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FÖRORD
Energiequelle Oy planerar bygga en vindkraftspark på området Björkbacken i Nykarleby. Området
ligger cirka 10 kilometer söder om Nykarleby centrum på området mellan Riksväg åtta, Västra
Jeppovägen, Pensalavägen och Jussilavägen. Projektområdet omfattar cirka 18,7 km2.
Antalet kraftverk på projektområdet blir högst 26 st. Vindkraftverken har preliminärt en enhetseffekt på 5–10 MW, vilket innebär att parkens totala kapacitet blir cirka 260 MW. Vindkraftverkens
planerade navhöjd är cirka 199 meter och rotorns diameter cirka 162 meter, varvid totalhöjden är
högst 280 meter.
För projektet görs en miljökonsekvensbedömning (MKB) enligt lagen och förordningen om miljökonsekvensbedömning. Jämsides med bedömningen utarbetas en delgeneralplan för vindkraftsområdet. De utredningar som färdigställs under bedömningens gång betjänar både MKB och planläggningen av området.
Det här programmet för miljökonsekvensbedömning är en plan över hur miljökonsekvensbedömningen av en vindkraftspark på området Björkbacken i Nykarleby ska genomföras. Bedömningsprogrammet har uppgjorts av Ramboll Finland på uppdrag av Energiequelle Oy.
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SAMMANDRAG
Projekt och projektansvarig
Den projektansvarige är Energiequelle Oy, som planerar bygga högst 26 vindkraftverk på området
Björkbacken i Nykarleby. Utöver vindkraftverken kommer också behövliga byggnads- och servicevägar samt anslutningar till områdets elnät att byggas på området. För projektet görs en miljökonsekvensbedömning (MKB) enligt lagen och förordningen om miljökonsekvensbedömning. Jämsides med bedömningen utarbetas en delgeneralplan för vindkraftsparken.
Projektområde
Projektområdet ligger cirka 10 kilometer söder om Nykarleby centrum på området mellan Riksväg
åtta, Västra Jeppovägen, Pensalavägen och Jussilavägen. Öster om området finns tätorten Jeppo
cirka 1,8 kilometer från projektområdet. I nordväst gränsar projektområde delvis till Riksväg åtta.
Till tätorten Munsala nordväst om området är avståndet från projektområdets kant cirka 4,8 kilometer. Närmaste Naturaområde är Mesmossen (SAC, FI0800044) som ligger nordost om projektområdet cirka 5 kilometer från närmaste planerade vindkraftverk. På området Björkbacken finns
fyra fornlämningar.
Projektområdet omfattar cirka 1870 hektar och största delen av det består av skog, en ås med
blockmark och utdikade torvmarker. I nordöstra delen av projektområdet och vid östra kanten
finns ett enhetligt åkerområde. På området finns inga bostads- eller fritidshus. Närmaste bostadshus ligger cirka 1,5 kilometer från närmaste planerade vindkraftverk. Området används för jordoch skogsbruk och största delen av området är ekonomiskog. På området finns också en liten
myrtjärn och några små öppna mossar. De områden som är planerade för vindkraftsbyggande är
inga viktiga objekt i fråga om naturens mångfald.
Elöverföring
Det planeras att vindkraftverken ska anslutas till stamnätet med en ny elstation som ska byggas i
nordvästra delen av projektområdet i närheten av de kraftledningar som går tvärs igenom området.
Elöverföringen till elstationen sker med jordkablar. Jordkablarna grävs ned i marken till cirka 0,7
meters djup och de placeras huvudsakligen i anslutning till befintliga vägar samt de servicevägar
som ska byggas.
MKB-förfarande och tidsplan
I projektet görs en miljökonsekvensbedömning enligt lagen om miljökonsekvensbedömning (MKB).
Avsikten med MKB-förfarandet är att främja bedömningen av miljökonsekvenserna och att enhetligt beakta dem vid planering och beslutsfattande samt att samtidigt öka invånarnas tillgång till
information och deras möjligheter till medbestämmande.
För att förverkliga en vindkraftspark krävs ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning enligt
MKB-lagen alltid då projektet omfattar minst 10 vindkraftverk eller då kraftverkens totala effekt
överstiger 45 MW.
MKB-förfarandet har två skeden: bedömningsprogram och konsekvensbeskrivning. I båda skedena
går det att lämna in åsikter och utlåtanden. Programmet för miljökonsekvensbedömning är en plan
över hur miljökonsekvensbedömningen av en vindkraftspark på området ska genomföras. I MKBbeskrivningen presenteras resultaten av utredningarna och miljökonsekvenserna av projektet bedöms. Nedan ges en uppskattning av tidsplanen för MKB-förfarandet:






MKB-program januari-februari 2021
Informationsmöte för allmänheten under MKB-programskedet
Kontaktmyndighetens utlåtande på mars 2021
MKB-beskrivning mars-juni 2021
Kontaktmyndighetens motiverade september 2021
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Alternativ som behandlas i miljökonsekvensbedömningen
Alternativ 0 (ALT 0)
I alternativ 0 (ALT 0) byggs den planerade vindkraftsparken på Björkbackenområdet inte. Det här
alternativet utgör jämförelsealternativ i bedömningen. Det innebär att motsvarande elmängd ska
produceras någon annanstans och med andra elproduktionsmetoder.
Alternativ 1 (ALT 1)
På Björkbacken byggs en vindkraftspark bestående av högst 26 vindkraftverk. Vindkraftverkens
enhetseffekt är 5–10 MW och deras totala höjd är 280 meter.
Alternativ 2 (ALT 2)
På Björkbacken byggs en vindkraftspark bestående av högst 19 vindkraftverk. Vindkraftverkens
enhetseffekt är 5–10 MW och deras totala höjd är 280 meter.
Miljökonsekvenser som ska bedömas
I MKB-förfarandet bedöms i enlighet med MKB-lagen projektets konsekvenser för befolkningen,
människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel; konsekvenserna för jord, mark, vatten, luft,
klimat, vegetation, organismer och naturens mångfald, samhällsstruktur, materiell egendom, landskap, stadsbild och kulturarv samt utnyttjandet av naturresurser. Dessutom bedöms konsekvenserna för växelverkan mellan ovannämnda faktorer.
Det granskade influensområdets storlek beror på konsekvensernas art. Konsekvenser av byggandet med tanke på marken på byggplatsen, växtligheten, organismer och fornlämningar beaktas
liksom konsekvenserna för utnyttjandet av naturresurserna. Konsekvenser under driften är förändringar i landskapet på grund av vindkraftverkens konstruktioner, buller från kraftverken och
skuggeffekter från rotorerna samt vindkraftsproduktionens inverkan på klimatet. Därtill undersöks
konsekvenserna för näringarna och samhällsekonomin.
Deltagande och informering
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan alla de invånare och intressenter delta, vilkas
förhållanden och intressen kan påverkas av projektet. Avsikten med förfarandet för deltagande är
att informera om projektet och samla in ställningstaganden av intressenterna. Under förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning ordnas informationsmöten där det går att bekanta sig med projektet och framföra sina åsikter. Det första ordnas i programskedet och det andra i beskrivningsskedet. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten informerar om informationsmötena
i tidningarna och på miljöförvaltningens webbplats.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är inte något beslutsfattande eller tillståndsförfarande,
vilket innebär att inga beslut om att genomföra projektet fattas medan bedömningen pågår.
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1.

INLEDNING OCH PROJEKTETS SYFTE
EU har förbundit sig att höja andelen förnybar energi till cirka 20 procent fram till år 2020 samt att
minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent från nivån år 1990. Enligt den klimat- och
energistrategi som statsrådet godkände 6.11.2008 borde det byggas cirka 2 000 MW vindkraftskapacitet i Finland under de följande cirka tio åren. Med nuvarande vindkraftsteknik innebär det
att ytterligare cirka 700 vindkraftverk måste byggas i Finland. I den nationella uppdateringen av
klimat- och energistrategin, som godkändes av statsrådet 20.3.2013, är produktionsmålet för vindkraft fram till år 2025 cirka 9 TWh, vilket betyder cirka 1000 vindkraftverk. Utbyggnadsmålet kan
nås om vindkraftsparker byggs både till havs och på land.
Den senaste nationella energi- och klimatstrategin publicerades i november 2016 och den tar sikte
på år 2030. Strategins mål är bland annat att öka användningen av förnybar energi så att dess
andel av den slutliga energiförbrukningen stiger till över 50 procent på 2020-talet. Ett långsiktigt
mål är att ändra energisystemet så att det blir kolneutralt och är starkt baserat på förnybara energikällor. Beträffande vindkraft är riktlinjerna för strategin att i stor skala utnyttja Finlands vindkraftspotential, att koncentrera vindkraftsutbyggnaden i första hand till stora enheter på tillräckligt
avstånd från fasta bostäder samt att fördela produktionsstödet för vindkraft så att man får 2 TWh
ny vindkraftskapacitet under åren 2021–2024.
Vindkraft är en ekologiskt mycket hållbar form av energiproduktion, eftersom energikällan är förnybar och dess miljökonsekvenser är små jämfört med kraftverk som använder fossila bränslen.
Vindkraftverkens drift ger inte upphov till koldioxid eller andra luftföroreningar.
I det här förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska möjligheterna att bygga en cirka 260 MW
vindkraftspark på området Björkbacken i Nykarleby utredas (Figur 1). Produktionen ska ske med
högst 26 vindkraftverk. Energiequelle Oy har som mål att bygga en tekniskt, ekonomiskt och med
tanke på miljön genomförbar vindkraftspark och för sin del bidra till att målen för ökad användning
av förnybar energi kan uppnås.
Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är syftet med MKB-förfarandet att
främja bedömningen av miljökonsekvenserna och att enhetligt beakta dem vid planering och beslutsfattande samt att samtidigt öka invånarnas tillgång till information och deras möjligheter att
delta i processen. Öppenhet och fungerande samverkan mellan olika intressenter är viktigt vid
bedömningen. I MKB-förfarandet fattas inga beslut om att genomföra projektet.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning startar då Energiequelle Oy lämnar in det här bedömningsprogrammet till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, som är MKB-kontaktmyndighet för det här projektet.
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Figur 1. Områdets regionala läge. Den preliminära avgränsningen av projektområdet anges med svart.
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2.

PROJEKTBESKRIVNING

2.1

Projektets namn
Projektets namn är Björkbackens vindkraftsprojekt.

2.2

Projektansvarig
Energiequelle Oy har varit en aktiv internationell aktör sedan 1997 med inriktning på att planera,
bygga och driva vindkraft, biomassaanläggningar och solkraft samt elstationer och energilagringssystem. Bolaget har över 250 anställda och har byggt över 750 kraftverk med en sammanlagd
kapacitet på cirka 1 300 MW. Energiequelle är ett av de ledande företagen i branschen.
Energiequelle etablerade verksamhet i Finland 2015 och har aktivt utökat sin verksamhet i Finland.
För närvarande utvecklar Energiequelle Oy mer än tio vindkraftsprojekt i Finland och håller på att
bygga sitt första projekt i Paltusmäki i Pyhäjoki samt i Konttisuo i Soini. Bolaget har valt Finland
till ett av sina huvudmarknadsområden.

2.3

Allmän beskrivning av projektet
I vindkraftsprojektet ingår förutom själva vindkraftverken också servicevägar och elöverföring till
riksnätet. Dessa helheter granskas nedan.
Förberedelserna av projektet och kontakterna till markägarna kom i gång 2018. Då planerades ett
vindkraftsprojekt som skulle ha fördelat sig på Björkbackens tv-1-områden, som är utmärkta i
Österbottens landskapsplan, på båda sidorna om riksväg 8 (se figur 12, utdrag ur Österbottens
landskapsplan 2040). Då planeringen framskred visade det sig att Nykarleby stad inte ansåg att
tv-1-området norr om riksväg 8 är lämpligt för storskalig vindkraftsproduktion bl.a. på grund av
närbelägna pälsfarmer och eventuell utbyggnad av dem. Därför föreslogs att tv-1-området söder
om riksväg 8 och dess näromgivning ska justeras för projektet. Planeringen av projektet skulle
därefter alltså gälla endast området söder om riksväg 8.
I miljökonsekvensbedömningen undersöks alternativa sätt att genomföra projektet. De alternativ
som undersöks har ställts upp utgående från att projektet ska vara tekniskt-ekonomiskt genomförbart och att det ska gå att undersöka konsekvensernas storlek för olika alternativ. Alternativen
jämförs med 0-alternativet där de planerade vindkraftverken inte byggs på området. I granskningen av alternativ finns två projektalternativ av vilka det största bedöms orsaka s.k. maximala
konsekvenser.
En anslutning till 400 kV ledningen på ett tekniskt-ekonomiskt lönsamt sätt förutsätter att en enskild eller flera vindkraftsparker ska ha en effekt på minst 250 MW. Priset för en sådan elstation är
flera miljoner euro. I Björkbackens största projektalternativ (ALT1) är det tekniskt-ekonomiskt
möjligt att ansluta den el som produceras med vindkraft till Fingrid Oy:s 400 kV kraftledning, som
löper på norra sidan, genom att bygga en ny 400/110 kV elstation eller ett ställverk. ALT1 sträcker
sig utanför landskapsplanens tv-1-område i dess norra del. Det mindre projektalternativet 2 (ALT2)
är enligt nu tillgängliga uppgifter inte ekonomiskt genomförbart enbart med Björkbackens projekt.
ALT2 följer landskapsplanens tv-1-område och är ett alternativ som motsvarar landskapsplanen.
Alternativen ALT1 och ALT2 ger möjlighet att undersöka konsekvensernas storlek och att jämföra
dem, då man undersöker speciellt om det projektalternativ som är större än tv-områdesreserveringen i landskapsplanen orsakar betydande miljökonsekvenser jämfört med det mindre alternativet.
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2.4

Projektalternativ

2.4.1

Alternativ 0 (ALT 0)

I alternativ 0 (ALT 0) byggs den planerade vindkraftsparken på Björkbackenområdet i Nykarleby
inte. Det här alternativet utgör jämförelsealternativ i bedömningen. Det innebär att motsvarande
elmängd ska produceras någon annanstans och med andra elproduktionsmetoder.
2.4.2

Alternativ 1 (ALT 1)

På Björkbacken i Nykarleby byggs en vindkraftspark bestående av högst 26 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 5–10 MW och deras totala höjd är 280 meter.
2.4.3

Alternativ 2 (ALT 2)

På Björkbacken i Nykarleby byggs en vindkraftspark bestående av högst 19 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 5–10 MW och deras totala höjd är 280 meter.

Figur 2. Projektalternativ ALT 1 och ALT 2.
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2.5

Elöverföring och nätanslutning
Vindkraftsparkens interna elöverföring från vindkraftverken kommer att ske med jordkablar, som
placeras främst i kabeldiken i anslutning till servicevägarna.
För elöverföringen ansluts vindkraftverken till Fingrid Oy:s 400 kV kraftledning som löper genom
västra delen av området. För anslutningen byggs en ny elstation på projektområdet i närheten av
kraftledningarna, och vindkraftverken ansluts med jordkablar till elstationen. Jordkablarna grävs
ned i marken till cirka 0,7 meters djup och de placeras intill servicevägarna.

Figur 3. Vindkraftsparkens planerade elöverföring till stamnätet samt preliminär vägplan.
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2.6

Beskrivning av vindkraftsparkens konstruktioner

2.6.1

Vindkraftverk

Hela vindkraftsparken omfattar enligt de nuvarande planerna högst 26 vindkraftverksenheter, som
var och en har en effekt på cirka 5–10 MW. Varje vindkraftverk består av fundament, torn, maskinhus och rotor (Figur 4). De planerade vindkraftverkens totalhöjd är högst 280 meter, navhöjd
högst cirka 199 meter och rotorns diameter cirka 162 meter. Vindkraftverkens torn och maskinhus
förses med flyghinderljus. Vindkraftverkens torn kan vara av antingen stålkonstruktion, betongkonstruktion eller en kombination av dem.

Figur 4. Principskiss av ett vindkraftverk (Ramboll 2017).

2.6.2

Alternativa typer av teknik att bygga fundament för vindkraftverk

Valet av fundamenttyp för vindkraftverken beror på markförhållandena på varje enskild plats där
ett vindkraftverk ska byggas. På basis av resultaten av de markundersökningar som senare ska
göras kommer man att välja det lämpligaste och förmånligaste sättet att bygga fundament för
varje enskilt kraftverk. Fundament för vindkraftverk kan byggas bl.a. som gravitationsfundament
av stålbetongkonstruktion, stålbetongfundament med massabyte, stålbetongfundament på pålar
och bergsförankrat stålbetongfundament.
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Figur 5. Olika typer av teknik att bygga fundament för vindkraftverk.

Vindkraftverk kan också förses med stag, varvid stagvajrar fästs i tornet. Antalet stagvajrar är
typiskt tre, och för dem görs särskilda fundament cirka 100 meter från kraftverket med beaktande
av det valda kraftverkets särdrag.

2.6.3

Vägnät och resningsområden

På vindkraftsparkens område byggs ett nät av servicevägar så att det går att nå varje kraftverksplats under hela deras livscykel.
Servicevägnätet byggs i mån av möjlighet med utnyttjande av det vägnät som redan finns på
området. För att vindkraftsparken ska kunna byggas måste också nya vägförbindelser byggas och
de nuvarande vägarna förbättras. Enligt den preliminära vägplanen finns det i projektalternativ
ALT 1 14 kilometer befintliga vägförbindelser och behovet av nya vägförbindelser är cirka 11,6
kilometer. I projektalternativ ALT 2 finns det cirka 13 kilometer befintliga vägförbindelser och behovet av nya vägförbindelser är cirka 8 kilometer. Transporterna för vindkraftsbyggena ställer
dessutom också särskilda krav på vägens bärförmåga. Servicevägarna kommer att ha grusyta och
deras bredd är i genomsnitt cirka 6 meter. På grund av utrymmesbehovet för arbetsmaskiner och
vägarnas slänter måste dessutom växtligheten och träden röjas bort längs vägsträckningarna på
sammanlagt cirka 10–15 meters bredd. En preliminär vägplan presenteras i figur 3 (Figur 3). Dessutom ska vissa vägavsnitt eventuellt förbättras även utanför projektområdet.
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Figur 6. Principskiss av servicevägarnas konstruktion.

Runt varje vindkraftverk ska träden röjas bort på ungefär en halv hektar för att ge utrymme för
byggnads- och monteringsarbetet. Utöver på själva resningsområdet röjs träden bort och marken
jämnas ut för att ge utrymme för montering av kranens bom. För hopmontering av lyftkranen krävs
ett cirka 200 m långt rakt och jämnt område som i allmänhet anläggs i anslutning till infartsvägen
som byggs till kraftverket, varvid resningsområdet delvis kan utnyttjas.
2.7

Projektets anknytning till andra projekt i närregionen
Befintliga och planerade vindkraftsprojekt i närheten av området på Björkbacken i Nykarleby anges
på bifogade karta (Figur 7) och räknas upp nedan (STY:s vindkraftsstatistik, 3/2020). I närheten
av planeringsområdet finns följande projekt:










På projektområdet håller ett vindkraftverk på att byggas
I Jeppo i Nykarleby har två vindkraftverk byggts cirka 400 meter från Björkbackens projektområde
I Vörå- och Nykarlebyområdet i Sandbacka cirka 3,5 kilometer från Björkbackens projektområde finns en godkänd delgeneralplan för byggande av 14 vindkraftverk
I Pensala i Vörå har två vindkraftverk byggts cirka 6,4 kilometer från Björkbackens projektområde
Vid Storbacken i Vörå håller 7 vindkraftverk på att byggas. Delgeneralplaneområdet för Storbackens vindkraftspark ligger cirka 8,3 kilometer från Björkbackens projektområde.
Inom Nykarleby och Vörå på Storbötet cirka 4,9 kilometer från Björkbacken planeras vindkraftsparker med totalt 25 kraftverk. Delgeneralplanen för Storbötets vindkraftspark, som ger
möjlighet att bygga 7 vindkraftverk, har vunnit laga kraft och processen med en delgeneralplan
för att möjliggöra byggande av 18 kraftverk pågår.
I Kröpulns vindkraftspark i Nykarleby på cirka 8,2 kilometers avstånd byggs för närvarande 7
vindkraftverk
På Salo-Ylikoskiområdet i Kauhava på cirka 17 kilometers avstånd är en generalplan som möjliggör byggande av 7 kraftverk anhängig
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Figur 7. Vindkraftsprojekt i närheten av Björkbackens projektområde.

2.8

Planeringssituation och tidsplan för att genomföra projektet
Energiequelle Oy har arbetat med preliminär planering av projektet sedan 2018. Den tekniska
planeringen av projektet sker samtidigt som miljökonsekvensbedömningen och den fortsätter och
preciseras efter bedömningsförfarandet. Behövliga planer och tillstånd för projektet presenteras i
kapitel 6.
Den preliminära tidsplanen för projektet är följande:






MKB-process 2020–2021
Planläggningsprocess 2020–2021
Teknisk planering 2021
Området byggs och de första vindkraftverken reses 2022–2023
Hela området färdigt 2024

Den projektansvarige har ingått markarrendeavtal med markägarna på projektområdet.
2.9

Projektets förhållande till planer och program
Planer och program som rör miljöskyddet i anslutning till projektets mål och förverkligandet av
projektet är bland annat internationella och nationella avtal och bestämmelser beträffande klimat
och miljöskydd:
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2.9.1

Klimat och förhindrande av klimatförändring

En ren jord för alla – En europeisk vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och
klimatneutral ekonomi
Europeiska kommissionen publicerade en långsiktig klimatstrategi fram till 2050 den 28.11.2018.
Strategins mål är att förhindra klimatförändringen och nå klimatneutralitet i Europa fram till år
2050. För att målet ska kunna nås innehåller strategin sju byggstenar. Genom utveckling av dem
och samarbete mellan dem främjas möjligheterna att nå målet. De här byggstenarna är energieffektivitet, förnybara energikällor, ren, säker och uppkopplad rörlighet, konkurrenskraftig industri
och cirkulär ekonomi, infrastruktur och tillgänglighet, bioekonomi och kolsänkor samt återvinning
och lagring av koldioxid. Medlemsländerna skulle sända sina nationella strategier för åren fram till
2050 till Kommissionen senast 1.1.2020 (Europeiska kommissionen 2018).
Finlands energi- och klimatplan, som lämnades in till Europeiska kommissionen, baserades på den
nationella energi- och klimatstrategin från 2016 och en långsiktig klimatplan från 2017. Energioch klimatplanen innehåller också de energi- och klimatpolitiska målen i statsminister Sanna Marins
regeringsprogram 2019, där det står att vindkraftens andel ska ökas (Statsrådet 2019). Enligt
energi- och klimatplanen är Finlands mål att de förnybara energikällornas andel av den slutliga
elförbrukningen ska utgöra minst 51 procent (Arbets- och näringsministeriet 2019).
Den nationella energi- och klimatstrategin
Finlands regering godkände 24.11.2016 den nationella energi- och klimatstrategin till 2030. I strategin dras det upp målsättningar för att Finland ska nå de energi- och klimatmål som man kommit
överens om i regeringsprogrammet och i EU fram till 2030. Enligt de här riktlinjerna ska den förnybara energins andel av den slutliga energiförbrukningen stiga till över 50 procent på 2020-talet.
Ett långsiktigt mål är att ändra energisystemet så att det blir kolneutralt och är starkt baserat på
förnybara energikällor. Enligt strategin ska totalt två terawattimmar förnybar elproduktion konkurrensutsättas under åren 2018–2020.
2.9.2

Naturskydd

Nätverket Natura 2000
Statsrådet beslutade om Finlands förslag till nätverket Natura 2000 den 20.8.1998. Natura 2000
är ett EU-projekt med avsikt att trygga de naturtyper som anges i habitatdirektivet och livsmiljöerna för de arter som finns upptagna i direktivet. Genom nätverket Natura 2000 vill man värna om
naturens mångfald inom Europeiska Unionen och uppfylla de skyddsmål som anges i habitat- och
fågeldirektivet.
Strategin för skydd av naturens mångfald och hållbart utnyttjande av naturen 2012–
2020
Statsrådet godkände strategin i december 2012. Strategins huvudmål är att stoppa utarmningen
av naturens mångfald. Strategins fem mål:
1) Bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden integreras i förvaltningen
och samhället.
2) Det direkta trycket på den biologiska mångfalden ska minskas och hållbart nyttjande av
den främjas.
3) Tillståndet för den biologiska mångfalden förbättras genom att ekosystemen, arterna och
den genetiska mångfalden tryggas.
4) Nyttan av biologisk mångfald och ekosystemtjänster tryggas för alla.
5) Verkställandet av bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden förbättras genom deltagande planering och informationsförvaltning samt genom att verksamhetsförutsättningarna och -förmågan utvecklas.
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Förnybara energiformer i Österbotten. Konsekvenser av vindkraftsområdena i etapplandskapsplan 2 för Natura 2000-områdena
Österbottens förbund lät göra en bedömning som blev färdig 2013. Avsikten med utredningen är
att mera ingående bedöma konsekvenserna av de vindkraftsområden som i den tidigare bedömningen ”Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten” har konstaterats medföra sådana miljökonsekvenser att Natura 2000-områden eventuellt kan påverkas. Björkbackens vindkraftsområde hör inte till de områden som ska undersökas noggrannare i utredningen, men för att
bedöma de totala konsekvenserna gjordes en granskning också på de övriga vindkraftsområdena
i planförslaget.
Som sammanfattning konstateras i bedömningen att reserveringarna för vindkraft i landskapsplanen kan förverkligas så att inga betydande konsekvenser uppkommer för de djurarter och naturtyper i habitatdirektivet vilka utgör grund för skyddet av Naturaområdena. Det här förutsätter att
Naturaområdenas naturförhållanden också beaktas i planeringen av transportrutter utanför vindkraftsområdena. De största konsekvenserna bedöms uppkomma indirekt via samverkan mellan
olika vindkraftsprojekt.
2.9.3

Områdesanvändning

De riksomfattande målen för områdesanvändningen
De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av systemet för planering av
områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen. Statsrådet beslutade om de nya
riksomfattande målen för områdesanvändningen 14.12.2017. Genom beslutet ersattes statsrådets
beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen som fattades 30.11.2000 och reviderades 13.11.2008. De nya reviderade målen trädde i kraft 1.4.2018.
Målen för områdesanvändningen ska bland annat bidra till att markanvändnings- och bygglagens
mål samt målen för planering av områdesanvändningen ska uppnås. De viktigaste av de här målen
är god livsmiljö och en hållbar utveckling. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska målen beaktas och ett fullföljande av målen ska främjas i landskapets planering, i kommunernas planläggning och i de statliga myndigheternas verksamhet.
De nya riksomfattande målen för områdesanvändningen behandlar följande helheter:






Fungerande samhällen och hållbara färdsätt
Ett effektivt trafiksystem
En sund och trygg livsmiljö
En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar
En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar

Målen för en förnybar energiförsörjning är baserade på Finlands klimat- och energipolitik. Därför
måste man i områdesanvändningen skapa beredskap för en betydande ökning av förnybar energiproduktion samt utnyttjande av vindkraftspotentialen i stor skala. Enligt målen ska vindkraftverken
i första hand koncentreras till enheter som omfattar flera kraftverk och kraftledningarna ska i första
hand dras så att befintliga ledningskorridorer utnyttjas.
Österbottens landskapsöversikt 2040, Ny energi i Österbotten
Österbottens landskapsöversikt 2040 blev färdig 12.5.2014 (Österbottens förbund 2014). I Österbottens landskapsöversikt 2040 dras riktlinjer upp för bl.a. ambitioner dvs. visioner för utvecklingens riktning i Österbotten. I ambitionerna ingår bl.a. profilering som föregångare inom energikunnande och spetsområde för produktion och användning av förnybara energiformer. Energikunnandet är speciellt inriktat på decentraliserade energisystem som utnyttjar förnybara energikällor.
Målen enligt landskapsöversikten omfattar också ökad energisjälvförsörjning i landskapet.
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Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten
Björkbacken finns med i utredningen ”Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten”,
som Österbottens förbund publicerade 2012. Projektområdet ingår i det stora, smala och långsträckta vindkraftsområdet Björkbacken (område 9). I Björkbackens vindkraftsprojekt som nu bereds är projektområdet betydligt mindre än området med samma namn i utredningen. Projektområdet ligger ungefär mitt på området Björkbacken i utredningen. I utredningen är vindkraftsområdena klassificerade i tre klasser. A är ett område som i första hand rekommenderas, området
lämpar sig väl som vindkraftsområde i landskapsplanen. B är ett område som rekommenderas i
andra hand, området lämpar sig med förbehåll som vindkraftsområde i landskapsplanen. C är ett
område som inte utan tilläggsutredningar rekommenderas som vindkraftsområde i landskapsplanen.
I utredningen Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten är Björkbacken klassificerat som klass B/C, ett område som efter reducering av storleken kan rekommenderas i andra hand.
I utredningen konstateras att vidsträckta konsekvenser för ådalarnas landskap och värdefulla landskapsområde samt flyttfåglar kan förekomma. Det rekommenderas en undersökning av lämpligheten i områdets norra del, som splittras av riksvägen och en högspänningsledning. I utredningen
konstateras även att inom området finns också ett skogsområde som har anskaffats för naturskyddsändamål. Påverkan på det här området torde kunna förhindras genom lämplig placering av
kraftverken. Det är känt att flygekorre också har revir på området, vilket måste beaktas då kraftverk och vägar byggs.
Österbottens landskapsplaner
Planläggningen på projektområdet har beskrivits i kapitel 4.2 Planläggningssituation.
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3.

FÖRFARANDET
VID
OCH DELTAGANDE

3.1

Bedömningens syfte och mål

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

Syftet med lagen om miljökonsekvensbedömning (”MKB-lagen” 252/2017) är att främja bedömning av miljökonsekvenserna och enhetligt beaktande av dem i planeringen och beslutsfattandet.
Målet är förutom att främja miljökonsekvensbedömningen och att miljökonsekvenser beaktas redan i planeringsskedet också att öka invånarnas tillgång till information och möjligheter att delta i
projektplaneringen. Ett viktigt mål för MKB-förfarandet är dessutom att förhindra eller minska uppkomsten av skadliga miljökonsekvenser.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är inte något beslutsfattande eller tillståndsförfarande,
vilket innebär att inga beslut om att genomföra projektet fattas medan bedömningen pågår. Resultaten från förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens motiverade
slutsats beaktas i den fortsatta planeringen av projektet. Myndigheten får inte bevilja tillstånd för
att genomföra ett projekt eller fatta andra därmed jämförbara beslut förrän bedömningen är avslutad.
3.2

Behov av bedömning
För att förverkliga en vindkraftspark krävs ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning enligt
MKB-lagen alltid då projektet omfattar minst 10 vindkraftverk eller då kraftverkens totala effekt
överstiger 45 MW.
Energiequelle Oy har planerat bygga högst 26 vindkraftverk på området, vilket innebär att antalet
kraftverk överstiger den gräns som anges i lagen om miljökonsekvensbedömning. Därför måste en
miljökonsekvensbedömning av projektet göras.

3.3

Bedömningsförfarandets skeden
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är en process i två steg där först bedömningsprogram
och sedan konsekvensbeskrivning utarbetas. Kraven på innehållet i bedömningsprogrammet och
konsekvensbeskrivningen finns detaljerat uppräknade i statsrådets förordning om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning (Srf 277/2017).
Utarbetning av bedömningsprogram: I första steget av MKB-förfarandet utarbetas ett bedömningsprogram, som är en plan för hur miljökonsekvenserna av projektet kommer att bedömas (arbetsprogram). I bedömningsprogrammet presenteras bl.a.










information om projektet och dess syfte, läge och markanvändningsbehov samt den projektansvarige,
projektalternativ,
uppgifter om de planer och tillstånd som genomförandet av projektet förutsätter,
beskrivning av projektområdets miljö i nuläget och dess utveckling,
förslag på miljökonsekvenser som identifierats och ska bedömas samt förslag till avgränsning av det influensområde som ska undersökas,
information om miljökonsekvensutredningar som gjorts och som planeras samt metoder
som ska användas i bedömningen,
uppgifter om kompetensen hos de som utarbetat bedömningsprogrammet,
plan för hur bedömningsförfarandet och därtill hörande deltagande ska ordnas,
uppskattad tidsplan för projektplaneringen och genomförandet.
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Utarbetning av konsekvensbeskrivning: I MKB-beskrivningen presenteras en uppskattning av projektets miljökonsekvenser som sannolikt blir betydande. Bedömningen görs utgående från bedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlåtande om det. I konsekvensbeskrivningen presenteras bl.a.












en beskrivning av projektet, dess syfte, läge, storlek, markanvändningsbehov och viktigaste egenskaper
uppgifter om den projektansvarige, tidtabell för planering och genomförande av projektet,
planer och tillstånd som behövs för att genomföra projektet
en utredning av hur projektet och dess alternativ förhåller sig till markanvändningsplanerna
och till planer och program som gäller användningen av naturresurser och miljöskydd som
är väsentliga med tanke på projektet
en beskrivning av miljöns tillstånd vid tidpunkten i fråga i projektets influensområde och
miljöns sannolika utveckling, om projektet inte genomförs
en uppskattning av möjliga olyckor och deras följder
en bedömning och beskrivning av sannolika betydande miljökonsekvenser av projektet och
dess skäliga alternativ, jämförelse av alternativen
metoder att förhindra och minska de negativa konsekvenserna
förslag till uppföljning av miljökonsekvenserna
hur informering och deltagande har ordnats under MKB-förfarandets gång
hur kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet har beaktats i bedömningen

Kontaktmyndigheten (NTM-centralen) lägger fram både bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen offentligt så att intressenterna kan lämna in sina åsikter om dem. Kontaktmyndigheten sammanställer de inlämnade åsikterna och utlåtandena om programmet och beskrivningen.
Kontaktmyndigheten ger sitt eget utlåtande om MKB-programmet samt en motiverad slutsats om
MKB-beskrivningen. Om kontaktmyndigheten inte kan sammanställa en motiverad slutsats på
grund av att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig, har den projektansvarige möjlighet att
komplettera den. Den motiverade slutsatsen ges till den projektansvarige samt för kännedom till
de myndigheter som behandlar projektet, kommunerna inom projektets influensområde samt vid
behov till landskapsförbunden och andra berörda myndigheter och den publiceras på kontaktmyndighetens webbplats.

Figur 8. MKB-förfarandets förlopp samt uppskattad tidsplan.
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3.4

MKB-förfarandets parter

3.4.1

Projektansvarig

Den projektansvarige är verksamhetsutövaren, som ansvarar för projektförberedelserna och genomförandet. Den projektansvarige måste vara medveten om miljökonsekvenserna av sitt projekt.
I bedömningsförfarandet utarbetar den projektansvarige ett bedömningsprogram och utreder projektets miljökonsekvenser. I Björkbackens vindkraftsprojekt i Nykarleby är den projektansvarige
Energiequelle. Den projektansvarige anlitar Ramboll Finland Oy som konsult för att utarbeta en
MKB.
3.4.2

Kontaktmyndighet

Kontaktmyndigheten ser till att ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning ordnas för projektet.
Kontaktmyndighetens uppgifter anges i MKB-lagen och -förordningen. Till kontaktmyndighetens
uppgifter hör bl.a. att lägga fram MKB-programmet och -beskrivningen offentligt, ordna offentligt
hörande, ta emot utlåtanden och åsikter samt att ge utlåtande om bedömningsprogrammet och en
motiverad slutsats om konsekvensbeskrivningen. Kontaktmyndighet i det här projektet är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

3.5

Växelverkan och deltagande
MKB-förfarandet är en öppen process. I den kan alla de medborgare delta, vilkas förhållanden och
intressen såsom boende, arbete, möjligheter att röra sig på området, fritidssysselsättningar eller
andra levnadsförhållanden kan påverkas, om projektet genomförs.
Befolkningen kan:


framföra sina synpunkter om behovet att utreda konsekvenserna av projektet, då det meddelas om att bedömningsprogrammet för projektet är anhängigt



framföra sina ställningstaganden om konsekvensbeskrivningens innehåll, t.ex. de gjorda
utredningarnas tillräcklighet, i samband med att konsekvensbeskrivningen tillkännages.

Åsikter och ställningstaganden kan under framläggningstiden framföras till kontaktmyndigheten,
som i det här fallet är NTM-centralen i Södra Österbotten.

3.5.1

Möten för allmänheten och informering

I samband med miljökonsekvensbedömningen vill man nå influensområdets invånare, markägare
och andra intressegrupper.
För allmänheten ordnas ett öppet informations- och diskussionstillfälle om programmet för miljökonsekvensbedömningen i januari 2021. Vid mötet som sammankallas av kontaktmyndigheten
presenteras projektet och bedömningsprogrammet. Då har allmänheten möjlighet att framföra sina
synpunkter och frågor. Syftet med mötet för allmänheten är att dela information om projektet och
miljökonsekvensbedömningen, och kartlägga de konkreta konsekvenser som lokalbefolkningen och
de som använder området vill få beaktade i bedömningen.
Bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen, kungörelserna samt kontaktmyndighetens
utlåtande och den motiverade slutsatsen kommer att läggas fram på kontaktmyndighetens webbplats
www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Miljokonsekvensbedomning/MKBprojekt.
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3.6

Tidsplan för MKB-förfarandet
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av Björkbackens vindkraftspark i Nykarleby startar då
detta bedömningsprogram lämnas in till kontaktmyndigheten. En uppskattning av tidsplanen för
MKB-förfarandet presenteras i figur 8 (Figur 8) samt nedan:


MKB-program januari-februari 2021



Informationsmöte för allmänheten under MKB-programskedet



Kontaktmyndighetens utlåtande mars 2021



MKB-beskrivning mars-juni 2021



Motiverad slutsats september 2021

Kontaktmyndigheten kungör bedömningsprogrammet och framlägger det offentligt samt begär behövliga utlåtanden och bereder möjlighet att framföra åsikter. I kungörelsen anges tidsfristen för
inlämning av utlåtanden och åsikter. Kontaktmyndigheten ger sitt eget utlåtande om bedömningsprogrammet inom en månad efter att tidsfristen för inlämning av utlåtanden och åsikter löpt ut.
Kontaktmyndigheten kontrollerar miljökonsekvensbeskrivningens tillräcklighet och kvalitet och
sammanställer därefter en motiverad slutsats om projektets betydande miljökonsekvenser. Utlåtandet ska ges till den projektansvarige inom två månader efter att fristen för inlämning av utlåtanden och åsikter har löpt ut. I den motiverade slutsatsen ges en sammanfattning av andra inlämnade utlåtanden och åsikter. Bedömningsförfarandet avslutas då kontaktmyndigheten ger sin
motiverade slutsats samt andra utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Den motiverade
slutsatsen ges samtidigt för kännedom till de myndigheter som behandlar projektet, kommunerna
inom projektets influensområde samt vid behov till ifrågavarande landskapsförbund och andra berörda myndigheter.
3.7

Beaktande av MKB i tillståndsförfarandet och tillståndet
De frågor som har klargjorts i miljökonsekvensbedömningen ger information för den mera detaljerade planeringen av projektet samt för beslutsfattande om projektet. Till tillståndsbeslut som
gäller projektet ska enligt 25 § i lagen om miljökonsekvensbedömning bifogas MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats. Av beslutet ska det framgå hur konsekvensbeskrivningen och den
motiverade slutsatsen har beaktats. Tillståndsmyndigheten ska också försäkra sig om att den motiverade slutsatsen är aktuell när tillståndsärendet avgörs.
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4.

PROJEKTOMRÅDETS NUVARANDE TILLSTÅND
Nedan beskrivs i allmänna drag miljöns nuvarande tillstånd på projektområdet, planerad markanvändning och skyddsobjekt. En noggrannare utredning görs för konsekvensbedömningen och publiceras i konsekvensbeskrivningen. Den här allmänna beskrivningen ska styra konsekvensbedömningen så att viktiga aspekter undersöks.

4.1

Samhällsstruktur och markanvändning

4.1.1

Läge och nuvarande markanvändning

Projektområdet ligger cirka 10 kilometer söder om Nykarleby centrum på området mellan Riksväg
åtta, Västra Jeppovägen, Pensalavägen och Jussilavägen. Öster om området finns tätorten Jeppo
cirka 1,8 kilometer från projektområdet. I nordväst gränsar projektområdet delvis till Riksväg åtta.
Till tätorten Munsala nordväst om området är avståndet från projektområdets kant cirka 4,8 kilometer.
Projektområdet omfattar cirka 1870 hektar och största delen av det består av en skogbevuxen ås
med blockmark och utdikade torvmarker. I nordöstra delen av projektområdet och vid östra kanten
finns ett enhetligt åkerområde. Området används för jord- och skogsbruk och största delen av
området är ekonomiskog. På området finns också en liten myrtjärn och några små öppna mossar.
Genom nordvästra delen av projektområdet i riktning sydväst–nordost löper Oy Herrfors Ab:s två
110 kV kraftledningar samt intill dem Fingrid Oyj:s 400 kV kraftledning. Genom projektområdet i
riktning nordväst–sydost löper också Oy Herrfors Ab:s 110 kV kraftledning.
Nordost om Björkbackens planeringsområde cirka 100 meter från projektområdets kant och cirka
900 meter från närmaste planerade vindkraftverk finns Jeppo Biogas Ab:s biogasanläggning. I
närheten av projektområdet finns också pälsfarmer.
4.1.2

Bebyggelse, fritidsbebyggelse och användning av området för rekreation

Enligt systemet för uppföljning av samhällsstrukturen 2018 är bebyggelsen i närheten av planeringsområdet koncentrerad till tätorterna Jeppo, Finskas och Munsala samt längs riksväg 19 och
förbindelseväg 7320. De närmaste byarna är Stenbacken cirka 1,8 kilometer från närmaste planerade vindkraftverk, Keppo (4,5 km), Jussila (1,7 km), Sandås (1,8 km) och Ytterjeppo (2 km),
närmaste mindre by är Kengo (2 km).
Samhällsstrukturen enligt systemet för uppföljning av samhällsstrukturen YKR 2018 i närheten av
planeringsområdet presenteras i figur 9 (Figur 9).
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Figur 9. Samhällsstruktur i närområdet enligt YKR 2018. En enskild bostadsbyggnad ger upphov till en
cirkel med landsbygdsbebyggelse med en diameter på 2250 m. Landsbygdsbebyggelsen är angiven med
blått, småbyar (20–39 invånare) med orange, byar (över 39 invånare) med grönt och tätorter med rödbrunt (Miljöförvaltningen 2018).

På projektområdet finns inga bostads- eller fritidshus. Avståndet från bostadshusen till närmaste
planerade vindkraftverk är minst 1,5 kilometer. Närmaste bostadshus ligger väster om projektområdet cirka 1,5 kilometer från närmaste planerade vindkraftverk. De närmaste fritidshusen ligger
väster om projektområdet cirka 1,2 kilometer från närmaste planerade vindkraftverk. Till andra
fritidshus är avståndet från vindkraftverken minst 1,5 kilometer. Vid kanten av projektområdet har
det beviljats bygglov för en vindmätningsmast samt avgörande om planeringsbehov för vindkraftverk.
På projektområdet finns inga allmänna rekreationsområden. På området finns ett snöskoterspår.
Norr om projektområdet i Ytterjeppo finns vandrings- och cykelleder samt ett skidspår. Sydost om
projektområdet finns vandringsleden Trådi. I dess omgivning finns också skidspår, en spånbana
och föreningen Nykarlebynejdens sportbilisters motorbana i varmansklassen. Nordost om projektområdet rinner Lappo å/Nykarleby älv, där det finns en paddlingsled. Intill Pensalavägen och längs
Lappo å/Nykarleby älv finns riktgivande cykelleder anvisade i gällande landskapsplan. I tätorterna
Jeppo och Munsala finns olika idrottsplatser. I Jeppo finns Jeppo jaktförening.
Den nuvarande bebyggelsen och annan markanvändning på Björkbacken och i dess närområde
beskrivs nedan (Figur 10).
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Figur 10. Nuvarande markanvändning på vindkraftsområdet och i dess näromgivning.
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4.1.3

Trafik

På projektområdet finns inga vägar som är klassificerade som förbindelsevägar, inte heller regioneller stamvägar. Nordväst om projektområdet, delvis gränsande till projektområdet, löper Riksväg
åtta (rv 8) och nordost om projektområdet Västra Jeppovägen (rv 19). Till området leder flera små
skogsbilvägar från olika håll, bl.a. Björkbackavägen från förbindelsevägen Jussilavägen (fv 17889).
Längs områdets västra kant slingrar sig Muskan skogsväg, som har anslutning till Riksväg åtta.
Trafikmängderna på de allmänna vägarna i närheten
Riksväg åtta
varav den tunga trafikens andel
riksväg 19 (Västra Jeppovägen)
varav den tunga trafikens andel
förbindelseväg 7320 (Pensalavägen)
varav den tunga trafikens andel
förbindelseväg 17889 (Jussilavägen)
varav den tunga trafikens andel

av planeringsområdet är:
3605 fordon/dygn
501 fordon/dygn
2511 fordon/dygn
542 fordon/dygn
639 fordon/dygn
84 fordon/dygn
119 fordon/dygn
12 fordon/dygn

I en rapport om vindkraft och specialtransporter i Österbotten (Ramboll 2012) utreddes möjligheterna att genomföra de vindkraftsparker som planerats inom landskapet Österbotten med tanke på
specialtransporterna och vägnätet. I rapporten konstateras att riksväg 8 är mycket bra för specialtransporter inom hela landskapet, eftersom dess broar klarar av så gott som alla specialtransporter och riksväg 8 är en del av det riksomfattande nätet för stora specialtransporter (SEKV).
Björkbackens projektområde kan lätt nås direkt från riksväg 8 eller riksväg 19 via enskilda vägar.
Det går också att köra via förbindelseväg 7320 (Pensalavägen) eller 17889 (Jussilavägen). I rapporten nämns att det redan nu finns enskilda vägar till området från alla håll. Deras lämplighet för
specialtransporter borde utredas. Broar eller andra hinder som begränsar transporterna finns inte,
frånsett luftledningar, i ett enda alternativ. Alla vägar är asfalterade fram till skogsvägarna som
leder till vindkraftsområdet.
Ruttalternativen för specialtransporterna och närmare uppgifter om dem preciseras då projektplaneringen hinner längre.
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Figur 11. Vägklasser och trafikmängder för vägarna i närheten av projektområdet.

Karleby-Jakobstads flygplats ligger cirka 40 kilometer och Vasa flygplats cirka 80 kilometer från
projektområdet. Seinäjoki flygplats, från vilken charterflyg flygs, ligger på cirka 80 kilometers avstånd, Kauhava småflygfält cirka 40 kilometer och Sulkaharju privata småflygfält cirka 70 kilometer
från projektområdet.

4.1.4

Markområdenas ägare

Området ägs huvudsakligen av privata markägare. Den projektansvarige har ingått markarrendeavtal med markägarna på projektområdet.

4.2

Planläggningssituation

4.2.1

Landskapsplaner

Österbottens landskapsplan 2040
Förnyelsen av landskapsplanen inleddes vintern 2014. Landskapsplanen utarbetades som en helhetslandskapsplan och landskapsfullmäktige godkände landskapsplanen 15.6.2020. Planen trädde
i kraft 11.9.2020 (Figur 12).
I landskapsplanen finns ett med stöd av naturvårdslagen skyddat område eller som är avsett att
skyddas (sl) på projektområdet. Det är ett område som ägs av Forststyrelsen och är skyddat genom
Metsoprogrammet. På projektområdet finns dessutom fornlämningar som är fredade med stöd av
fornminneslagen. Genom projektområdet i riktning nordväst–sydost löper en kraftöverföringsledning, och en annan kraftöverföringsledning finns i västra delen av projektområdet nära Riksväg
åtta (rv). Den del av Riksväg åtta som gränsar till projektområdet är utmärkt som en vägsträckning
som ska förbättras inklusive anslutningsarrangemang. Projektområdet ligger på ett område för
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vindkraftverk (tv 1). Jeppo, som ligger öster om projektområdet, är anvisat som område för tätortsfunktioner (A) och dess centrum anges som centrum för närservice (ca). Nordost om projektområdet nära korsningen mellan Riksväg åtta och riksväg 19 samt öster om Pensalavägen öster
om projektområdet finns ett industri- och lagerområde (t). Nordost om projektområdet finns ett
område för cirkulär ekonomi (eko). Riksväg 19 (rv), Västra Jeppovägen, ligger nordost om projektområdet. Pensalavägen sydost om projektområdet är utmärkt som förbindelseväg (fv) och intill
den finns en riktgivande cykelväg anvisad. Vid korsningen av Riksväg åtta och Västra Jeppovägen
finns en ny planskild anslutning med sina trafikarrangemang utmärkt. Öster om projektområdet
finns två byggda kulturmiljöer av riksintresse, Kiitola och Keppo, som representerar Österbottens
bruksherrgårdar, samt en kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå, kulturlandskapet längs
Lappo ås nedre lopp.

Figur 12. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2040. Projektområdet är utmärkt med blå avgränsning.
Källa: Österbottens förbund 2020.
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Tabell 1. Beteckningar och bestämmelser som ingår i landskapsplanerna och som ska beaktas i projektet.

Riktgivande cykelled
Planeringsbestämmelse: Mer detaljerad planering och utmärkning av cykelleden bör ske i
samarbete med markägare och myndigheter. Vid planering av leden ska man sträva efter
att använda befintliga vägar och gång- och cykeltrafikleder. Då cykelleden planeras ska
uppmärksamhet fästas vid dess betydelse i grönområdesstrukturen och den bör om möjligt
sammanbinda landskapets rekreationsområden, rekreations- och turismobjekt, värdefulla
kulturmiljöer och naturskyddsområden till samverkande nätverk på landskapsnivå. Vid planering och åtgärder bör kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden beaktas.
Byggd kulturmiljö av riksintresse
Planeringsbestämmelse: Om en områdesreserveringsbeteckning anvisats för ett område
anger den beteckningen den primära markanvändningsformen i området. Vid användning
av området måste det säkerställas att kulturmiljön och naturarvet bevarar sina värden.
I den mer detaljerade planeringen samt vid byggande ska den byggda kulturmiljön som
helhet, dess särdrag och tidsmässiga skiktning beaktas så att de värden som hänförs till
den tryggas och området kan utvecklas.
Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå
Planeringsbestämmelse: Om en områdesreserveringsbeteckning anvisas för ett område
anger den beteckningen den primära markanvändningsformen i området. Vid användning
av området måste det säkerställas att kulturmiljön och naturarvet bevarar sina värden.
I den mer detaljerade planeringen samt vid byggande ska kulturmiljön som helhet, dess
särdrag och tidsmässiga skiktning beaktas så att de värden som hänförs till den tryggas
och området kan utvecklas.
Målsättningen bör vara att åkrarna i området hålls öppna och används inom jordbruket
samt att skogarna sköts. Med undantag av jord- och skogsbrukets behov bör byggplatser
inte planeras på enhetliga åkerområden.
Fornlämningar som fredats med stöd av fornminneslagen
Planeringsbestämmelse: Vid planering av markanvändning och åtgärder som kan inverka
på fornlämningar bör man rådgöra med museimyndigheten. Bestämmelsen gäller alla fasta
fornlämningar, även de som ännu inte är införda i Museiverkets fornminnesregister.
Område för vindkraftverk (tv1)
Planeringsbestämmelse: Vid planering av området ska man beakta konsekvenserna för
fast boende, fritidsboende och rekreation samt för landskaps-, kulturmiljö- och naturvärden och sträva efter att förhindra negativa konsekvenser. De begränsningar som flygtrafikens samt försvarsmaktens verksamhet medför ska också beaktas.
I den mer detaljerade planeringen ska uppmärksamhet fästas vid att betydande bullerkonsekvenser inte uppstår för boende samt vid att kulturmiljöernas värden, fåglarnas livsbetingelser och förutsättningarna för primärnäringar tryggas.
Område för centrumfunktioner, centrum med närservice
Planeringsbestämmelse: Kommunerna och städerna ska i sin strategiska planering skapa
förutsättningar för närservice i dessa centrum. Avgränsningen av centrum med närservice
bör i den kommunala planläggningen utredas och anvisas.
Område för tätortsfunktioner
Planeringsbestämmelse: I den mer detaljerade planeringen bör området planeras i huvudsak för boende, service och arbetsplatser. En enhetligare samhällsstruktur bör främjas med
hänsyn till tätortens karaktär. Bebyggelse bör inte placeras på enhetliga åkerområden ifall
den inte gör tätortsstrukturen mer enhetlig. Kollektivtrafiken och nätverket av gång- och
cykeltrafikleder bör utvecklas för att förbättra tillgängligheten till offentlig och kommersiell
service samt rekreationsområden. Kompletterande byggande bör anpassas till den befintliga bebyggelsen samt till kulturmiljö-, landskaps- och naturvärdena. Avsikten är att området detaljplaneras.
Industri- och lagerområde
Planeringsbestämmelse: I den mer detaljerade planeringen ska fästas uppmärksamhet vid
områdets tillgänglighet och trafikarrangemang samt vid kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden. Vid planering av ett område som ligger inom eller intill tätort ska stads- och
tätortsbilden beaktas och tillräcklig skyddszon till bostads- och rekreationsområden anvisas. På området kan i den mer detaljerade planeringen på grundval av noggrannare utredningar anvisas industrianläggningar med betydande miljökonsekvenser och anläggningar
som hanterar farliga kemikalier. Betydande miljöolägenheter ska förhindras genom att tillräckliga skyddszoner anvisas eller med tekniska lösningar. Om det i området lagras eller
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tillverkas bränsle eller andra farliga ämnen, ska de miljörisker som lagringen eller tillverkningen orsakar beaktas vid planeringen av området och dess närmiljö. På området får inget
nytt boende anvisas.
Område för cirkulär ekonomi
Planeringsbestämmelse: Vid planering av markanvändning och åtgärder bör utvecklandet
av funktioner för den cirkulära ekonomin möjliggöras och nödvändig infrastruktur säkerställas samt kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden beaktas. I den mer detaljerade planeringen ska en dagvattenhanteringsplan uppgöras för området och uppmärksamhet fästas vid behovet att ordna hanteringen av släckvatten.
Område som är skyddat eller avses bli skyddat enligt naturvårdslagen (SL)
Skyddsbestämmelse: Speciell uppmärksamhet ska fästas vid att bevara och trygga områdets naturvärden samt vid att undvika sådana åtgärder som äventyrar de värden för vilka
området bildats eller är avsett att bildas till ett naturskyddsområde.
Kraftledning

Ny vägsträckning eller vägavsnitt som bör förbättras jämte anslutningsarrangemang
Planeringsbestämmelse: Nya vägsträckningar eller vägavsnitt som bör förbättras och speciellt avsnitt med omkörningsfiler bör planeras och anläggas samtidigt med övrig planering
av markanvändningen och förverkligande av den. I den mer detaljerade planeringen bör
nödvändiga trafikförbindelser (ss. anslutnings- och parallellvägsarrangemang, under- och
överfarter, ekologiska korridorer) beaktas och tillräckliga arealer reserveras för dem. Vid
planering och förverkligande av en vägsträckning bör konsekvenserna för den omkringliggande markanvändningen samt kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden beaktas.
Riksväg eller stamväg
På vägområdet gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen.
Förbindelseväg
På vägområdet gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen.
Ny planskild anslutning jämte trafiklösningar
Planeringsbestämmelse: En planskild anslutning bör planeras och anläggas samtidigt med
övrig planering av markanvändningen och förverkligande av den. I den mer detaljerade
planeringen bör nödvändiga trafikarrangemang beaktas och tillräckliga arealer reserveras
för dem. Kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden bör beaktas. Förverkligande av ett planlagt bostads- eller serviceområde som i betydande grad stöder sig på en ny planskild anslutning får inte påbörjas innan den planskilda anslutningen har byggts eller innan det finns
ett finansieringsbeslut.

Figur 13 (Figur 13) presenterar närmare de vindkraftsområden och planlagda områden som ingår
i Österbottens gällande landskapsplan samt Björkbackens projektområde och de planerade kraftverkens placering.
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Figur 13. Vindkraftsområden enligt landskapsplanen och planläggningssituation i projektområdets näromgivning.

4.2.2

Generalplan

På projektområdet eller i dess näromgivning finns inga gällande generalplaner. Inom cirka tjugo
kilometers radie från projektområdet finns bl.a. flera delgeneralplaner för vindkraftsparker.
I Vörå- och Nykarlebyområdet i Sandbacka cirka 3,5 kilometer från Björkbackens projektområde
finns den godkända delgeneralplanen för Sandbacka vindkraftspark för byggande av 14 vindkraftverk (HFD 4.4.2018).
För Storbötets vindkraftspark, som har planerats inom Nykarleby- och Vöråområdet, finns en anhängig delgeneralplan som möjliggör byggande av 25 kraftverk. Planområdet ligger som närmast
cirka 4,9 kilometer från projektområdet. Den del av delgeneralplanen som ligger på Vörå kommuns
område (7 vindkraftverk) godkändes av Vörå kommunfullmäktige 10.9.2015 och planen har till
denna del vunnit laga kraft.
På Nykarleby stads och Vörå kommuns område finns en gällande delgeneralplan för havsnära byar.
Nykarleby stadsfullmäktige godkände planen 19.6.2008 och Oravais kommunfullmäktige
18.6.2008. (Oravais och Vörå-Maxmo fusionerades till Vörå kommun 2011.) Planområdet ligger
som närmast cirka 5,8 kilometer från projektområdet.
Inom Nykarleby stads område finns en gällande delgeneralplan för Kröpulns vindkraftspark. Planområdet ligger som närmast 8,2 kilometer från projektområdet.
Delgeneralplaneområdet för Storbackens vindkraftspark (godkänd av Vörå kommunfullmäktige
15.6.2015) ligger cirka 8,3 kilometer från projektområdet.

30

I Alahärmä tätort i Kauhava trädde generalplanen för Kuukanmäki-Kilsukanmäki avloppsreningsverk i kraft genom Vasa förvaltningsdomstols beslut 12.8.2005. Planområdet ligger cirka 14,1 kilometer från projektområdet.
I Kortesjärvi i Kauhava är Salo-Ylikoski generalplan för vindkraft anhängig. Planområdet ligger
cirka 17 kilometer från projektområdet.
4.2.3

Detaljplan

På projektområdet finns inga gällande detaljplaner. Närmaste detaljplanerade områden finns i Finskas by cirka en kilometer och Jeppo tätort 1,5 kilometer från projektområdet (Figur 13). Munsala
detaljplanerade område ligger cirka 4,7 kilometer från projektområdet.
I Nykarleby stads planläggningsöversikt 2019 konstateras att staden har tagit initiativ till en detaljplanering av Ytterjeppo i närheten av Riksväg 8. I den delgeneralplan som tidigare har förverkligats har en rastplats och en servicestation planerats på området. Det område som eventuellt ska
detaljplaneras ligger cirka 1,8 kilometer från projektområdet.
4.2.4

Byggnadsordning

Nykarleby stadsfullmäktige godkände stadens byggnadsordning 9.4.2015.
4.3

Landskap och kulturmiljö

4.3.1

Landskap

I den nationella indelningen i landskapsprovinser ligger området i landskapsprovinsen Österbotten
och därtill hörande Södra Österbottens kustregion. Typiskt för den här landskapsprovinsen är breda
å- och älvdalar med jämn botten, röjda för odling. Byggnadsarvet karakteriseras främst av bandformade byar nära ån/älven som rinner mitt genom dalen. På det svenskspråkiga området finns
en långvarig kulturtradition att bevara många gamla byggnader. Projektområdet består till största
delen av ett obebyggt åsområde med blockmark mellan två odlingsslätter som ligger invid åar. Vid
kanterna av projektområdet finns också åkrar.
Terrängformerna på projektområdet är flacka, men skogarna består på många ställen av blockmark. Planområdets landskapsbild präglas av ekonomiskog, torvmarker och åkrar. Människans
kulturpåverkan syns dessutom i form av odlingar samt dikning, skogsvägar och skötta ekonomiskogar.
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Figur 14. Flygfoto av projektområdet.

Terrängformer
Områdets terrängformer består av ett relativt jämnt, stenbundet åsområde som reser sig från det
låglänta odlingslandskapet vid Lappo å/Nykarleby älv och Munsala å. På området finns små bergsknallar och backar (Figur 15, Figur 16). Områdets högsta punkt är Prästrumlet i södra delen av
planeringsområdet. På projektområdet finns några små öppna mossar och en myrtjärn.
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Figur 15. Terrängformer i området kring Björkbackens projektområde.

Figur 16. Höjdmodell av Björkbackens projektområde.
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4.3.2

Värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekt

På det planerade vindkraftsområdet eller i dess näromgivning finns inga värdefulla landskapsområden av riksintresse. Närmaste byggda kulturmiljöobjekt av riksintresse (RKY 2009) är Kiitola,
som är en av Österbottens bruksherrgårdar, cirka 2,2 kilometer från närmaste planerade vindkraftverk.
I Österbottens gällande landskapsplan anges en kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå,
kulturlandskapet vid Lappo ås nedre lopp. Området ligger som närmast 2,1 kilometer från närmaste
planerade vindkraftverk.
På de landskapsområden som är värdefulla på riksnivå och landskapsnivå gjordes uppdateringsoch kompletteringsinventeringar inom Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten
2012–2013 (Kuoppala m.fl. 2013). I inventeringarna och i styr- och bedömningsarbetsgruppen för
uppdateringsinventeringarna av landskapsområden (MAPIO) framlades i någon mån ändringar av
de nuvarande landskapsområdena. Beträffande värdefulla landskapsområden av riksintresse träder
ändringarna i kraft efter att statsrådet har godkänt dem. När det gäller landskapsområden som är
värdefulla på landskapsnivå fattas beslut i samband med landskapsplanläggningen.
Värdefulla kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009), landskapsområden av riksintresse godkända
av statsrådet samt landskapsområden som är värdefulla på landskapsnivå enligt de godkända landskapsplanerna i projektområdets omgivning inom 20 km avstånd anges i följande tabell (Tabell 2)
och i följande figur (Figur 17).
Tabell 2. Avstånd från värdefulla landskaps- och kulturmiljöområden och -objekt till vindkraftverken.

Objekt

Läge

Värde

Avstånd till närmaste
planerade vindkraftverk

Kulturlandskapet vid Lappo ås nedre lopp

Nykarleby

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

2,1 km

Österbottniska bruksherrgårdar: Kiitola,
Keppo, Juthbacka

Nykarleby

Kulturmiljö som är värdefull på riksnivå
RKY 2009

2,2–10,2 km

Strandvägen

flera kommuner

Kulturhistoriskt värdefull vägsträckning*

3,6 km

Munsala kyrka och prästgård

Nykarleby

Kulturmiljö som är värdefull på riksnivå
RKY 2009

5,7 km

Österby

Nykarleby,
Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

5,8 km

Monå by

Nykarleby

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

7,6 km

Skrivars radby

Nykarleby

Kulturmiljö som är värdefull på riksnivå
RKY 2009

7,7 km

Ekola bys landskap

Kauhava

Område som är viktigt med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården**

9,5 km

Eljasus

Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

9,9 km

Kimo bruk och Oravais fabrikssamhälle:
damm, Oravais fabrik, övre bruket, mellanbruket, nedre bruket, kraftverk
Nykarleby historiska centrum

Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på riksnivå
RKY 2009

10,2–18,7 km

Nykarleby

Kulturmiljö som är värdefull på riksnivå
RKY 2009

10,7 km

Nykarleby centrum

Nykarleby

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

11 km
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Nykarleby seminarium och Seminariegatan

Nykarleby

Kulturmiljö som är värdefull på riksnivå
RKY 2009

11 km

Ekoluoma kulturlandskap, Vakkuri och Kuoppala byar

Kauhava

Område som är viktigt med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården**

11,7 km

Topelius barndomshem Kuddnäs

Nykarleby

Kulturmiljö som är värdefull på riksnivå
RKY 2009

11,7 km

Bebyggelsegrupperna i centrum och kring
kyrkan

Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

12,1 km

Oravais kyrka och begravningsplats: Oravais
kyrka, den gamla begravningsplatsen

Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på riksnivå
RKY 2009

12,1–13 km

Öyrstrand

Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

12,4 km

Strandby

Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

12,6 km

Kovjoki station

Nykarleby

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

12,7 km

Oravais församlingshem

Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

12,9 km

Odlingslandskapen i Kimo ådal***

Vörå

MAPIO, förslag till landskapsområde
som är värdefullt på riksnivå

13,2 km

Källmossens landskap med många lador

Nykarleby

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

13,3 km

Oravais UF, Årvasgården

Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

13,5 km

Oravais UF, danspaviljong

Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

13,5 km

Oravais slagfält och Minnesstodsvägen

Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på riksnivå
RKY 2009

13,9 km

Byn Volttis bandbebyggelse och Mattila bro

Kauhava

Kulturmiljö som är värdefull på riksnivå
RKY 2009

15,5 km

Kimo bruksområde

Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

15,7 km

Hanhiluoma odlingsområde och Hanhimäki
bebyggelse längs vägen

Kauhava

Område som är viktigt med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården**

16,1 km

Soklot bandbebyggelse

Nykarleby

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

16,4 km

Kvarkens skärgårdslandskap

Nykarleby,
Vörå, Korsholm

MAPIO, förslag till landskapsområde
som är värdefullt på riksnivå

18 km

Styrmans

Pedersöre
kommun

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

18 km

Kaitsor

Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

19,8 km

Alahärmä kyrkoregion

Kauhava

Kulturmiljö som är värdefull på riksnivå
RKY 2009

19,9 km

Näsibacka

Pedersöre
kommun

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

20 km

Solstrands bebyggelsegrupp

Vörå

Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå*

20 km
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Vörå ådal

Vörå

Landskapsområde som är värdefullt på
riksnivå

20,4 km

Odlingslandskapen i Purmo ådal

Pedersöre
kommun

MAPIO, förslag till landskapsområde
som är värdefullt på riksnivå

20,7 km

* Enligt gällande Österbotten landskapsplan
** Enligt gällande Södra Österbotten landskapsplan
*** I uppdateringen av landskapsområden som är värdefulla på riksnivå och landskapsnivå (2012–2013) MAPIO-arbetsgruppens förslag till nytt
landskapsområde som är värdefullt på riksnivå. I nuvarande Österbottens landskapsplan landskaps- eller kulturmiljö som är värdefull på riksnivå
(på området finns RKY-objekt).
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Figur 17. Värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekt i närheten av projektområdet.

4.3.3

Fornlämningar

På projektområdet finns fyra fasta fornlämningar. De kända fornlämningarna anges på nedanstående karta (Figur 18).

37

1. JEPPO STAVURKÄRRSBACKEN 1
Fångstgrop från brons- eller järnåldern (fornlämningsregisternummer 166010026). Två tydliga
fångstgropar i norra ändan av en stenig cirka 300 x 100 meter stor backe. Vid den västra-sydvästra
kanten av backen finns åtminstone 13 stycken rösen med en diameter på 2–4 m.
2. JEPPO STAVURKÄRRSBACKEN 2
Röse från brons- eller järnåldern (fornlämningsregisternummer 166010027). Vid södra kanten av
den stenbundna moränbacken finns en grupp bestående av 26 låga stenläggningar eller rösen i
skogen på ett område av cirka 180 x 100 meter. Rösena är täckta av mossa och risväxtlighet och
har en diameter på 3–6 meter. Mellan rösena och framför allt på nordöstra sidan finns sänkor som
påminner om fångstgropar. Området kräver en noggrannare kartläggning.
3. JEPPO BRUNNIBACKEN 1–2
Stenläggning från tidig metallålder (fornlämningsregisternummer 166010025). En grupp låga,
växttäckta stenläggningar och rösen finns på små, skogbevuxna kullar nordväst om Norrmossens
mossområde. På område 1 finns sex rösen med en diameter på 2–7 meter av vilka en del är
långsmala. På område 2 på en kulle finns tre rösen av vilka det största har en diameter på ca 12
m.
4. JEPPO RÅBACKEN 2
Gravröse från tidig metallålder (fornlämningsregisternummer 166010032). På de skogbevuxna
backarna vid Norrmossens nordvästra kant finns flera grupper med låga rösen. Gruppen Råbacken
2 har kartlagts och provgrävningar gjordes där 1986 och 1987. Som förhistoriska gravrösen eller
stenläggningar kartlades 15 objekt samt åtta låga, små stenläggningar som eventuellt har anknytning till förhistorisk verksamhet på området. På området finns dessutom s.k. stekgropar. Ett av
rösena, 9,5 x 12 m, undersöktes, en eventuellt rätvinklig låg stenläggning eller ett röse på vars
yta det fanns påfallande rikligt med röda platta sandstensstycken och en ramstenläggning. I röset
hittades brända ben, keramik (Sär-2) och två slagstenar.
På en skogbevuxen backe finns senare grävspår med anknytning till milkolning och svedjebränning.
Öster om backen finns en öppen plats med spår av en boplats.
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Figur 18. Fasta fornlämningar på projektområdet och i dess omgivning.

4.4

Naturmiljö

4.4.1

Mark och berggrund

Områdets berggrund består huvudsakligen av djupbergarter, porfyrisk granit och jämnkornig granodiorit. I södra delen av området finns biotit-paragnejs, som hör till de metamorfiska bergarterna
(Figur 19).
Marken på området består till största delen av morän och finkorniga jordarter. Den främsta jordarten har inte utretts. Som ytjordart finns ställvis ett tunt torvlager. I marken finns också områden
med ett tjockt torvlager samt bergbunden mark (Figur 20). På projektområdet finns inga markeller bergtäktstillstånd och där finns inga nationellt värdefulla vind- och strandavlagringar, moränformationer eller klippområden. De värdefulla geologiska formationer som finns närmast projektområdet anges i figur 17.
Sura sulfatjordar
Området för Björkbackens vindkraftspark ligger delvis på en zon med sulfatjordar. Geologiska
forskningscentralens material från kartläggning av sura sulfatjordar presenteras i figur 21 (Figur
21). På den planerade vindkraftsparkens område finns områden där sannolikheten för förekomst
av sulfatjordar har bedömts vara stor eller måttlig. Till övriga delar har sannolikheten för förekomst
på området bedömts vara liten eller mycket liten.
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Figur 19. Berggrundens bergarter.

Figur 20. Jordarter på området.
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Figur 21. Sannolikheten för förekomst av sura sulfatjordar på projektområdet och i dess omgivning.

4.4.2

Yt- och grundvatten

Projektområdet hör delvis till Lappo ås/Nykarleby älvs avrinningsområde och delvis till avrinningsområdet Bottenvikens kustområde. I Lappo ås/Nykarleby älvs avrinningsområde rinner vattnet
längs Jeppobäcken och områdets diken till Lappo å, inom Bottenvikens kustområde längs Munsala
å ut i havet. På projektområdet finns inga sjöar eller åar i naturtillstånd. På området finns en
myrtjärn, Rumikaträsket, som är cirka 300 meter lång.
På projektområdet finns inga grundvattenområden. Närmaste grundvattenområden som är viktiga
för vattenförsörjningen ligger 5,5 kilometer öster om projektområdets gräns. På projektområdet
finns inga källor. Vattendragens vattendelare anges i nedanstående figur (Figur 22).
På vindkraftsparkens område finns enligt NTM-centralen inga områden där det råder risk för översvämning (Statens miljöförvaltnings översvämningskarttjänst 2020).
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Figur 22. Indelning i avrinningsområden i omgivningen kring Björkbacken.

4.4.3

Växtlighet och naturtyper

Björkbackens projektområde ligger vid gränsen av den mellanboreala och sydboreala zonen.
Projektområdets växtlighet och naturtyper har utretts i samband med de naturinventeringar som
gjordes på området 2019 och 2020. Uppgifter om områdets växtlighet och naturtyper på en allmän
nivå fås via geodata baserade på satellitfotografier.
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Figur 23. Beståndsfigurer och särskilt värdefulla livsmiljöer som avses i § 10 i skogslagen.

På projektområdet är största delen av skogarna karg eller torr mo, men det finns också områden
med frisk mo samt i någon mån lundartad mo och bergbunden mark. Torvmarksskogarna på de
utdikade torvmarkerna på de lägsta områdena i terrängen består huvudsakligen av karga torvmarksskogar. Näringsrikare skogstyper på lundartad mo finns oftast vid kantskogarna nära åkrarna. På projektområdet finns också rikligt med åkrar.
Alla skogar på området är ekonomiskogar, med undantag av METSO-skyddsobjektet på Forststyrelsens mark. På projektområdet finns dock livsmiljöer som är skyddade med stöd av skogslagen.
På skogsfigurerna finns också unga skogar som har passerat plantstadiet, plantskogar och avverkningsmogna områden. Det finns ytterst litet gamla skogsfigurer, men enligt Naturresursinstitutets
geodatamaterial finns det också 80- och till och med 100-årig skog på området. Största delen av
torvmarkerna är dikade och en del av dem har förändrats till torvmoar. På området finns också
odikade mossar, bl.a. Rumikamossen, Blekmossen och Muskanträsket. De odikade mossarna är
små arealer. I söder gränsar projektområdet till den odikade cirka 58 ha stora Norrmossen, men
även dess kantområden är dikade.
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Figur 24. I södra delen av Norrmossen finns odikad mosse.

På områdena för de planerade kraftverksplatserna finns inga objekt med beaktansvärda naturvärden såsom bl.a. sådana skyddade naturtyper som avses i 29 § i naturvårdslagen eller sådana som
avses i 10 § i skogslagen. Sådana objekt som är skyddade med stöd av 2 kapitlet 11 § i vattenlagen
såsom rännilar i naturtillstånd eller högst en hektar stora tjärnar eller sjöar i naturtillstånd finns
inte i de planerade kraftverksplatsernas omedelbara näromgivning.
Enligt Skogscentralens geodata (3/2020) finns några kända livsmiljöer som är särskilt viktiga för
naturens mångfald (10 § skogslagen) på planeringsområdet. Projektområdets objekt som motsvarar det som avses i skogslagen är torvmarksmiljöer (mossen Muskanträsket, ett litet namnlöst kärr
och en namnlös trädfattig tallmyr), näromgivningen vid små vattendrag (Björkbacken, frisk mo
längs bäckar) och områden med lägre produktion än lavmoar (små arealer med blockfält på bergbunden mark på Muskanberget). De särskilt viktiga livsmiljöerna enligt 10 § i skogslagen anges i
en figur (Figur 23).
4.4.4

Fåglar

Häckande fåglar
Enligt kartläggningarna sommaren 2019 består det häckande fågelbeståndet på projektområdet
och i dess näromgivning av främst ordinära arter som brukar förekomma i skogar och på åkrar.
Skogarna är till största delen unga och har behandlats genom skogsbruksåtgärder. Flera revir av
skogsfågelarter som är hotklassificerade upptäcktes, bl.a. järpe, talltita och tofsmes. Näringsrikare,
gamla granbestånd med mångsidigare fågelarter förekommer här och där i mindre omfattning. På
området noterades speciellt ett grandominerat bestånd med stor mängd murken ved där det förekom arter som trivs i gammal skog såsom tretåig hackspett och duvhök. Vanliga arter på åkerområdena och vid deras kanter är bl.a. buskskvätta, spov, tofsvipa, ängspiplärka, sånglärka, ringduva
och fåtaligare bl.a. skogsduva. Ställvis är fågelbeståndets täthet, på grund av näringsrika förhållanden, hög på åkrarna och vid deras kanter.
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Det regionala sorkbeståndet var svagt våren 2019, vilket innebar att det gjordes få uggleobservationer. Sannolika revir för ugglor på projektområdet konstaterades endast för pärluggla och slaguggla. Dessutom fanns ett berguvsrevir i närheten av projektområdet. En jagande berguv noterades på projektområdet. Dagrovfåglar som hade revir på området var duvhök, sparvhök, ormvråk
och tornfalk. Duvhökens bo hittades. Under häckningstiden rörde sig också andra rovfågelarter på
området, bl.a. lärkfalkar, bivråkar samt havsörnar. Observationerna av havsörn gällde ofta fullvuxna individer. Det observerades dock inget som tyder på att arten skulle häcka på projektområdet eller i dess närhet. Av rovfåglarna på projektområdet har enligt Naturhistoriska Centralmuseets
(LUOMUS) ringmärknings- och rovfågelregister tornfalk konstaterats häcka på området. Utanför
projektområdet, på dess norra sida, finns en häckande berguv omnämnd. Beträffande dagrovfågelarter, som är föremål för särskilda studier (Naturhistoriska Centralmuseet och Forststyrelsen),
fanns enligt registeruppgifterna inga kända häckningsplatser för fiskgjuse, örnar eller pilgrimsfalk
inom flera kilometers radie från projektområdets gräns. Tätheten av hönsfåglar på området var låg
våren 2019. På projektområdet hittades en spelplats för tjäder där minst tre tuppar och två tjäderhönor iakttogs. Något egentligt orrspel förekom inte på området. På åkerområdena, torvmarkerna och kalhyggena sågs endast en eller två spelande orrtuppar åt gången. Det fanns något fler
orrhönor än tuppar. Projektområdets kantzon är jordbruksdominerad och skogen är fragmenterad,
vilket sannolikt försämrar områdets täthet av hönsfåglar.
Vid Rumikaträsket häckade flera sjöfågelarter, bl.a. svarthakedopping. På Norrmossen häckade
flera myrmarksfågelarter, bl.a. ljungpipare. De övriga torvmarksområdena och vattendragen har
små arealer och ett anspråkslöst fågelbestånd. Beaktansvärda häckande arter med tanke på vindkraftsprojektet, utöver de ovannämnda, var bl.a. sångsvan och trana. Andra observationer under
häckningstiden är exempelvis att rikligt med måsar och kråkfåglar rörde sig i projektområdets
luftrum på grund av pälsfarmerna i regionen.
Flyttfåglar
På våren är Bottniska vikens kustlinje jämsides med Finska vikens kust en av de viktigaste ledlinjerna för fågelflyttningen i hela Finland. Många arters huvudsakliga flyttstråk följer den här ledlinjen. I Nykarlebyområdet följer många stora fågelarters flyttning (bl.a. gäss och svanar) Bottniska
vikens strandlinje samt åkerområden och ådalar i omgivningen. Vår- och höstflyttning längs skogbevuxna åsområden har enligt tidigare observationer varit ganska obetydlig och osammanhängande. Tranor och rovfåglar flyttar lite längre in i inlandet över en bred front, som även den småningom koncentreras längre norrut. Flyttfågeltätheten vid Bottenhavets kust är betydligt större än
genomsnittet vid Sydösterbottens kust. Antalet fåglar är också stort vid Kvarken, men på grund av
den vidsträckta skärgården och kustens krökning mot Bottenviken är fågeltätheten för de flesta
arterna lägre än i Sydösterbotten. På höstarna styrs tranornas flyttning av rastområdena, av vilka
det mest kända är Söderfjärden i Vasa. På Söderfjärdens åkrar samlas upp till 8 000 tranor på
höstarna. Björkbackens projektområde ligger utanför exempelvis tranornas och fjällvråkarnas huvudflyttstråk på våren och hösten, för de här arterna korsar ofta Bottniska viken vid Kvarken via
Replot. Flyttstråket över Kvarken ligger sydväst och väster om Björkbackens projektområde, vilket
innebär att antalet flyttfåglar på området är mindre. Björkbackens skogbevuxna projektområde
utgör inget viktigt rast- och födoområde under flyttningen. På kantzonernas åkerområden samlades hundratals svanar och gäss. Viktiga samlingsområden i projektområdets omgivning vid kusten
är Vassorfjärden i Vasa–Korsholm (ca 35 km) samt Kimo ås mynning i Vörå vid Oravaisfjärden (ca
10 km).
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Figur 25. Fåglarnas främsta flyttstråk på hösten (Birdlife 2014). Projektområdet är utmärkt med en svart
punkt.

Figur 26. Fåglarnas främsta flyttstråk på våren (Birdlife 2014). Projektområdet är utmärkt med en svart
punkt.

Åkrarna väster om projektområdet kring Munsala å erbjuder ett flyttstråk i nord-sydlig riktning för
vissa arter, exempelvis svanar, gäss, tranor och dagrovfåglar. Ådalen bildar en ledlinje för flyttning
i närheten av planområdet. Åkrarna i Pensala, Österby och Tallbacka söder-sydväst om projektområdet utgör rast- och födoplatser särskilt på höstarna för grågäss, tranor, svanar och måsar.
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Då flyttningen vid projektområdet studerades under 20 observationsdagar på våren och 20 på
hösten utgjorde antalet observerade svanar, gäss, tranor och rovfåglar hundratals eller några tusen
individer per artgrupp per vår- och höstflyttningssäsong. Noggranna resultat presenteras i samband med MKB-beskrivningen. Allmänt taget var antalet noterade flyttfåglar under observationsperioderna större än i de österbottniska landskapens inlandsområden men mindre än på de viktigaste flyttområdena i Bottniska vikens kustregion. Våren 2019 samlades betydande mängder gäss
och svanar sydväst om projektområdet på åkerområdet i Jussila (där sågs upp till 1700 sädgäss åt
gången) samt i söder på åkerområdena i Pensala. De fåglar som rastar på åkerområdet i Jussila
flyttar delvis väster om projektområdet. En samling med hundratals gäss och svanar observerades
också inom projektområdet på åkerområdet vid Jeppobäcken som då var översvämmat. Hösten
2019 var antalet rastande fågelarter genomgående litet. På grund av pälsfarmerna rörde sig tusentals gråtrutar dagligen på området långt in på hösten.
Värdefulla fågelområden (IBA, FINIBA, MAALI)
IBA-områdena, dvs. de internationellt värdefulla fågelområdena är BirdLife Internationals projekt
för att identifiera och skydda viktiga fågelobjekt. I Finland finns 100 IBA-områden. FINIBA-områdena är viktiga finländska fågelområden som har fastställts i de kartläggningar som Finlands miljöcentral och BirdLife Finland har gjort. FINIBA-projektet är inte ett skyddsprogram, men en stor
del av FINIBA-områdena hör till skyddsprogrammet för fågelvatten eller nätverket Natura 2000. I
BirdLife Finlands projekt Viktiga fågelområden på landskapsnivå (MAALI) kartlade man och valde
ut häcknings- och samlingsområden som är viktiga för fåglarna på landskapsnivå.
På projektområdet eller i dess närhet finns inga FINIBA- eller IBA-områden. Närmaste FINIBAområde, Monässundet, ligger cirka 10,3 kilometer från de planerade vindkraftverken. Närmaste
IBA-område är Nykarleby skärgård cirka 12,8 kilometer från de planerade vindkraftverken och
närmaste MAALI-område Monåfjärden ligger cirka 10,3 kilometer från de planerade vindkraftverken.
4.4.5

Annan beaktansvärd fauna

Flygekorre
På projektområdet finns flera bebodda revir för flygekorrar. Lundartade grandominerade grövre
moskogar med ett rikligt inslag av grova aspar är utmärkta livsmiljöer för flygekorre. Sådana platser förekommer på projektområdet, speciellt i kantskogarna kring åkrarna. Längre in på projektområdet finns också några revir. På området har flygekorrar också tidigare observerats (Finlands
miljöcentrals register över hotade arter). I regel ligger flygekorrens revir utanför de områden där
vindkraftverk ska byggas. Kraftverk nr 2 ligger i ett revir för flygekorre, likaså ligger kraftverk 18
och 13 nära sådana revir.
Åkergroda
På planeringsområdet finns några lämpliga livsmiljöer för åkergroda såsom vattendrag med sumpig
strandäng, tjärnar och frodiga våtmarker. Då terrängen undersöktes våren 2019 konstaterades att
åkergrodor förekommer vid Turuträsket, Muskanträsket, Rumikaträsket samt i projektområdets
västra del i en skogsbilvägs dike vid kraftledningsområdet. De här förekomsterna ligger utanför
vindkraftverkens byggområden. Potentiella livsmiljöer finns också i Jeppobäcken, men vid terrängundersökningen upptäcktes arten dock inte på de här platserna. Det låga pH-värdet i Jeppobäckens
vatten kan vara en delorsak till att arten inte trivs i den grävda fåran.
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Figur 27. Vid Rumikaträsket förekommer bl.a. åkergroda.

Fladdermöss
Enligt nuvarande uppgifter om fladdermusförekomst (bl.a. Tidenberg m.fl. 2019) ligger Björkbackens utredningsområde på utbredningsområdet för nordfladdermus, vattenfladdermus, mustaschfladdermus, tajgafladdermus och brunlångöra. Mustaschfladdermus trivs i skogar och som livsmiljö
föredrar den gamla/grövre grandominerade skogar eller blandskogar på fuktig mark där träden
står lagom glest och buskskiktet är sparsamt. De jagar typiskt på stigar, ängar och andra små
öppna platser i sådana skogar samt vid skogskanterna. Tajgafladdermöss klarar sig också i kargare
skogar. Nordfladdermössen trivs i öppnare miljöer än mustasch- och tajgafladdermössen. De jagar
bland annat över vägar, gårdar och vattendrag, vid kanterna av åkrar och skogsförnyelseytor samt
också i kraftigt bearbetade kulturmiljöer, städer, parkeringsplatser och kring gatubelysning. Vattenfladdermössen jagar vid vattendrag och är beroende av sådana. De föredrar vegetationsfri,
öppen vattenyta som skuggas av träd. Brunlångöra trivs i parker, kulturmiljöer och skogar. Förekomsten av fladdermöss utreddes i projektet genom aktiva detektorkartläggningar samt med hjälp
av passiva detektorer. Resultaten av inventeringarna sammanställs i MKB-beskrivningen.
Övrig fauna
Arter som har observerats på området är bl.a. älg, rådjur, skogshare, ekorre och räv samt flera
olika små rovdjur och små däggdjur. Observationer av stora rovdjur har införts i det s.k. tassusystemet (riistahavainnot.fi). I trakterna kring Björkbacken har enstaka vargar och lodjur rört sig.
4.4.6

Naturskyddsområden

På projektområdet eller i dess omedelbara närhet finns inga Natura 2000-områden. Närmaste Naturaområde är Mesmossen, som ligger nordost om projektområdet cirka 5 kilometer från närmaste
planerade vindkraftverk. Naturaområdet ingår i nätet av Natura 2000-områden som ett område
med särskilda skyddsåtgärder (FI0800044, SAC). En stor del av Naturaområdet hör till myrskyddsprogrammet.
Naturskyddsområden i projektområdets omgivning framgår av nedanstående figur (Figur 28).
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Mesmossen (FI0800044)
Mesmossen (675 hektar) hör till högmossarna med strängar vid Bottniska vikens kust. Det är en
enhetlig högmosse där den dominerande myrmarkstypen är lågstarrmosse. I norra delen finns
också en del med aapamyr. Andra myrmarkstyper som påträffas är tuvulls-tallmosse, fuscumtallmosse och ris-tallmyr. Kanterna har delvis torkat och blivit skogbevuxna. Mossen omges av
ekonomiskogar. På udden i den nordvästra ändan finns ett vackert bestånd med tallar på berg.
Blekmossen-Svartholmsmossen är en högmossehelhet bestående av koncentriska och excentriska
delar. I mitten skjuter en bergig udde ut söderifrån. Udden har ställvis gamla bestånd av bergtallar
i ganska gott naturtillstånd. Lumpbacken vid östra kanten av Svartholmsmossen består huvudsakligen av frisk barr-löv-blandskog någorlunda i naturtillstånd med ett stort inslag av grova aspar.
Den nordligaste kända förekomsten av aspgelélav i närheten av kusten.
Av arterna i bilaga II till habitatdirektivet förekommer flygekorre på området. (Miljöförvaltningen
2020).

Figur 28. Nationellt viktiga geologiska formationer, Naturaområden samt andra områden som hör till olika
skyddsprogram och viktiga fågelområden i närheten av projektområdet.
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5.

KONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS SAMT BEDÖMNINGSMETODER

5.1

Miljökonsekvenser som ska bedömas
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning bedöms konsekvenserna av projektet i den omfattning som anges i MKB-lagen (252/2017) och -förordningen. Det som ska bedömas är de i figuren
(Figur 29) nämnda konsekvenserna samt hur de sinsemellan påverkar varandra. MKB-bedömningen fokuseras på de miljökonsekvenser som sannolikt är av betydelse.

Figur 29. Miljökonsekvenser som ska bedömas i Björkbackens MKB-projekt.

På förhand kan man uppskatta att följande viktiga konsekvenser i anslutning till det här projektet
ska bedömas:





Konsekvenser för landskapet
Sociala konsekvenser
Konsekvenser för naturen
 konsekvenser för fågelbeståndet
Kumulativa effekter tillsammans med andra vindkraftsprojekt i närområdet (fåglar och
landskap).

Projektets konsekvenser är delvis permanenta, delvis tillfälliga och vissa förekommer bara under
byggtiden. Konsekvenserna under byggtiden gäller i synnerhet rekreationsmöjligheterna och trafiken. Permanenta konsekvenser uppstår för bland annat landskapet och fåglarna.
I konsekvensbedömningen beaktas publikationen ”Planering av vindkraftsutbyggnad” (Miljöförvaltningens anvisningar 5/2016).
I konsekvensbeskrivningen för Björkbackens vindkraftsprojekt bedöms konsekvenserna av både
vindkraftsparken och därtill hörande elöverföring.
I början av bedömningen identifieras eventuella förändringar som projektet kommer att orsaka i
omgivningen. För identifiering av konsekvenserna undersöks verksamhet och konsekvenser under
den tid då vindkraftverken byggs och är i drift och då vindkraftsområdet tas ur bruk. Förändringar
som påverkar miljön samt förändringarnas styrka, omfattning och hur bestående de är undersöks
i förhållande till miljöobjektens värde och känslighet. Speciell vikt fästs vid bedömning av de betydelsefullaste konsekvenserna.
Konsekvensbedömningen är baserad på en beskrivning av de miljöförändringar som projektet ger
upphov till samt en bedömning av förändringarnas storlek. Konsekvensernas storlek kan bedömas
på olika sätt. En del av bedömningarna baseras på matematiska modelleringar som gör att man
kan utarbeta åskådliga kartor, tabeller och diagram. En del av metoderna förutsätter övervägande
av en expert som är insatt i ämnet. Då beaktas förändringsfaktorer som eventuellt påverkar på
flera olika sätt eller indirekt samt det påverkade objektets mångskiftande kvalitativa egenskaper.
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Expertbedömningen baseras på kunskap om egenskaper och fenomen i anslutning till ämnet samt
analys av dem med tanke på förändringsfaktorerna.

Figur 30. Bestämning av konsekvensernas betydelse.

5.2

Utredningar som ska göras
För miljökonsekvensbedömningen görs följande utredningar som stöd för befintligt material i bedömningsarbetet:










Naturutredningar
o Utredning av växtlighet och naturtyper
o Utredning av förekomsten av åkergroda
o Flygekorrutredning
o Fladdermusutredning
Fågelutredningar
o Kartläggningar av ugglor
o Utredningar av skogshönsfåglarnas spelplatser
o Utredning av häckande fåglar
o Utredning av flyttfåglar
o Utredning av dagrovfåglar
Analys av synlighetsområde
Visualisering av landskapspåverkan med hjälp av fotomontage
Utredning av fornminnen
Bullermodellering
Modellberäkning av rörliga skuggor

De utredningar som ska göras under MKB-förfarandet för att samla in information för bedömningen
samt utredningsmetoderna presenteras i det här bedömningsprogrammet.
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5.3

Bedömningsarbetsgrupp
Ansvarsområde

Ansvarsperson

Erfarenhet

Konsekvenser för markanvändning och samhällsstruktur

Ing. YH Jonas Lindholm

Mångsidig erfarenhet av uppgifter inom planering och utredning av markanvändning. Specialområde bl.a. generalplanering, vindkraftsplanering och konsekvensbedömning av markanvändning. Erfarenhet 12 år.

Bedömning av konsekvenserna för markanvändning,
samhällsstruktur och materiell egendom, kartmaterial

5.4

ing. YH Annukka Rajala

Har arbetat i branschen i över 10 år inom planering av markanvändning, utredning och bedömning av konsekvenser. Särskilt god erfarenhet av planläggning för vindkraft och hantering och behandling av omfattande plan- och MKB-material.

Konsekvenser för natur, fåglar och naturskydd, mark och
berggrund

Ing. YH, naturkartläggare (specialyrkesexamen) Ville Yli-Teevahainen

Mångsidig och gedigen erfarenhet av naturutredningar och
miljökonsekvensbedömningar i 18 års tid. Han är projektchef
inom naturutredningar, MKB-projekt samt projekt som berör
bedömning av naturkonsekvenser (planer, Naturabedömningar) vid Ramboll samt arbetar dessutom med tillståndsoch planeringsprojekt inom miljöskydd och vattenlagen.

Konsekvenser för grund- och
ytvatten, luft och klimat

DI Jutta Piispanen

Gedigen erfarenhet av olika uppgifter inom planering och utredning av markanvändning i 11 års tid. Specialområde miljöteknik, undersökningar av förorenad jord, behandling av
grundvatten samt vatten- och provtagning.

Bedömning av konsekvenser
för fåglarna

Fil. stud. Heikki Tuohimaa

Har gjort fågelutredningar och konsekvensbedömningar i över
20 vindkraftsprojekt sedan 2008.

Konsekvenser för landskapet
och kulturmiljön

Landskapsarkitekt Kaisa Rantee

Mångsidig erfarenhet av landskapsplanering och konsekvensbedömning i över 10 vindkraftsprojekt sedan 2011.

Bedömning av påverkan av
buller och rörliga skuggor

Ing. YH Arttu Ruhanen, ing. YH Janne
Ristolainen

Ruhanen har gjort modelleringar och bedömningar av buller
och rörliga skuggor i tiotals vindkraftsprojekt under åtta års
tid. Ristolainen har erfarenhet av att göra bullerutredningar i
ca 16 års tid.

Bedömning av sociala konsekvenser samt konsekvenser
för trafiken

Naturgeograf FM Marja Heikkinen

Heikkinen har under sin 11 år långa karriär deltagit i sammanlagt 16 MKB-förfaranden som har rört vindkraft samt gruvor,
torvproduktion och kraftledningar. I MKB-förfaranden är hennes styrka den breda kompetensen inom konsekvensbedömning.

Avgränsning av influensområdet
Influensområdets storlek beror på de miljökonsekvenser som bedöms, eftersom vissa konsekvenser är begränsade till närheten av byggobjekten, medan vissa sprids över ett större område. Bedömningen gäller åtminstone planeringsområdet.
Miljökonsekvenser såsom buller, rörliga skuggor och inverkan på växtligheten märks tydligast i
planeringsområdets omedelbara närhet. Då man rör sig längre bort från området minskar miljökonsekvenserna stegvis och kan till slut inte mera märkas. Influensområdet för bedömningen av
sociala konsekvenser omfattar inte bara boende och andra intressentgrupper i planeringsområdets
näromgivning utan också ett större geografiskt område runtom i Österbotten. Dessa indirekta konsekvenser med vidsträckt influensområde har i första hand att göra med projektets sysselsättande
effekt.
De områden som undersöks i fråga om konsekvenserna beskrivs nedan samt anges på nedanstående karta (Figur 31).
Konsekvenser för markanvändningen: Samhällsstrukturen granskas som en större helhet än

endast vindparksområdet. Influensområdet består av vindparksområdet och dess näromgivning
inom cirka 2 kilometers radie.
Konsekvenser för landskapet och kulturhistoriska objekt: Området där konsekvenserna för

landskapet undersöks är vidsträckt. Närlandskapsområdet sträcker sig oftast cirka 2–3 kilometer
från området. Fjärrlandskapsområdet bedöms sträcka sig över 6 kilometer från området och det
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kan sträcka sig ända till cirka 20 kilometers avstånd. Konsekvenserna för fornlämningar granskas
separat för varje byggplats på området för vindkraftverk, servicevägar och extern jordkabeldragning.
Konsekvenser för naturen (mark och berggrund, grund- och ytvatten, växtlighet, landdjur,
värdefulla livsmiljöer, fåglar): Konsekvenserna är i första hand begränsade till byggplatserna och

deras näromgivning, cirka 100 meter från vindkraftverkens byggplatser och cirka 50 meter på båda
sidorna om den externa elöverföringens kraftledning. Områdets fågelbestånd granskas på ett större
område. Utöver de häckande fåglarna granskas också fåglarnas flyttstråk och samlingsområden
inom cirka 5 kilometers avstånd från planeringsområdet.
Konsekvenser av buller och rörliga skuggor: Konsekvenserna undersöks inom det område där

projektet enligt beräkningar orsakar sådana konsekvenser. I allmänhet utgör influensområdet ett
område inom mindre än 2 kilometer från vindkraftsparken.
Konsekvenser för människorna: Influensområdet bedöms vara koncentrerat till cirka 3 kilometers

avstånd från vindparksområdet (till exempel i fråga om konsekvenser för landskapet, bullerpåverkan och rörliga skuggor). När det gäller konsekvenser för sysselsättning, ekonomi och trafik kan
man å andra sidan tala om ett betydligt större område, på kommun- och landskapsnivå.

Figur 31. Avgränsning av influensområdet.

5.5

Tidpunkt för konsekvenserna
I miljökonsekvensbedömningen undersöks miljökonsekvenserna av vindkraftsparkens byggskede
och avslutningen av driften som en separat helhet, eftersom de avviker från konsekvenserna under
vindkraftsparkens drift beträffande varaktighet och delvis också andra särdrag. Vindkraftsparkens
livscykel kommer att presenteras noggrannare i konsekvensbeskrivningen.
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Konsekvenser av byggandet
Det tar uppskattningsvis två år att bygga vindkraftsparken. Konsekvenser som uppkommer medan
vindkraftverken och därtill hörande servicevägar byggs och kablar dras är närmast trafik och buller
på grund av byggarbetet. Möjligheterna att få röra sig på området kan också begränsas under
byggtiden.
Konsekvenser under driften
Konsekvenserna under vindkraftsparkens drift börjar områdesvis så snart ett delområde av projektet blir färdigt och fortsätter så länge som vindkraftverken är i drift. Ett vindkraftverks fundament och torn bedöms ha en livstid på cirka 50 år. Kraftverkets maskiner bedöms ha en livstid på
cirka 30 år. Vindkraftverkens livslängd kan dock förlängas genom tillräcklig service samt byte av
delar.
Konsekvenser då driften avslutas
Då en vindkraftspark inte mera är i drift uppkommer konsekvenser av att konstruktionerna tas ur
bruk. Rivningsavfallet förs i mån av möjlighet till återvinning och nyttoanvändning.
Närmare 80–96 % av de råvaror som använts i ett vindkraftverk kan återvinnas. Återvinning av
kraftverkens rotorblad håller också på att komma i gång. Rotorbladen kan krossas och användas i
betongtillverkning och annan tillverkning av byggmaterial. Energiinnehållet i de material som inte
kan återvinnas kan numera också utnyttjas genom förbränning i en avfallsförbränningsanläggning
som håller hög temperatur. Fundamenten kan rivas när de inte mera behövs. Avfallsmängderna
under vindkraftsparkens livscykel uppskattas noggrannare i planbeskrivningens bedömningsdel.
5.6

Konsekvenser för markanvändning, samhällsstruktur och materiell egendom
En vidsträckt vindkraftspark bildar en helhet i fråga om markanvändning. Beroende på placeringen
kan den ha betydelse för samhällsstrukturen, om den påverkar placeringen av andra verksamheter
och angivelsen av områdesreserveringar i planläggningen. Konsekvenserna kan beröra både den
nuvarande markanvändningen och planernas områdesreserveringar och möjligheterna att utveckla
framtida markanvändning.
För bedömningen utreds uppgifter om nuvarande markanvändning samt gällande och anhängiga
planer på planeringsområdet och i dess näromgivning. I bedömningen utnyttjas dessutom de utredningar som görs i samband med miljökonsekvensbedömningen (bl.a. konsekvenser av buller
och rörliga skuggor samt landskapsanalys). Även respons från informationsmöten för allmänheten
och utlåtanden beaktas.
Projektets direkta konsekvenser för markanvändningen uppkommer i vindkraftsparkens och elöverföringsruttens omgivning. Vid vindkraftsparkens byggplatser förändras området från skogsbruksområde till energiproduktionsområde. Annanstans inom vindkraftsparkens område förblir
markanvändningen densamma som förut. Nätet av servicevägar och jordkablar som ska byggas
på området kan begränsa jord- och skogsbruket genom att mark går förlorad. Å andra sidan kan
de högklassiga vägarna som byggs på området vara till hjälp i jord- och skogsbrukets transporter
och de kan också användas för andra ändamål då man behöver röra sig i området.
Indirekta konsekvenser på vindkraftsområdet och i dess näromgivning kan uppkomma bland annat
av buller och rörliga skuggor då vindkraftverken är i drift, vilket kan begränsa placering av boende
och andra funktioner som är känsliga för miljöstörningar i närheten av kraftverken. I miljökonsekvensbedömningen utreds om vindkraftsprojektet påverkar nuvarande och kommande markanvändning på planeringsområdet och dess näromgivning. Konsekvenser för markanvändningen beaktas speciellt beträffande bostads- och fritidsfastigheter på planeringsområdet och i dess närhet.
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Projektets konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen granskas inte bara på regional nivå utan också med tanke på hur målen för områdesanvändningen på riksnivå och landskapsnivå uppfylls. Konsekvensbedömningen görs som expertbedömning.
5.7

Konsekvenser för jorden och berggrunden samt marken
I vindkraftsprojektets byggskede ingår omfattande jordbyggnadsarbeten. På vindkraftverkens byggområden och på vägsträckningarna ska berg sprängas och marken jämnas ut. På mjuk mark byts
marksubstansen vid behov ut till något mera bärande material som lämpar sig som byggunderlag,
exempelvis sprängsten och kross. Konsekvenserna för ”marken” avser närmast att marken tas i
bruk för infrastruktur (Reg.prop. 259/2016) och behovet av att bedöma konsekvenserna för marken har lagts till i den ändrade MKB-lagen (252/2017).
Konsekvenserna för jorden och berggrunden bedöms utgående från vindkraftsparkens planer och
befintlig information om markens beskaffenhet. Projektets inverkan på marken bedöms huvudsakligen utgående från en kartgranskning och vid behov granskningar i terrängen.
Konsekvenserna för jorden och berggrunden bedöms i relation till förhållandena på de platser där
vindkraftverken ska byggas. I bedömningen beaktas exempelvis mängden jord och berg som ska
avlägsnas och vilka konsekvenser det medför. I konsekvensbedömningen beaktas också vilken
teknik som används för att bygga fundament för vindkraftverken och de material som används
samt deras eventuella inverkan på marken. I fråga om elöverföringen beaktas hur byggandet av
jordkabeln påverkar marken.
Dessutom görs en generell bedömning av förekomsten av eventuella sura sulfatjordar på projektområdet i anslutning till planeringen av kraftverksplaceringen och jordbyggnadsarbetet. Konsekvenserna bedöms som expertarbete.

5.8

Konsekvenser för yt- och grundvattnet
Vattendrag samt klassificerade grundvattenområden på planeringsområdet och i dess näromgivning samt på området för den planerade elöverföringen utreds. Grundvattenområden undersöks
närmast genom kartgranskning. Objekt som motsvarar det som avses i vattenlagen undersöks
också i terrängen. Vindkraftsparkens inverkan på yt- och grundvattnet (kvalitet och mängd) bedöms på basis av planerna för vindkraftsparken, miljöförvaltningens material, kartgranskningar
samt vid behov undersökningar i terrängen.
Projektets konsekvenser för yt- och grundvattnet uppkommer främst medan vindkraftsparken
byggs, då marken bearbetas. I konsekvensbedömningen beaktas vilken teknik som används för
att bygga fundament för vindkraftverken och de material som används samt deras eventuella inverkan på marken och därigenom vattendragen. Samtidigt bedöms projektets generella inverkan
på vattenkvaliteten och tillståndet i mottagande vattendrag som ligger nedströms med beaktande
av ramdirektivet för vatten.

5.9

Konsekvenser för växtlighet och fauna

5.9.1

Växtlighet och naturtyper

Under byggtiden avverkas träd, marken jämnas ut och andra byggåtgärder vidtas. Då förstörs den
nuvarande växtligheten på vindkraftverkens, elstationens och servicevägarnas byggområden. På
större områden än bara själva byggområdena kan det uppstå slitage i terrängen och på växtligheten på grund av körning med arbetsmaskiner och deponering av jord. Dessutom kan man ställvis
bli tvungen att fälla träd på ett större område än bara själva byggområdena, bland annat i vägkrökarna och på monteringsområdena, för att kraftverkskomponenterna ska kunna transporteras och
monteras.
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Växtligheten och naturtyperna på vindkraftsparkens projektområde utreddes i juni 2019 och juni–
juli 2020. Arbetet i terrängen har koncentrerats på kraftverkens byggplatser samt potentiella ställen med naturvärden i deras närhet där vindkraftsbyggandet eventuellt kan orsaka konsekvenser.
I terrängutredningarna fokuserades inte på de områden som inte blir föremål för vindkraftsbyggande eller dess konsekvenser. Innan terrängen kartlades gjordes granskningar av bl.a. kartor,
flygfoton och geodata för att lokalisera livsmiljöer som potentiellt kan vara värdefulla i skyddshänseende i närheten av områdena för vindkraftsbyggande. Avsikten med utredningarna var att lokalisera om områdena som är planerade för vindkraftsbyggande innehåller värdefulla naturobjekt
(bl.a. hotade naturtyper och arter, naturtyper som omnämns i naturvårdslagen, särskilt värdefulla
livsmiljöer enligt skogslagen, objekt som motsvarar det som avses i vattenlagen, andra mångfaldsobjekt).
Som utgångsinformation för utredningen används bl.a. baskartor, flygfoton, miljö- och geoinformationstjänsten OIVA, Finlands skogscentrals öppna skogsdata (bl.a. beståndsfigurer, särskilt viktiga
livsmiljöer) samt uppgifter om hotade arter i Artdatasystemet (Finlands miljöcentral).
Konsekvenserna för växtligheten bedöms genom jämförelse av de förändringar som projektet orsakar och de konsekvenser dessa innebär för naturtyperna och arterna jämfört med nuläget. De
största konsekvenserna av vindkraftsprojektet orsakas under byggtiden, då växtligheten röjs bort
från områdena där kraftverken ska byggas, från servicevägarna och elöverföringsrutterna. Vegetationen och livsmiljöerna påverkas av att servicevägar och vindkraftverkens fundament byggs och
av fragmenteringen av livsmiljöerna till följd av byggandet samt eventuella förändringar i yt- och
grundvattnet. Speciellt bedöms projektets konsekvenser för värdefulla naturobjekt på objektnivå
samt för naturens mångfald som helhet. Konsekvensbedömningarna görs som expertarbete.

5.9.2

Fåglar

I metoderna för att kartlägga fåglar i terrängen och i metoderna för att bedöma projektets konsekvenser beaktas i mån av möjlighet miljöministeriets rekommendation som publicerades sommaren 2016 (rapporten Bedömning av konsekvenser för fåglar vid vindkraftsutbyggnad, miljöministeriet 2016). I beskrivningen av fågelbeståndet och i konsekvensbedömningen utnyttjas, utöver det
material som nu samlas in, dessutom också resultaten av de fågelutredningar som gjorts och senare ska göras i MKB-förfarandena för andra vindkraftsparker i närregionen.
Häckande fåglar
Det häckande fågelbeståndet kartlades i mars–augusti 2019. I kartläggningarna av fåglarna tilllämpades ovannämnda rekommendationer från miljöministeriet (2016) samt Naturhistoriska
Centralmuseets anvisningar om hur man gör fågelobservationer (bl.a. Koskimies och Väisänen
1988). Det viktigaste syftet har varit att kartlägga förekomsten av skyddsmässigt viktiga arter på
planeringsområdet och det potentiella influensområdet så att det går att bedöma hur ett vindkraftsområde påverkar dessa arter och beakta arternas viktiga livsmiljöer i den fortsatta planeringen av projektet. De arter som i fågelskyddshänseende är viktigast har ansetts vara de arter
som i lagstiftningen har angetts vara särskilt skyddskrävande och andra arter som är hotklassificerade. Jämsides med dessa fäster man vikt vid de arter som enligt uppgift är känsliga för vindkraftverkens påverkan (bl.a. rovfåglar) samt å andra sidan fåtaliga arter och indikatorarter som
beskriver naturens tillstånd.
Kartläggningsmetoderna varierar enligt artgrupp. Ofta har flera metoder genomförts under ett
dygns tid. Ugglornas läte när de spelar kartlades nattetid genom att lyssna efter dem från skogsbilvägarna som löper genom området. Hönsfåglarnas spelplatser kartlades genom att lyssna efter
dem och söka efter spår. Spelplatserna för orrar som spelar på öppna områden har iakttagits.
Punkttaxeringsmetoden användes på de planerade kraftverksplatserna. Efter punkttaxeringen har
de planerade kraftverksplatserna kartlagts inom cirka 100 meters radie, om livsmiljön har gett skäl
till detta. Potentiellt värdefulla fågelområden, s.k. särskilda områden, har identifierats på förhand
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på kartan eller i terrängen. Vattendrag och torvmarker har undersökts längs kanterna eller studerats från lämpliga observationsplatser. Fåglarna i skogsfigurerna med murken ved och de äldsta
skogsfigurerna kartlades enligt kartläggningstaxeringsmetoden. Dagrovfåglarnas revir kartlades
genom att spel- och födosöksflygningar studerades från goda observationsplatser. Samtidigt noterades andra fåglars flygningar under häckningstiden i planeringsområdets luftrum. I alla kartläggningar antecknades de skyddsmässigt beaktansvärda arterna och reviren lokaliserades på kartan.
Stora rovfåglars risbon söktes i lämpliga livsmiljöer i samband med terrängundersökningarna. Kartläggningarna av fågelbeståndet i terrängen gjordes främst av Heikki Tuohimaa och delvis i fråga
om häckande fåglar av Toni Eskelin och Carina Rönn.
Som utgångsinformation skaffades uppgifter om boplatser för rovfåglar (örnar, fiskgjuse, hökar,
falkar, ugglor) på planeringsområdet och i dess närhet från Helsingfors universitets ringmärkningsbyrå samt Forststyrelsen.

Tabell 3. Kartläggningsmetoder och tidpunkter för terrängundersökningar i fråga om häckande fåglar.

Kartläggningsmetod

Tidpunkt för undersökningar i terrängen

Kartläggningar av ugglor

25.3–6.4.2019, två nätter. Kartläggningar gjordes dessutom i samband med
hönsfåglar och fladdermöss.

Kartläggningar av hönsfåglarnas spelplatser
Punkttaxeringar och kartläggningar
vid kraftverksplatserna
Kartläggningar av potentiellt värdefulla fågelområden

15.4–30.4.2019, cirka fem nätter/morgnar. Vissa morgnar gjordes dessutom
kartläggning i 1–2 timmars tid innan flyttningen började studeras.
4.6–24.6.2019, 9–11.6.2020, tio dagar

Iakttagelser av dagrovfåglar och
andra flygande fåglar

30.4–22.6.2019 många morgnar/dagar i samband med andra naturkartläggningar. Totalt cirka 5 arbetsdagar. Bl.a. gamla skogar, vattendrag, torvmarker
och våtmarker kartlades. Även åkerområden iakttogs punktformigt många
gånger under våren och sommaren.
22.6–21.8.2019, åtta dagar. Dessutom iakttogs lokala rovfåglar i samband med
att vår- och höstflyttningen studerades. Särskild vikt fästes vid havsörnar.

Utgående från fågelkartläggningarna görs en konsekvensbedömning. Projektets konsekvenser för
fågelbeståndet bedöms med stöd av observationer och undersökningar av vindkraftverkens inverkan i Finland och runtom i världen.
Vindkraftverkens inverkan på fåglarna kan indelas i konsekvenser under byggtiden och under kraftverkens drift. Vindkraftverkens påverkningsmekanismer för fåglarna är förändringar i fåglarnas
livsmiljö under byggtiden, störningar och barriäreffekter som kraftverken ger upphov till (bl.a.
kraftverkens visuellt skrämmande inverkan, ökad mänsklig aktivitet och buller) samt kollisioner
med kraftverken och därigenom eventuell inverkan på arternas populationer.
Flyttfåglar
Fåglarna som flyttar via planeringsområdet utreddes genom studier av vår- och höstflyttningen
2019. Arbetsinsatsen för att studera flyttningen har varit totalt 20 arbetsdagar per flyttsäsong.
Observationsdagarna koncentrerades speciellt till de intensivaste flyttdagarna för rovfåglar och
stora fågelarter (bl.a. gäss, tranor, svanar) för att få en helhetsbild av planeringsområdets betydelse som flyttstråk för dessa fågelarter. För de observerade arterna antecknades antal arter och
antal individer samt uppgifter om individernas eller flockarnas flyttningsriktning, på vilken sida de
passerade området samt flyghöjd. I rapporteringsskedet presenteras resultaten av flyttobservationerna och det görs en bedömning av områdets betydelse som flyttkorridor för fåglarna. Flyttningen studerades från Norrmossen, Brännlandet och Tistondalen, och platsen växlade mellan olika
dagar. Utöver uppföljningen av flyttningen kartlades fåglar som rastar på projektområdet och dess
kantzon, närmast från åkerslätterna.
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Tabell 4. Kartläggningsmetoder och tidpunkter för terrängundersökningar i fråga om flyttfåglar.

Kartläggningsmetod

Tidpunkt för undersökningar i terrängen

Observationer av vårflyttningen

22.3–30.5.2019, 20 dagar

Observationer av höstflyttningen

26.8–9.11.2019 (+ 1 dag 19.12.2019), 20 dagar

Utgående från resultaten av flyttobservationerna bedöms hur mycket det planerade vindkraftsprojektet kommer att påverka områdets fågelflyttning via antingen ökad kollisionsrisk, barriäreffekter
eller förlust av rastområden. Kollisionsdödligheten och dess inverkan på populationerna bedöms
vid behov med hjälp av modellering för de viktigaste arterna som anses vara känsliga för vindkraft.
5.9.3

Arter som nämns i habitatdirektivets bilaga IV(a) samt annan beaktansvärd fauna

Fladdermöss
På området har det gjorts en fladdermusutredning där förekomsten av fladdermöss på kartläggningsområdet utreddes med både aktiva och passiva detektorer. Aktiva taxeringsrundor gjordes
under åtta nätter i juni–augusti 2019. Vid taxeringrundorna användes en ultraljudsdetektor som
kan uppfatta fladdermössens ekolodningsljud och vid behov spela in ljud som inte identifierats i
terrängen för senare analys. Taxeringsrundorna gjordes vid så gynnsamt väder som möjligt (vindstilla och varm natt, inget regn). Taxeringsrundorna inleddes ungefär en halv timme efter solnedgången och avslutades i gryningen. Fladdermusobservationerna registrerades med en positioneringsapparat. I samband med andra naturundersökningar i terrängen bedömdes dessutom potentiella föröknings- och rastplatser som fladdermöss kan använda samt lämpliga platser där de kan
hitta föda i omgivningen kring de planerade vindkraftverken.
På utredningsområdet hade också s.k. passiva detektorer (Song Meter SM2BAT, Wildlife Acoustics)
monterats upp för att kontinuerligt spela in fladdermössens läten på apparatens minneskort. De
passiva detektorerna hölls i terrängen 16.5–29.9.2019 och de flyttades med några dagars–veckors
mellanrum till olika platser på projektområdet för att ge en så omfattande helhetsbild som möjligt.
Samtidigt byttes också apparaternas minneskort och batterier. Detektorerna var programmerade
så att de automatiskt började registrera ljud vid solnedgången och avslutade registreringen vid
soluppgången. Avsikten med de passiva detektorerna var att lokalisera de livsmiljöer som fladdermössen aktivt använder samt att utreda vilka arter av fladdermöss som förekommer på området
och komplettera den information som fåtts vid de aktiva kartläggningarna. Vid kartläggning med
passiva detektorer kan man också få information om flyttande fladdermöss. De inspelade lätena
på minneskorten analyserades efteråt med programvara som finns för detta ändamål (Batsound
och Analook).
Syftet med utredningen var att observera vilka fladdermusarter som förekommer på planeringsområdet samt vilka föröknings-, rast- och födoområden de använder och att bedöma projektets
eventuella konsekvenser för fladdermössen.
Flygekorre
Förekomsten av flygekorrar kartlades på projektområdet i april–maj 2019 samt i juni 2020. Undersökningarna i terrängen koncentrerades till de skogsområden som är potentiellt bäst lämpade för
flygekorre. Sådana områden söktes utgående från grundkartan, flygfoton, uppgifter om beståndsfigurer och iakttagelser som gjorts i terrängen. Som metod användes kartläggning av spillning.
Syftet med utredningen var att utreda flygekorrens eventuella föröknings- och rastområden, potentiella revir och förbindelser där de kan förflytta sig samt att bedöma projektets eventuella inverkan på flygekorrens föröknings- och rastområden.
Åkergroda
Förekomsten av åkergroda kartlades på projektområdet i april–maj 2019. Vid lektiden på våren
kan åkergrodor lättast upptäckas på grund av sitt läte. De planerade kraftverkens byggplatser
ligger främst på momark där det inte finns våtmarker och vattendrag som lämpar sig som föröknings- och rastplatser för åkergrodor. Avsikten med utredningen är att undersöka förekomsten av
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åkergroda och dess eventuella föröknings- och rastplatser i närheten av byggområdena samt att
bedöma projektets eventuella konsekvenser för åkergrodorna.
Övrig fauna
Övrig fauna har iakttagits i samband med de olika naturutredningsrundorna. Särskild vikt har fästs
vid stora rovdjur och hjortdjur. Mera information skaffas via områdets jaktföreningar och Naturresursinstitutets s.k. fritt tillgängliga uppgifter.
Enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) ska dokument (även material
från databasen) som innehåller uppgifter om hotade djur- och växtarter hållas konfidentiella, om
utlämning av uppgifterna skulle äventyra skyddet av den aktuella djur- eller växtarten (24 § 14
punkten i offentlighetslagen). I projektets offentliga dokument presenteras därför i allmänhet inga
kartuppgifter om förekomsten av hotade arter.
5.10

Konsekvenser för naturskyddsområden
På området eller i dess omedelbara närhet finns inga skyddsområden och byggandet av vindkraftverk bedöms inte medföra några kännbara konsekvenser för naturskyddsområden i närområdet.
Nordost om projektområdet cirka 5 kilometer från närmaste planerade vindkraftverk finns Naturaområdet Mesmossen (FI0800044, SAC). Naturaområdet är skyddat med stöd av habitatdirektivet,
alltså växtlighet och naturtyper. På grund av avståndet på fem kilometer bedöms projektet inte
orsaka direkta eller indirekta konsekvenser för Naturaområdet Mesmossen.

5.11 Konsekvenser för landskap, kulturmiljöer och fornlämningar
Metoder
Beträffande konsekvenser för landskapet och kulturmiljön bestäms konsekvensens omfattning, karaktär och betydelse. Landskapspåverkan bedöms genom en landskapsanalys, visualiseringar med
hjälp av fotomontage, analys av synlighetsområden samt expertbedömningar baserade på observationer i terrängen. Med hjälp av dessa får man en uppfattning om landskapets särdrag, värden,
landskapets känslighet för förändringar och hur dessa påverkas. Metoderna beskrivs senare i det
här kapitlet.
Influens- och granskningsområdets omfattning
Under idealiska förhållanden kan ett vindkraftverks torn urskiljas på 20–30 kilometers avstånd.
Avståndet mellan vindkraftverket och den bedömda platsen har stor betydelse för hur landskapet
påverkas. Enligt allmän uppfattning kan vindkraftverk dominera landskapet ännu på 5–7 kilometers
avstånd. På längre avstånd än detta minskar kraftverkens dominerande inverkan småningom (miljöministeriet 2016). I det här projektet har den generella inverkan på landskapshelheten avgränsats till cirka 20 kilometers radie från projektområdet. Konsekvenser för kulturmiljön bedöms inom
ett område på cirka 15 kilometers avstånd. På det här området granskas konsekvenserna för värden av betydelse på riksnivå och på landskapsnivå. Om det i en generell granskning upptäcks att
objekt som ligger ännu längre bort utsätts för betydande påverkan, är det skäl att utvidga konsekvensbedömningen så att den gäller även dem.
Konsekvensbedömningens bakgrundsutredningar och arbetsmetoder
I landskapsanalysen beskrivs regionens landskapsstruktur, landskapsmässiga helheter såsom områden längs åar och älvar och kustzoner samt landskapets och kulturmiljöernas värden på riksnivå
och landskapsnivå. Analyserna baseras på geodatamaterial och tidigare utredningar. Som utgångsinformation när det gäller värden används bl.a. inventeringar av landskapsområden och kulturmiljöer som är värdefulla på riksnivå och landskapsnivå samt utredningar och uppdateringsinventeringar som gjorts för landskapsplanläggningen. Som bakgrund för konsekvensbedömningen bestäms hur känsligt det bedömda objektet, exempelvis en landskapsmässig helhet eller ett värdefullt
objekt, är för förändringar, alltså den s.k. landskapsmässiga toleransen. Toleransen består av bland
annat landskapets proportioner, landskapets visuella karaktär (landskapsbild) och historiska skiktning.
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I bedömningen av landskapspåverkan utnyttjas en analys av synlighetsområde (se figurer nedan),
med vars hjälp det går att bedöma hur stort område som påverkas av vindkraftverken och var
dessa områden finns. Analysen ger också en uppfattning om eventuella synlighetsriktningar som
speciellt borde beaktas i konsekvensbedömningen. I synlighetsanalysen används programmet
ArcGIS med tilläggsprogrammet 3D Analyst för att modellera de områden där vindkraftverken
kommer att synas och de områden där vindkraftverken sannolikt inte kommer att synas. I analysen
beaktas terrängformerna och trädbeståndet.
Vindkraftverkens synlighet, konsekvensens karaktär och betydelse i landskapet åskådliggörs med
hjälp av fotomontage. Fotomontagens betraktelsepunkter väljs så att fotona kan åskådliggöra projektets typiska landskapspåverkan samt konsekvenserna för landskapsvärdena och projektets
landskapspåverkan med tanke på bebyggelsen eller för rekreationsanvändningen.
Konsekvenserna för landskapet och den byggda kulturmiljön bedöms av en landskapsarkitekt.

60

Figur 32. Analys av synlighetsområde i projektalternativ ALT 1.
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Figur 33. Analys av synlighetsområde i projektalternativ ALT 2.

På projektområdet görs en inventering av fasta fornlämningar. I inventeringen utreds om det finns
okända fasta fornlämningar på området. Inventeringen koncentreras i första hand på de områden
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där vindkraftverk ska byggas. Kända fornlämningar kontrolleras också till nödvändiga delar i terrängen. Inventeringen av fornlämningar görs av ett företag bestående av erfarna arkeologer med
gedigen erfarenhet av motsvarande utredningar.

5.12 Påverkan av buller och rörliga skuggor
5.12.1 Bullerpåverkan

Bullret under vindkraftsprojektets byggtid består främst av buller från transport och montering av
vindkraftverken och deras komponenter, byggandet av servicevägar och resningsområden, täckning/skydd av fundamenten och dragning av elledningar och kablar. Buller kan orsakas av bl.a.
sprängningsarbeten då kablarna monteras samt arbeten med att förankra vindkraftverken i berggrunden. Bedömningen av bullerpåverkan under byggtiden baseras på tillgängliga undersökningar
och utredningar av buller från motsvarande byggåtgärder. Bullerpåverkan av att vindkraftverken
tas ur bruk är i hög grad motsvarande som under byggtiden.
Projektets bullerpåverkan är störst under driften med beaktande av bl.a. den relativt långa tid som
kraftverken kommer att vara i drift. Bullret från vindkraftverken under driften beror på aerodynamiskt buller från rotorbladen samt buller från elproduktionsmaskinerna. Vindkraftverkens bullerpåverkan i planeringsområdets omgivning under driften bedöms genom bullermodelleringar.
Projektets bullermodelleringar görs enligt Miljöministeriets anvisningar 2/2014 ”Modellering av buller från vindkraftverk” med de beräkningsparametrar och -metoder som anges i rapporten. Bullermodelleringarna görs med bullerberäkningsprogrammet SoundPlan och med bullerberäkningsmodellen ISO 9613-2 som ingår i programmet. I den tredimensionella beräkningen beaktar modellen
bl.a. terrängformer samt avståndsdämpning, luftens ljudabsorption, hinder, reflexioner och markens absorptionsegenskaper samt uppgifter om vädret. Dessutom beräknas lågfrekvent buller enligt miljöministeriets modelleringsanvisning 2/2014 som en separat beräkning vid de närmaste
bostads- och fritidshusen.
Resultaten av bullermodelleringarna jämförs med riktvärdena för utomhusbuller enligt statsrådets
förordning (1107/2015) samt i fråga om uppskattat inomhusbuller enligt gränserna i social- och
hälsovårdsministeriets förordning 545/2015. I projektet modelleras endast bullret från vindkraftsparken, inga andra ljudkällor, eftersom det inte finns andra ljudkällor än trafikbuller på området.
Bullermodelleringarna och konsekvensbedömningen görs som expertarbete.
Tabell 5. Riktvärden för utomhusbuller från vindkraftverk enligt statsrådets förordning 1107/2015.
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Figur 34. Preliminär bullermodellering av projektområdet.
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5.12.2 Påverkan av rörliga skuggor och blinkningar

Då solen skiner bakom vindkraftverken uppkommer blinkande ljus och skuggor. Då ger de roterande rotorbladen upphov till rörliga skuggor som beroende på vindkraftverkets storlek, läge och
solstrålarnas vinkel kan nå 1–3 kilometer från vindkraftverket.
I bedömningen av rörliga skuggor bedöms de områden som nås av de här rörliga skuggorna och
blinkande effekterna. Det område där s.k. rörliga skuggor kan förekomma i omgivningen kring
vindkraftverken och förekomstfrekvensen uppskattas genom modellering.
Rörliga skuggor från vindkraftverk modelleras med modulen SHADOW i programmet WindPRO. I
programmet görs Real Case-beräkningar av zoner där rörliga skuggor förekommer. I beräkningarna beaktas vindkraftverkens driftstid och uppgifter om förekomst av solsken på området. Genom
modelleringen granskas också möjliga tidpunkter för förekomst av rörliga skuggor vid de närmaste
bostads- och fritidshusen samt resultaten av Worst case (”det värsta fallet”).
I Finland finns inga fastställda riktvärden för förekomsten av rörliga skuggor från vindkraftverk. I
Miljöministeriets publikation ”Planering av vindkraftsutbyggnad” (Miljöförvaltningens anvisningar
5/2016) rekommenderas att man ska ta hjälp av andra länders rekommendationer för begränsning
av rörliga skuggor. Enligt anvisningar i Tyskland får rörliga skuggor från vindkraftverk förekomma
vid närbelägen bebyggelse under högst åtta timmar per år i en verklig situation, och i ett worst
case-scenario 30 minuter/dag och 30 timmar/år. I Danmark har det getts som anvisning att den
verkliga årliga mängden av rörliga skuggor inte får överstiga tio timmar per år. I Sverige är motsvarande rekommendation högst åtta timmar om året och 30 minuter per dag.
I beskrivningen presenteras kartor över resultaten av Real Case-beräkningarna. Den eventuella
förekomsten av rörliga skuggor i vindkraftsområdets omgivning granskas också med hjälp av synlighetsanalysens kartor i samband med bedömningen av landskapspåverkan. På så sätt går det att
bedöma de känsligaste vindkraftsområdena, där det finns vidsträckta, öppna områden, och å andra
sidan områden där förekomsten av rörliga skuggor sannolikt blir mindre än vad modelleringen
antyder. Utgående från detta kan man bedöma om de rörliga skuggorna kommer att orsaka betydande olägenheter för den fasta bosättningen och fritidsbosättningen. Vid de närmaste platserna
utreds i modelleringen vid vilka tider på året och under vilka tider som rörliga skuggor förekommer.
Rörliga skuggor på känsliga platser såsom vid bostäder och fritidsbostäder jämförs med internationella rekommendationer, om sådana platser blir utsatta för rörliga skuggor.
Modelleringarna av rörliga skuggor och konsekvensbedömningen görs som expertarbete.
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Figur 35. Preliminär modellering av rörliga skuggor från projektområdet.
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5.13 Konsekvenser för människornas levnadsförhållanden och trivsel
Människorna kan påverkas av alla konsekvenser som till följd av projektet påverkar miljön eller
samhället och som direkt eller indirekt förändrar människornas levnads- och verksamhetsbetingelser. Projektets konsekvenser kan direkt påverka människornas levnadsförhållanden eller trivsel.
Å andra sidan påverkar förändringar i naturen, näringslivet eller energiproduktionen indirekt också
människornas välmående.
Då konsekvenserna undersöks och bedöms utreder man de befolkningsgrupper och områden som
speciellt berörs av konsekvenserna. Konsekvenser som berör människorna granskas i synnerhet i
vindkraftsparkens närområde inom cirka 3 kilometers avstånd från kraftverken. Ett större utredningsområde bestäms utgående från synlighetsområdet. Socioekonomiska konsekvenser utreds på
kommunal, regional och nationell nivå.
Som utgångsmaterial vid bedömning av konsekvenserna för människornas levnadsförhållanden
och trivsel används utredningar och bedömningar som gjorts. Respons från olika möten för allmänheten beaktas också. Som metod för bedömning av konsekvenserna för människornas levnadsförhållanden och trivsel används expertanalyser av utgångsmaterialet. Konsekvensbedömningen görs
av en expert som är specialiserad på sociala konsekvenser.
5.14 Konsekvenser för trafiken
Projektet påverkar trafiken främst under byggtiden. Under driften orsakar projektet trafik främst i
form av småskalig servicetrafik. I stängningsskedet motsvarar projektets trafikpåverkan byggskedet, då konstruktionerna ska rivas och transporteras bort från området. Under byggtiden påverkas
trafiken främst av transporterna av marksubstans som behövs för byggande av vägar och fältområden samt av stora specialtransporterna av vindkraftskomponenter. Bedömningen av hur projektet påverkar trafiken koncentreras främst på projektets inverkan på trafikens smidighet och
säkerhet. Dessutom bedöms andra konsekvenser av trafiken såsom buller och inverkan på vägarnas och broarnas skick på projektområdet.
I bedömningen av konsekvenserna för trafiken utreds de transportrutter som kommer att användas
i projektet, de nuvarande trafikmängderna på vägarna och den tunga trafikens andel samt de
trafikmängder som projektet orsakar i olika skeden av projektet. Vid bedömning av konsekvenserna för trafiken beaktas också nuvarande antal olyckor på vindkraftsområdets vägar, vägarnas
bredd och skick. Dessutom utreds ställen intill transportrutterna som eventuellt kan bli störda. Det
område som undersöks är vägarna som leder från huvudvägarna till vindkraftverken.
5.15 Konsekvenser för klimatet och utnyttjande av naturresurserna
Vindkraften påverkar klimatet och luftkvaliteten genom att den ersätter och minskar sådan energiproduktion som ger upphov till utsläpp. Klimat- och luftutsläppen från vindkraftsproduktionen är
begränsade närmast till utsläpp vid tillverkningen av byggnads- och vindkraftverkskomponenter
då kraftverken byggs och anskaffningen av råvaror. Under driften uppkommer inga direkta utsläpp
i luften från vindkraftverken.
Projektets konsekvenser för klimatet bedöms utgående från hur mycket man genom det planerade
projektet kan ersätta andra former av elproduktion med skadligare utsläpp av växthusgaser och
hur man på så sätt kan bromsa upp den klimatförändring som mänsklig verksamhet ger upphov
till. Bedömningen görs med stöd av information i litteraturen om de genomsnittliga utsläppen av
växthusgaser från de elproduktionsformer som används i Finland samt genom bedömning av hur
stora utsläppen av växthusgaser blir om det planerade projektet genomförs. I bedömningen beaktas vindkraftsprojektets hela livscykel.
Projektets konsekvenser för utnyttjande av naturresurser bedöms till stor del som konsekvenser
för människorna, eftersom de viktigaste naturresurserna som utnyttjas på området består av att
utnyttja marken för rekreation (bär- och svampplockning, jakt).
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5.16 Kumulativa effekter tillsammans med andra vindkraftsprojekt
Projektets kumulativa effekter tillsammans med andra genomförda eller planerade vindkraftsprojekt i närregionen beaktas i form av en kvalitativ expertbedömning baserad på utredningar och
bedömningar av andra vindkraftsprojekt. Som expertbedömning ges en förhandsbedömning av om
de närmaste vindkraftsprojekten ökar eller minskar varandras konsekvenser och hur eventuella
konsekvenser kan minskas.
5.17 Bedömning av miljörisker
I miljökonsekvensbedömningen tar man reda på eventuella störningar som kan förekomma i anslutning till projektet samt konsekvenskedjor och störningarnas följder. Sådana kan vara exempelvis kollisionsrisker samt frågor som rör säkerheten. Vindkraftsparkens inverkan på säkerheten har
att göra med bland annat rotorblad som kan gå sönder och is som kan lossna från rotorbladen på
vintern och orsaka farliga situationer. Dessutom kan vindkraftsparken medföra säkerhetsrisker för
flygtrafiken. I vissa fall har vindkraftverk också konstaterats störa tv-signalerna i kraftverkens
närområde.
Riskerna undersöks genom analys av möjliga olycks- och störningssituationer, deras sannolikhet
och konsekvenser som de kan ge upphov till. I MKB-beskrivningen presenteras också metoder att
minska riskerna och åtgärder för att undanröja dem.
5.18 Metoder att minska de negativa konsekvenserna och bedömningens osäkerhetsfaktorer
I miljökonsekvensbeskrivningen framläggs åtgärder som kan vidtas för att minska de negativa
miljökonsekvenserna. De kan gälla exempelvis placeringen av vindkraftverken, var jordkablarna
dras, kraftverkens fundamentteknik, kraftverkens storlek, tidpunkt för byggarbetet m.m.
I konsekvensbeskrivningen kommer dessutom bedömningens osäkerhetsfaktorer att presenteras.
Osäkerhetsfaktorerna presenteras i samband med varje delområde av konsekvensbedömningen.
När det gäller osäkerhetsfaktorer som ska bedömas fokuserar man på sådana aspekter som tydligt
kan minska bedömningens tillförlitlighet.
5.19 Jämförelse av alternativ och projektets genomförbarhet
Konsekvenserna av projektets alternativ jämförs utgående från konsekvensbedömningens resultat
med hjälp av en jämförelsetabell. I jämförelsetabellen antecknas alternativens centrala konsekvenser på ett åskådligt och enhetligt sätt. I MKB-beskrivningen bedöms också projektalternativens
miljömässiga genomförbarhet.
5.20 Uppföljning av konsekvenserna
En plan för kontroll av projektets miljökonsekvenser görs för konsekvensbeskrivningen utgående
från de bedömda konsekvenserna och deras betydelse. Med hjälp av kontrollen kan man ge akt på
bl.a. hur väl den nu gjorda bedömningen motsvarar verkligheten. Dessutom kan man utreda om
byggarbetena ger upphov till sådana förändringar i miljöns tillstånd att nödvändiga åtgärder måste
vidtas för att förhindra dem. Uppföljningen av konsekvenserna ger också viktig information om de
genomförda vindkraftsprojektens möjliga miljökonsekvenser.
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6.

TILLSTÅND OCH BESLUT SOM KRÄVS FÖR PROJEKTET

6.1

Planläggning
Den ändring av markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft 1.4.2011 (77 a § MBL) ger
möjlighet att bygga vindkraftverk direkt på basis av en delgeneralplan. En förutsättning för att en
generalplan ska kunna användas som grund för bygglov är att man med generalplanen på ett
tillräckligt sätt kan styra områdets allmänna markanvändning, på ett sätt som beaktar bl.a. områdets miljövärden och landskapsbild. I planens planbestämmelser kan man enligt detta ange detaljerade villkor för vindkraftverkens förläggningsplatser och byggnadslösningar för att förhindra att
konsekvenser för människorna och områdets natur uppstår (bl.a. fridlysningsbestämmelserna i 39
§ NVL). Vid behov kan dessutom mera detaljerade detaljplaner utarbetas för byggområdena, om
placeringen av kraftverken kräver detta.
En delgeneralplan för Björkbackens vindkraftspark utarbetas samtidigt som miljökonsekvensbedömningen pågår. Då planen utarbetas, beaktas de synpunkter som framkommit i miljökonsekvensbedömningen och utgående från dem görs mera detaljerade avgränsningar av de planerade
kraftverkens placering och de tekniska egenskaperna.
Antalet vindkraftverk som har planerats på Björkbacken och deras totaleffekt överskrider gränsen
enligt lagen om miljökonsekvensbedömning och därför görs en miljökonsekvensbedömning av projektet.

6.2

Bygglov
För att vindkraftverk ska kunna byggas krävs bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen av
Nykarleby stads byggnadstillsynsmyndighet. En förutsättning för att bygglov ska beviljas är att
projektets MKB-förfarande har slutförts och att kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKBbeskrivningen, utlåtande av Luftfartsförvaltningen om flygsäkerheten och utlåtande om radarpåverkan av Försvarsmakten har erhållits och att planen har vunnit laga kraft.

6.3

Projekttillstånd enligt elmarknadslagen
För att bygga en minst 110 kV kraftledning krävs bygglov enligt elmarknadslagen, vilket beviljas
av Energimarknadsverket. Bygglovet som ansöks ska baseras på ett behov. En förutsättning för
att lov ska beviljas är att det är nödvändigt att bygga elledningen för att trygga elöverföringen. Till
tillståndsansökan bifogas eventuell konsekvensbeskrivning enligt MKB-lagen eller en separat miljöutredning.
Lovet gäller inte byggande utan i lovet konstateras endast att det finns ett behov att överföra el. I
tillståndet anges inte var ledningen ska dras och tillståndet ger inte inlösnings-, användnings- eller
annan därmed jämförbar rätt till ett område som någon annan äger. Rätt till ledningsområdet
skaffas genom avtal eller inlösning. För anslutning till elnätet krävs ett anslutningsavtal med Fingrid
Oyj som administrerar stamnätet.
I projektet vid Björkbacken behövs ingen 110 kV luftledning. Elöverföringen till stamnätet sker
med en ny elstation som ska byggas på projektområdet. Vindkraftverken ansluts till elstationen
med jordkablar. Jordkablarna dras i första hand i anslutning till servicevägar eller andra vägar och
de kräver tillstånd av markägaren. Om jordkablarna placeras på områden för vilka den projektansvarige har markarrendeavtal behövs inget särskilt tillstånd av markägaren.

6.4

Andra tillstånd beträffande byggandet
Tillståndsförfarandet för att bygga servicevägar utreds tillsammans med den lokala byggnadstillsynsmyndigheten. Tillstånd kan beviljas till exempel i anslutning till bygglov för vindkraftverken
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eller som en vägförrättning för enskild väg. För byggande av väganslutningar från nya enskilda
vägar till landsväg eller för förbättring av nuvarande enskilda vägars anslutningar krävs anslutningstillstånd (lagen om trafiksystem och landsvägar (2005/503), 37 §). Tillstånd beviljas av Närings-, trafik- och miljöcentralen.
Andra tillstånd som eventuellt behövs i vindkraftsprojektet är tillstånd för placering av kablar och
ledningar på allmänt vägområde samt eventuella undantagslov enligt fornminneslagen och naturvårdslagen. Utlåtande av försvarsmakten ska också begäras för slutligt godkännande av vindkraftsområdet.
6.5

Miljötillstånd
Behovet av miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) avgörs av stadens miljövårdsmyndighet. I princip behöver ett vindkraftverk inget miljötillstånd. Byggande av vindkraftverk kan beroende på situationen kräva miljötillstånd enligt miljöskyddslagen, om verksamheten kan orsaka i
lagen om vissa grannelagsförhållanden avsedd oskälig belastning. När det gäller vindkraftverk kan
sådana konsekvenser vara närmast buller samt rörliga skuggor av de snurrande rotorbladen (blinkeffekter) (28 § NVL, 17 § lagen om vissa grannelagsförhållanden). Vindkraftverkens inverkan på
landskapet orsakar inget krav på miljötillstånd.

6.6

Flyghindertillstånd
Vindkraftverken utgör flyghinder. Därför måste deras inverkan på flygtrafiken och -säkerheten utredas. För att bygga vindkraftverk krävs flyghindertillstånd enligt 158 § i luftfartslagen (864/2014).
Flyghindertillstånd ansöks innan vindkraftverken byggs. Luftfartslagen förutsätter flyghindertillstånd för att resa vindkraftverk och kranar som behövs för att bygga dem samt eventuella andra
för projektet behövliga höga hinder innan hindren monteras upp. Den som reser/äger hindren
ansöker om tillstånd av Trafiksäkerhetsverket. I flyghindertillståndet anges hindrets största räckvidd (maximihöjd) räknat från markytan. Hindret ska markeras och utrustas med flyghinderljus
enligt tillståndsvillkoren.

6.7

Avtal om anslutning till elnätet
För att koppla vindkraftverken till det regionala elnätet krävs anslutningsavtal med elnätets ägare.

6.8

Avtal med markägarna
För byggande av vindkraftverk krävs avtal med markägarna. Aktören har ingått markarrendeavtal
med markägarna. Vid behov förs förhandlingar om eventuella ändringar av arrendeområdena.

6.9

Naturabedömning
Det Naturaområde som finns närmast Björkbackens vindkraftsprojekt är Mesmossen (FI0800044),
som ligger nordost om projektområdet cirka 5 kilometer från närmaste planerade vindkraftverk.
Det här Naturaområdet är skyddat med stöd av habitatdirektivet, alltså på grund av växtlighet och
naturtyper. På grund av avståndet på fem kilometer bedöms projektet inte orsaka direkta eller
indirekta konsekvenser för Naturaområdet Mesmossen. Därför bedöms det inte finnas något behov
av en Naturabedömning.
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