjorda kranområdet cirka 40 X 60 meter, dimensionerat för en
mobil lyftkran på 500 ton. Därtill sträcker sig uppställningsytan för kranen cirka
20 x 150 meter längs med ankomstvägen. I anläggningsskedet röjs därmed
trädbeståndet på ett cirka en ha stort område för att man ska kunna bygga fundamentet och resa vindkraftverket. Det röjda uppställningsområdets storlek beror på val av vindkraftsleverantör.
5.4 Elöverföring inom vindkraftsparken
Vindkraftverkens generatorspänning är en kilovolt (kV) eller mindre. Spänningen höjs med en transformator inuti kraftverket till en medelspänningsnivå på
cirka 20–45 kV, som används i elöverföringsnätet inom parken.
Vindkraftselen överförs med jordkabel till en elstation som skall byggas inom
vindparksområdet. El- och dataöverföringskablar inom parken grävs ner i ett
kabeldike som normalt är 0,5–1 meter djupt. Kabeldiket är cirka en meter brett.
Kabeldikena placeras i mån av möjlighet i anslutning till servicevägarna. Där
kablarna placeras på ett annat ställe än längs vägen behövs en cirka fyra meter
bred och trädfri terrängkorridor där kabeln dras.
Jordkablarna mellan vindkraftverken kopplas samman i små byggnader, parktransformatorstationer, på parkområdet. En parktransformatorstation kräver en
yta på cirka 3–10 kvadratmeter. Tack vare kopplingsmöjligheterna kan man
skapa alternativa elöverföringslinjer inom parken, till exempel i anslutning till
service eller vid fel.
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Jordkablarna inom vindkraftsparken kopplas till en 110 kV elstation som byggs
på vindparksområdet. I elstationen finns övervakningsapparatur och utrustning
för skydd av kablar samt en transformator som används för att höja medelspänningen till en spänning på 110 kV. En höjning av spänningen minskar överföringsförlusten. Elstationens mest synliga komponenter är ett 110 kV ställverk,
en transformator och en skyddsbyggnad. En del av utrustningen som behövs för
att skydda och övervaka elnätet skyddas från väder och vind inuti byggnaden.
Elstationen inhägnas enligt elsäkerhetsbestämmelserna, vilket förhindrar att
obehöriga kan komma in på området. Övervakningen av elstationen sker centraliserat från kontrollrummet. Därför kan man också placera en dataöverföringsmast vid stationen för att tillgodose dataöverföringsbehoven. Dataöverföringen kan också ske med en optisk fiberanslutning.
110 kV elstation kräver cirka 0,5 ha (cirka 5 000m2) mark. Stationen består av
en eller två transformatorer, ställverk, en ändstolpe som behövs för anslutning
av en 110 kV ledning och en byggnad som skydd för den nödvändiga apparaturen. Byggnadens yta är cirka 30–70 kvadratmeter. Vid stationen placeras eventuellt också en cirka 20–30 meter hög mast för datakommunikation.
5.5 Elöverföring utanför vindkraftsparken
Vindkraftsparken ansluts till det nationella elöverföringsnätet med en 110 kV
kraftledning från parkens elstation till Fingrids nya elstation i Pörtom eller till elstationen i Toby i Korsholm. Beroende på markens beskaffenhet, rådande markanvändning och intressenternas inställning byggs elöverföring antingen med
luftledning eller jordkabel. Elöverföringen från Molpe-Petalax vindkraftspark har
beskrivits noggrannare i kapitel 6.3.1.
5.6 Anläggning av vindkraftsparken
Vindkraftverkens delar, maskinhuset, rotorbladen och tornet transporteras i
7−10 delar som specialtransporter på landsvägarna. För anläggningen av ett
enskilt kraftverk krävs 14–16 specialtransporter.
Kabeldragningarna inom området görs före resningen av vindkraftverken. När
vindkraftverken har förbundits med jordkablar kan fundamenten täckas över
och resningen inledas.
Den egentliga resningen börjar när fundamenten är färdiga. Monteringen av ett
kraftverk tar cirka 3−4 dagar. Om transformatorn ska placeras i den nedre delen av tornet, lyfts den på plats på tornets fundament. Därefter monteras tornet
genom att lyfta upp en del i sänder. Sedan lyfts maskinhuset och sist rotorn. För
detta används i allmänhet den huvudsakliga lyftkranen och en hjälplyftkran.
Svåra väderleksförhållanden kan avbryta lyftarbetena, och exempelvis lyftet av
rotorn hindras om vindhastigheten är mer än åtta meter per sekund. Beroende
på årstiden kan svåra väderleksförhållanden fördröja resningen med cirka 10–50
procent jämfört med den optimala resningstiden. Vid en förflyttning från ett
ställe till ett annat kan det bli nödvändigt att demontera kranen. Detta tar vanligtvis en dag. (Bild 5.5)
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Bild 5.5. Monteringsområde för ett vindkraftverk. På fotot syns bland annat
kraftverkets maskinhus och en mindre hjälplyftkran (foto: Hans Vadbäck/FCG).
Kuva 5.5. Voimalan pystyttämisalue. Kuvassa näkyy muun muassa voimalan konehuone ja pienempi apunosturi (kuva: Hans Vadbäck /FCG).

5.7 Drift och underhåll
När vindkraftsparken är i drift görs servicebesök till varje kraftverk 1–2 gånger
per år. Dessutom kan man anta att det behövs 1–2 oförutsedda servicebesök
per kraftverk per år. Det är alltså nödvändigt att besöka varje kraftverk i genomsnitt tre gånger per år. Servicebesöken görs i regel med skåpbil. Servicevinschen, som hör till kraftverkets standardutrustning, används för att lyfta
tyngre tillbehör och komponenter. I specialfall, när tyngre komponenterna går
sönder kan också en mobil lyftkran behövas, eventuellt till och med en banddriven lyftkran.
Oljeflödet och -trycket samt mängden kylarvätska i maskinhuset övervakas genom ett automationssystem. Om oljetrycket sjunker eller oljeflödet är under minimivärdena, försätts kraftverket i larmtillstånd och stänger av sig omedelbart.
På detta sätt kan man kontrollera följderna av ett eventuellt oljeläckage. I larmtillstånd använder kraftverket en bromsmekanism för att stänga av rotorn inklusive vridmekanismerna samt alla motorer och pumpar i maskinhuset.
Oljan i maskinhuset kontrolleras årligen och byts cirka en gång vart femte år.
Oljan transporteras med en lämplig tankbil längs vindkraftsparkens servicevägar. Utrustningen som används vid oljebytet ska vara helt kompatibel med
kraftverkens konstruktioner. Om ett läckage av olja eller kylarvätska sker under
bytet, samlas vätskan in med hjälp av uppsamlingstråg, så att vätskan inte kan
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rinna ut ur maskinhuset. För eventuella avvikande situationer finns dessutom
andra verktyg, till exempel oljebindemedel och trasor.
Oljebytet utförs av en entreprenör som kraftverksleverantören väljer och som
har den utbildning som krävs för arbetet. Entreprenören ska uppfylla kraftverksleverantörens krav på säkerhet och miljö (HSE) och inneha ett särskilt tillstånd
för hantering av farliga ämnen. Kraftverksleverantörens representant kommer
att övervaka alla arbetsskeden vid kraftverket. För servicen görs en särskild beredskapsplan för avvikande situationer. Alla skeden inom servicearbetet rapporteras separat och analyseras.
Alla data som mäts upp i maskinhuset sänds till vindkraftsparkens kontrollcentral via ett övervakningssystem (s.k. SCADA) som installerats i kraftverket. Alla
mätningar som görs i kraftverket följs upp genom fjärrövervakning i realtid. På
så sätt säkerställer man att eventuella läckage upptäcks i ett så tidigt skede
som möjligt. Vindkraftverkets maskinhus är dessutom indelat i flera avdelningar
med tanke på läckage, så att eventuella vätskeläckage inte kan spridas i hela
maskinhuset. Hela maskinhuset har designats så att det är tätt, dvs. så att all
olja i maskinhuset ska stanna kvar i maskinhuset vid ett eventuellt läckage.
5.8 Säkerhet
Vindkraftsparken kommer inte att omgärdas med ett staket med undantag av
elstationen som uppförs på området. På grund av säkerhetsskäl kommer man
att begränsa möjligheten att vistas på området under byggnadsskedet. När
vindkraftsparken är i drift är vägnätet fritt att använda för de som har del i
vägarna. Likaså är det fritt att röra sig i projektområdet när kraftverken är i
drift.
Under senaste åren har myndigheter gett rekommendationer för säkerhetsavstånd i vindkraftsprojekt. I avseende på möjliga iskast och fallande delar från
vindkraftverken har miljöministeriet (2013) angivit ett säkerhetsavstånd som
motsvarar 1,5 x kraftverkets maximala höjd (Miljöministeriet 2012). Modelleringar utfört av Transportministeriet (2011) har visat att kastlängden av is kan
maximalt vara 300 meter från kraftverk med en höjd på 200 meter. Enligt
Transportministeriets (2011) beräkningar är sannolikheten för att träffas av ett
fallande isstycke dock en på 1,3 miljoner år för en person som årligen under
vintern befinner sig en timme på cirka 10 meters avstånd från ett kraftverk som
är i drift (Göransson 2012).
Skyddsavståndet mellan kraftverk och landsvägar är maximalt 300 meter, minst
dock kraftverkets maximala höjd sammanräknat med landsvägens skyddsavstånd, vilket är 20-30 m. För järnvägar är skyddsavståndet för övrigt den
samma, men järnvägens skyddsavstånd är lite längre, 30-50 m (Trafikverket
2012, Hytönen m.fl. 2012). Till farleder är det rekommenderade skyddsavståndet 1-5 nautiska mil, beroende på farledens storlek (Hytönen m.fl. 2012).
Gällande stamnätet är rekommendationen att avståndet från närmsta kraftverk
till stamnätets ledningsområdes yttre gräns skall vara minst 1,5 x kraftverkets
maximala höjd (Miljöministeriet 2012).
5.9

Radar- och kommunikationsteknologi
Vindkraftverk kan inverka på radio- och radarverksamhet. För väderradar har
följts meteorologiska institutets rekommendation om att inverkan bör utredas

