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SAMMANDRAG
Projektet och den projektansvarige
Den projektansvarige är Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto – Vindkraftspark Ab, som planerar att bygga åtta
vindkraftverk i Uttermossa i Kristinestad. Platserna där vindkraftverken och servicevägarna byggs ägs av
den projektansvarige. Bolagets strategiska mål är att bedriva miljövänlig elproduktion och för sin del svara
på målen att utöka andelen förnyelsebar energi. Enligt Finlands klimat- och energistrategi, som godkändes
av statsrådet 6.11.2008, bör vindkraftskapaciteten i Finland byggas ut med ca 2 000 MW under de följande
ca tio åren. I praktiken betyder detta att det bör byggas ca 700 vindkraftverk till i Finland. Vindkraft är en
ekologiskt mycket hållbar energiproduktionsform, eftersom energikällan är förnyelsebar och dess
miljökonsekvenser är små jämfört med kraftverk som drivs med fossila bränslen. Vindkraftverkens drift
orsakar ingen koldioxid eller andra luftföroreningar.
Projektområdet
Projektområdet ligger öster om Uttermossa by i Kristinestads södra del (bilderna 1 och 2). Projektområdet
är i sin helhet ca 2,6 km2. Största delen av området är obebyggt skogsområde. Utöver skogsområdena finns
små åkerområden i projektområdet. Bebyggelsen i närheten av projektområdet ligger främst längs vägarna
och framförallt längs Uttermossavägen är bebyggelsen tät. I den östra kanten av Uttermossa by ligger de
närmaste bostadshusen ca 800 meter från närmaste vindkraftverksplats. I skogsområdet i mitten av
projektområdet finns dessutom en jaktstuga. De närmaste fritidsbostäderna ligger sydost om
projektområdet vid stranden av Tönijärvi. I projektområdet finns inga kulturhistoriskt värdefulla objekt eller
områden och inga fornminnen. Härkmeri landskapsområde (MAO100108) ligger på ca 7,5 kilometers
avstånd från projektområdet. I planeringsområdet eller dess närmiljö på 5 kilometers radie finns heller inga
Natura 2000-områden eller andra naturskyddsområden. På byggplatserna finns enligt naturutredningarna
inga objekt som ska skyddas enligt naturvårdslagen eller skogslagen och inte heller några fridlysta eller
hotade växt- och djurarter. Största delen av områdets häckningsfågelbestånd består i synnerhet av
fågelarter som är karakteristiska för barr- och blandskogar. Projektområdet ligger inte i ett viktigt flyttsträck
för flyttfåglar. I Södra Österbotten utgör Bottenvikens strandlinje det viktigaste ledande flyttsträcket med
koncentrerad fågelflyttning, längs vilken hundra tusentals fåglar flyttar varje år. Utredningsområdet i
Uttermossa ligger i sin helhet ganska långt (ca 14 km) från ovan nämnda ledande flyttsträck, varför antalet
fåglar i utredningsområdet är uppenbart mindre än i kustområdet både på våren och på hösten. De
värdefullaste naturtyperna i projektområdet och dess närhet ligger i skogen längs Töniluomabäcken
(naturlig bäck, gammelskogsfigur) och vid Stormossen (odikad högmosse) på den nordöstra sidan av
projektområdet.
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Bild 1. Lägeskarta över vindkraftsparken i Uttermossa, Kristinestad.

Bild 2. Uttermossa vindkraftsparks läge (mörk färg). På den södra och västra sidan av projektområdet syns
gränsen för Ömossa vindkraftsparks delgeneralplan och kraftverken och servicevägarna som har planerats i
området.
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I Österbottens landskapsplan finns inga reservationer för planeringsområdet. Österbottens förbund
bereder etapplan 2, som gäller förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten.
Projektområdet ligger huvudsakligen i ett vindkraftsområde enligt planutkastet. Själva projektområdet har
ingen gällande general-, delgeneral- eller detaljplan. Utkastet till delgeneralplan för vindkraftsparken i
Uttermossa (bild 3) har via hörande i samband med beredningsskedet varit framlagt i Kristinestad under
tiden 23.2–12.3.2012. Den södra sidan av projektområdet gränsar till den godkända och lagakraftvunna
delgeneralplanen för vindkraftsparken i Ömossa.

Bild 3. Utdrag ur utkastet till delgeneralplan för vindkraftsparken i Uttermossa.

Elöverföring
Elöverföringen från vindkraftverken till elstationen sker via 20 kV:s jordkablar. Jordkablarna grävs ner i
marken på minst ca 0,7 meters djup och de placeras huvudsakligen i samband med servicevägarna.
Sökanden förhandlar om samarbetsmöjligheter för att få ansluta sina åtta vindkraftkraftverk med
jordkablar till den s.k. norra elstationen som ska byggas för EPV Vindkraft AB:s vindkraftspark i Ömossa (bild
4). Elstationen som ska byggas ligger på den projektansvariges mark. Från den norra elstationen planerar
man att bygga en ny 110 kV:s kraftledning till den nya elstationen som Fingrid bygger norr om Kristinestad.
Samma kraftledning skulle på detta sätt betjäna elöverföringen i båda vindkraftsprojekten.
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Jordkablar

Bild 4. Elöverföringsledningen (110 kV) från Ömossa till Bötombergen. Bilden visar en preliminär plan om hur
man kan utnyttja den gemensamma elstationen och elöverföringsledningen för elöverföring.
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Servicevägar
För vindkraftverken behövs ett nätverk av bygg- och servicevägar. På servicevägarna transporteras
byggmaterial som behövs för att bygga och utrustning för att resa vindkraftverken. I projektområdet ägs
områdena där servicevägarna ska byggas av den projektansvarige. Avsikten är att transporterna under
vindkraftverkens byggnadsskede från riksväg 8 till projektområdet ska ske längs nätverket av servicevägar i
området av Ömossa vindkraftspark.
MKB-förfarandet och tidtabellen
I samband med planeringen av projektet utförs en miljökonsekvensbedömning (MKB) enligt lagen om
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Enligt MKB-lagen är MKB-förfarandets syfte att främja
bedömningen av miljökonsekvenserna och ett enhetligt iakttagande av dem i planeringen och
beslutsfattandet och att samtidigt öka medborgarnas tillgång till information och möjligheter till
deltagande.
Från och med 1.6.2012 fordrar en vindkraftspark alltid ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning enligt
MKB-lagen om projektet omfattar minst 10 vindkraftverk eller vindkraftverkens totala effekt överskrider 30
MW. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten fattade 21.5.2012 ett beslut (Dnr
EPOELY/14/07.04/2012) om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning i projektet med 8
vindkraftverk i Uttermossa i Kristinestad. I motiveringarna framträdde bl.a. de gemensamma
konsekvenserna med andra vindkraftsprojekt i området och konsekvenserna i anslutning till transporter
under byggnadsskedet.
MKB-förfarandet har två skeden: ett bedömningsprograms- och ett bedömningsbeskrivningsskede. Det är
möjligt att framföra åsikter och utlåtanden om båda. Bedömningsprogrammet omfattar en plan om hur
man har för avsikt att utföra miljökonsekvensbedömningen av vindkraftsparken som förläggs till området . I
MKB-beskrivningen presenteras resultaten av utredningarna och projektets miljökonsekvenser bedöms. En
uppskattning om MKB-förfarandets tidtabell finns bifogat:
MKB-programmet i december 2012
Kontaktmyndighetens utlåtande i februari 2013
MKB-beskrivningen i mars 2013
Evenemang för allmänheten (2 st.) under såväl MKB-programs- som MKB-beskrivningsskedet.
Alternativ som behandlas i miljökonsekvensbedömningen:
Alternativ 0 (ALT 0)
I alternativ 0 kommer den planerade vindkraftsparken i Uttermossa inte att byggas. I bedömningen är
nollalternativet ett jämförelsealternativ, i vilket motsvarande elmängd produceras någon annanstans med
någon annan produktionsmetod.
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Alternativ 1 (ALT 1)
I Uttermossa byggs en vindkraftspark med högst 8 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 2–3,6
MW. Tornhöjden på vindkraftverken i bedömningen är 100–140 meter. Under
miljökonsekvensbedömningens förlopp undersöks skilt för varje kraftverk hur väl de planerade
byggplatserna passar för vindkraftsbyggande.
Miljökonsekvenser som ska bedömas
Det viktigaste i detta MKB-förfarande är att bedöma de gemensamma konsekvenserna i området och
konsekvenserna i anslutning till transporterna under byggnadsskedet. I MKB-förfarandet utreds också de
allmänna konsekvenserna enligt MKB-lagstiftningen bl.a. konsekvenserna för människans hälsa,
levnadsförhållanden och trivsel, konsekvenserna för marken, ytvattnen, klimatet, växtligheten,
fågelbeståndet och fladdermössen, konsekvenserna för samhällsstrukturen, landskapet och kulturarvet
samt konsekvenserna för utnyttjande av naturresurserna.
Konsekvenser som människan utsätts för
Modeller utarbetas för bullernivåerna som vindkraftverkens drift orsakar i miljön runt projektområdet.
Utgångsuppgifterna för modellerna är vindkraftverkens planeringsuppgifter och numeriskt kartmaterial
från Lantmäteriverket. Som program för modellerna används bullermodellprogrammet SoundPlan 6.5. I 3Dberäkningar tar modellen hänsyn till bl.a. byggnaders, terrängformers, reflexers, dämpningars och
väderleksförhållandenas konsekvenser för bullerspridningen. Resultaten presenteras på en kartbotten som
långsiktiga medelljudnivåer (LAeq-bullerzoner) som kan jämföras med riktvärdena. Modeller för bullernivån
under vindkraftsparkens drift utarbetas skilt för varje projektalternativ. Resultaten av modellerna jämförs
med planeringsriktvärdena för utomhusbuller vid vindkraftsbyggande (miljöministeriet 2012).
I närområdet runt vindkraftverk kan man bli varse skuggreflexer som uppstår när solen lyser bakom
kraftverket och solstrålarna träffar vindkraftverkets roterande blad. I granskningen av konsekvenserna
bedöms de områden, dit skuggeffekten riktas. Området där vindkraftverken ger upphov till en s.k.
roterande skugga, såsom även rotationens täthet, sammanställs med hjälp av en modell som utarbetas i
WindPro-programmet. Modellberäkningar görs upp för s.k. Worst Case (värsta fall) och Real Case (verkligt
fall).
Skuggmodellerna görs upp skilt för alla tornhöjder för vindkraftverken i bedömningen. I MKB-beskrivningen
presenteras kartorna som är ett resultat av Real Case-beräkningarna.
De sociala konsekvenserna försöker man bedöma utgående från evenemangen för allmänheten som ordnas
i samband med MKB-processen. Information om verkningsområdet erhålls också bl.a. från följande källor:
övriga konsekvensbedömningar i projektet
kart- och statistikmaterial
åsikter och utlåtanden om MKB-programmet
respons som ges under bedömningens förlopp (evenemang för allmänheten, brev, e-post,
telefonsamtal)
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skrivelser i lokaltidningar.
Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
I konsekvensbedömningen åskådliggörs vindkraftverkens synlighet med bildmontage som görs på basis av
fotografier samt med hjälp av en utsikts- och landskapsanalys. Bildmontagen ger en uppfattning om hur
kraftverken kommer att synas till vissa objekt vid en viss tidpunkt. Platserna för bildmontagen väljs så att
bilderna åskådliggör konsekvenserna som projektet utgör för såväl bebyggelsen som områdets
rekreationsanvändare. Utöver bildmontagen utnyttjas även en utsiktsområdesanalys för att bedöma
projektets konsekvenser för landskapet. I analyserna används bl.a. Corine-satellitmaterial som tar hänsyn
till terrängformer och skogsfigurer.
I projektområdet finns inga fornminnen som registrerats av Museiverket. Nödvändiga kompletteringar av
fornminnesinventeringarna i projektområdet och längs kraftledningssträckorna avtalas med Museiverket.
Naturmiljö
Konsekvenser för jordgrunden bedöms på basis av vindkraftsparkens planer och markdata som finns över
området. Områdets markförhållanden är tydliga, varför bedömningen av konsekvenserna för jordgrunden i
området utförs huvudsakligen på basis av kartgranskning.
Vindkraftsparkens konsekvenser för ytvattnen bedöms på basis av vindkraftsparkens planer,
miljöförvaltningens material, kartgranskning och vid behov fältgranskning. Konsekvenserna för ytvattnen
infaller främst under tiden som vindkraftsparken byggs. Särskild uppmärksamhet fästs på eventuella
ytvatten i naturtillstånd. Vindkraftsparkens konsekvenser för grundvattnet bedöms på basis av
kartgranskning.
I vindkraftsområdet i Uttermossa utfördes naturinventeringar under fältperioden 2011. Syftet med
naturinventeringarna var att lägesbestämma planeringsområdets värdefulla naturobjekt och förekomsten
av hotade arter samt på basis av dessa ge rekommendationer om markanvändning till hjälp för
generalplanläggningen av området och byggplaneringen av kraftverken och servicevägarna. Dessutom
bedömdes byggprojektets konsekvenser i förhållande till naturmiljön. I naturutredningarna koncentrerade
man sig på områdets vegetations- och naturtyper, fågelbeståndet (utredning om häckfågelbestånd,
utredning om vår- och höstflyttning, kartläggning av tjäderns spelplatser, kartläggning av nattaktiva arter
samt uppföljning av rovfåglar), fladdermöss och förekomst av flygekorre. Fältarbetet i anslutning till
naturutredningen utfördes under fältperioden 2011 (8.4, 12.4, 21.4, 26.4, 11.5, 6.6, 12.6, 13.6, 16.6, 22.6,
28.6, 3.8, 11.9, 16.9 och 25.9.2011). Naturutredningarna gav en tillräcklig bild av projektområdets och dess
närmiljös fågelbestånd, fladdermöss, växtlighet och förekomst av hotade arter för
konsekvensbedömningens syfte.
Konsekvenser för nyttjande av naturresurserna
I miljökonsekvensbedömningen bedöms projektområdets viltvårdsbetydelse och projektets konsekvenser
för förekomst av vilt och viltets rörelser i projektområdet. Information om områdets viltbestånd och
jaktaktiviteten begärs av lokala jaktföreningar. På basis av erfarenhet från andra vindkraftsparker
(litteraturkällor) bedöms vindkraftsparkens konsekvenser under byggtiden och drifttiden för viltets, i
synnerhet hjortdjurens, förekomst och vistelse i projektområdet.
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Konsekvenser för trafiken
Konsekvenserna för trafiken under byggnadsskedet orsakas främst av transporterna av marksubstanser
under tiden som väg- och fältområdena byggs och av specialtransporter av stora vindkraftskomponenter. I
bedömningen av konsekvenserna granskas transportsträckorna och –mängderna och mängden tung trafik
relateras till de nuvarande trafikmängderna. Dessutom granskas eventuella störningskänsliga objekt som
finns längs transportsträckorna. Granskningsområdet omfattar vägarna som leder från huvudvägen till
vindkraftverken.
Gemensamma konsekvenser
För bedömningen av de gemensamma konsekvenserna samlas uppgifter från de viktigaste
miljökonsekvenserna i övriga vindkraftsprojekt i närområdet. I fråga om detta projekt fästs särskilt
uppmärksamhet på de konsekvenser som eventuellt sträcker sig över ett större område, såsom
konsekvenserna för landskapet och fågelbeståndet, nätverket av servicevägar, konsekvenser för
elöverföringen samt konsekvenserna för flygtrafiken och försvarsmakten. Som expertbedömning framförs
en förhandsbedömning om huruvida de närmaste vindkraftparksprojekten ökar eller minskar varandras
konsekvenser och på vilket sätt eventuella konsekvenser kan lindras. Projektets miljökonsekvenser kan
bedömas som helhet med beaktande av verksamheter som redan finns i närområdet och planerade projekt
i den utsträckning som de uppskattas ha gemensamma konsekvenser med detta projekt. I bedömningen av
de gemensamma konsekvenserna granskas i synnerhet EPV Vindkrafts Ab:s vindkraftsprojekt i Ömossa och
CPC Finland Oy:s vindkraftsprojekt i Lappfjärd. Bedömningen av de gemensamma konsekvenserna i bl.a.
frågor som gäller landskap, fågelbestånd och trafik försöker man göra med så noggrant som det är möjligt
på basis av det material som är tillgängligt.
Metoder för att minska de skadliga konsekvenserna
I miljökonsekvensbeskrivningen framförs åtgärder, med vilka skadliga miljökonsekvenser kan minskas.
Dessa kan gälla t.ex. placering av vindkraftverken, jordkabelsträckningar, vindkraftverkens
fundamentteknik, kraftverkens storlek, byggtidpunkt osv.
Uppföljning av konsekvenser
På basis av konsekvenserna som bedömts och deras betydelse görs i bedömningsbeskrivningen en plan för
kontroll av projektets miljökonsekvenser. Med hjälp av kontrollen kan man observera bl.a. hur väl
bedömningen motsvarar verkligheten. Dessutom kan man reda ut om byggarbetet orsakar sådana
förändringar i miljöns tillstånd att man måste vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra dem.
Jämförelse av alternativ och projektets genomförbarhet
Konsekvenserna av projektets alternativ jämförs med hjälp av en jämförelsetabell som görs upp på basis av
resultaten från konsekvensbedömningen. I jämförelsetabellen antecknas åskådligt och enhetligt
alternativens viktigaste konsekvenser. I MKB-beskrivningen bedöms också projektalternativens
genomförbarhet med tanke på miljön.
Deltagande och information
Alla medborgare och intressegrupper, vars förhållanden och intressen projektet kan påverka, kan delta i
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Syftet med förfarandet för deltagande är att informera om
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projektet och samla in ställningstaganden av dem som berörs. Under förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning ordnas informationsmöten, då det är möjligt att stifta bekantskap med
projektet och framföra sina åsikter. Det första informationsmötet ordnas under programskedet och det
andra under beskrivningsskedet. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten informerar i
tidningarna och på sin webbplats om när mötena ordnas. En uppföljningsgrupp som består av
representanter för olika myndigheter och lokala intressegrupper har också inrättats för projektet.

