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TILLSTÅND OCH BESLUT FÖR PROJEKTET
Markanvändningsrättigheter och -avtal
Projektets genomförare ingår nödvändiga avtal med markägarna.

7.2

Planläggning och bygglov
En förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas för Pörtom vindkraftpark är att en delgeneralplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999) uppgörs. Det finns ingen gällande delgeneralplan för projektområdet, och därför utarbetas en delgeneralplan som möjliggör anläggningen av en vindkraftpark och beviljandet av bygglov. VindIn Ab/Oy
har fört förhandlingar om planläggning av området med stadsstyrelsen i
Närpes. Målet är att planläggningen av vindkraftparken ska genomföras vid
sidan av MKB-förfarandet.
Efter att planen har godkänts kan bygglov sökas hos stadens byggnadsinspektör (byggnadsinspektionen). Ifrågavarande tillståndsmyndighet granskar samtidigt att den i bygglovet föreslagna planen är i enlighet med delgeneralplanen.

7.3

Flyghindertillstånd
Enligt 165 § i luftfartslagen som trädde i kraft år 2009 (1194/2009) behövs
ett flyghindertillstånd av Trafiksäkerhetsverket för byggnader, konstruktioner eller märken som reser sig högre än 60 meter. Om konstruktionerna
finns högst 45 kilometer från en flygplats eller högst tio kilometer från en
reservlandningsplats, behövs ett flyghindertillstånd av Trafiksäkerhetsverket för byggnader, konstruktioner och märken som reser sig högre än
30 meter. Till ansökan ska fogas ett utlåtande av en behörig leverantör av
flygtrafikledningstjänster (Finavia).

7.4

Tillstånd för anslutning till landsväg
För att ansluta nya enskilda vägar till en landsväg eller förbättra befintliga
anslutningar för enskilda vägar krävs tillstånd för anslutning enligt 37 § i
landsvägslagen (2005/503). Tillståndet beviljas av närings-, trafik- och
miljöcentralen. Tillstånd måste också sökas för förbättring av befintliga anslutningar för enskilda vägar.

7.5

Tillstånd för specialtransporter
Specialtransporterna för transport av vindkraftverkens komponenter till
vindparksområdet förutsätter ansökan om ett specialtransporttillstånd (trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon
1715/92). Specialtransporttillstånd för hela Finland beviljas av Birkalands
NTM-central.

7.6

Övriga tillstånd som eventuellt behövs
Också andra tillstånd kan behövas för byggandet av vindkraft. En förutsättning för projektet kan till exempel vara ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000), om vindkraftverken orsakar oskäligt besvär som
avses i lagen angående vissa grannelagsförhållanden. I fråga om vindkraftverk kan sådana konsekvenser närmast uppstå vid driften, på grund av
ljud och blinkande skuggor från de roterande bladen. Angående detta pro-
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jekt är det stadens miljöskyddsmyndighet, Västkustens miljöenhet som
skulle behandla tillståndsärendet.
Vindkraftprojektet kan förutsätta undantagslov från lagen om fornminnen,
om projektet medför en betydande konsekvens för ett fornminnesobjekt
som finns på projektområdet. Om det faktum att projektet inte kan genomföras orsakar en oskäligt stor olägenhet i förhållande till fornlämningens
betydelse, kan NTM-centralen efter att ha hört Museiverket meddela tillstånd att rubba fornlämningen. Behovet av undantag från lagen om fornminnen klarnar under MKB-förfarandet, när eventuella fornminnesobjekt
har utretts på vindkraftverkens byggplatser och längs kraftledningarna.
Genomförandet av det planerade projektet kan förutsätta undantag från
bestämmelserna om fridlysning av arter. Med stöd av 48 § i naturvårdslagen kan NTM-centralen bevilja undantag från fridlysningsbestämmelserna
gällande fridlysta arter (39 §, 42 §) i naturvårdslagen (1096/1996,
553/2004) under förutsättning att en gynnsam skyddsnivå för arten bibehålls. Ett eventuellt undantagsförfarande kan också komma i fråga gällande
de fridlysta arter (39 och 42 §) och arter som kräver särskilt skydd (47 §)
enligt naturvårdslagen (1069/1996, 553/2004) samt bilaga IV (49 §) till
habitatdirektivet. Södra Österbottens NTM-central kan i enskilda fall bevilja
undantag från fridlysningsbestämmelserna (naturvårdslagen 49 §) angående djurarterna i bilaga IV a och växtarterna i bilaga IV b till habitatdirektivet samt fåglarna som avses i artikel 1 i fågeldirektivet. NTM-centralen
kan bevilja undantag från separat uppräknade ändamål i artikeln under
förutsättning att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och
att undantaget inte stör bevarandet av artens gynnsamma skyddsnivå på
dess naturliga utbredningsområde. Vad gäller fågeldirektivets arter regleras om undantag i artikel 9 i fågeldirektivet, där den allmänna förutsättningen också är att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning.
Projektets behov av ett undantagslov i enlighet med naturvårdslagen klarnar utifrån bedömningen av miljökonsekvenserna.
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MILJÖNS NUVARANDE TILLSTÅND
Allmän beskrivning av projektområdet
Vindparkområdet som granskas under MKB-förfarandet ligger i Pörtom, i
Närpes, nära gränsen till Kurikka i öster och Malax i norr. Mindre tätorter
eller bebyggelse i närheten av vindparkområdet är bland andra Närvijoki.
Avståndet från projektområdet till kusten är cirka 25 kilometer. Genom
området går Fingrid Oyj:s högspänningslinje (220 kV) i sydlig-nordlig riktning. Från och med 2014 kommer 220 kV linjen att bytas till en 110 kV och
en 400 kV linje.

Figur 20. Projektområdet för Pörtom vindkraftpark.
Pörtom vindparkområde ligger till största delen på områden som domineras
av skogsbruk, men på projektområdet finns även åkrar. Naturen på projektområdet präglas av ung ekonomiskog och kalhyggen. Skogarna på området har delvis dikats för att främja skogsbruket. Bosättning finns huvudsakligen väster om projektområdet i Pörtom by. Genom den planerade
vindkraftparken går ett flertal skogsbilvägar, som enligt planerna ska utnyttjas i projektet. Skogsbilvägarna strålar samman med vägnätet i närheten av vindparksområdet. De viktigaste av dessa vägar är riksväg 8 på
den västra sidan och Österlandsvägen (förbindelseväg 6841) söder om
vindparksområdet.
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Figur 21. Vy från Österlandsvägen (förbindelseväg 6841) mot Närvijoki.
Vägen löper söder om vindparksområdet.
8.2

Bebyggelse
Det finns inga fasta bostäder eller fritidsbostäder på projektområdet för
den planerade vindkraftparken. Den fasta bostad som ligger som närmast
de planerade vindkraftverken finns nordväst om projektområdet i Stubbhagen på lite över 900 meters avstånd. Den närmaste fritidsbostaden ligger
cirka 400 meter sydväst om projektområdet från det närmaste planerade
vindkraftverk. (Lantmäteriverkets terrängdatabas 2012) Enligt terrängdatabasen är fritidsbostaden belägen innanför influensområdet (40 dB) för
projektet. Enligt nuvarande information är byggnaden dock inte fritidsbostad utan jaktstuga. Det kommer att begäras precisare information om
byggnaderna och deras status av Närpes stad. Byggnaderna kommer därefter att klassificeras enligt byggnadsloven.
Utifrån Lantmäteriverkets terrängdatabas kan det konstateras att det
sammanlagt finns 206 fasta bostäder och 6 fritidsbostäder inom två kilometers radie från projektområdet. Den tätaste bebyggelsen finns i Pörtom
by i väst och längs Österlandsvägen söder och sydväster om projektområdet mellan Pörtom och Närvijoki byar. Närvijoki by i Kurikka är belägen
cirka två och en halv kilometer sydost från projektområdet. Dessutom finns
det tätare bebyggelse längs med Subbhagsvägen nordväster om projektområdet.
Det finns fåtal bebyggelse norr och öster, på under 2 kilometers avstånd
från projektområdet. Bebyggelsen på dessa områden är dessutom mera
spridd. Bebyggelsen finns huvudsakligen längs vägarna samt i kanten av
åkrar och skogar. Niemenkylä, Metsäkylä och Harjunkylä byar nordost och
öster i Kurikka är belägna på cirka 3-5 kilometers avstånd från projektområdet.
På områdena som omger projektområdet, särskilt längs Närpes ås och Lillås stränder, finns gammalt byggnadsbestånd. På dessa områden finns ett
flertal gamla, tämligen väl bevarade bostadshus samt ekonomi- och andra
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byggnader på deras gårdsplaner. I Pörtom centrum finns därtill Pörtom
träkyrka.

Figur 22. Fasta bostäder och fritidsbostäder inom en två kilometers radie
från projektområdet.
8.3

Nuvarande näringsverksamhet och markanvändning
Jord- och skogsbruket har fortfarande en stark ställning i Närpes. I Närpes
står dock metallindustrins påbyggnadsverksamhet och växthusnäringen
sammantaget för de flesta arbetsplatser i Närpes. Dessa två branscher intar en ledande plats i Finland. Handeln och serviceföretagen ökar i omfattning liksom utbudet av varor och tjänster. (Närpes stad 2012a)
I Närpes finns cirka 400 småföretagare. I kommunen pågår många olika
utvecklingsprojekt som är inriktade på näringslivet och företagens utveckling. (Närpes stad 2012a)
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Enligt Statistikcentralens data (31.12.2009) fanns det år 2009 sammanlagt
4 343 arbetsplatser i Närpes. Arbetsplatsernas andel i primärproduktionen
var då 24,4 %, inom förädling 21,9 % och inom service 52,2 %. (Statistikcentralen 2012)
Projektområdet för Pörtom vindkraftpark ligger främst på ung skogsmark.
Skogsbruket är den viktigaste av de näringsverksamheter som utövas på
området. Jordbrukets andel av näringsverksamheten är liten på projektområdet, cirka 100 hektar av området är åkermark. Åkerområden finns främst
i kanten av projektområdet i väst och söder. Åkerområden i väst och söder
är i anslutning till de bördiga åkerområdena i ådalen kring Lillån och Närpes ån. Åkrarna i projektområdets mittersta delar, i syd består av sex separata åker. I projektområdets nordvästliga del finns ett torvtäktområde
som är cirka 30 hektar stort. (Lantmäteriverkets terrängdatabas 2012)
Projektområdet är obebyggt med undantag av två pälsfarmer som är belägna i projektområdets västliga delar. På området finns Pörte jaktförenings älgjaktområde och jaktstuga.
Projektområdets rekreationsvärden är tämligen små och området används
närmast för jakt, bär- och svampplockning. På området finns inga friluftseller andra utflyktsleder som upprätthålls av staten eller kommunen. Området hör dock nästan helt till Närpes ådals område, där rekreation skall
utvecklas.
8.4

Planläggning

8.4.1 Landskapsplan
Österbottens landskapsplan gäller på projektområdet (Figur 23). Österbottens landskapsplan är fastställt av Miljöministeriet 21.12.2010.
I Österbottens landskapsplan ligger projektområdet nästan helt på Närpes
ådals utvecklingsområde (mk-2). Med beteckningen anges områden för
landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalarna, där särskilt sådant boende samt
sådan näringsverksamhet och rekreationsverksamhet som faller tillbaka på
lantbruket och övriga landsbygdsnäringar, naturen och kulturmiljön samt
det fysiska landskapet utvecklas. Vid områdesplanering för Närpes ådal bör
man främja förbättring av vattenkvaliteten, mångsidig användning av området och bevarande av de värden som hänför sig till kulturlandskapet.
På planen finns en kraftledning utmärkt (z) i sydvästlig-nordostlig riktning
genom projektområdet. På kraftledningsområden gäller bygginskränkning
1) enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen. Det finns en datakommunikationsförbindelse (tl) söder om projektområdet i nordvästlig-sydostlig
riktning genom Pörtom by. I landskapsplanen har dessutom betecknats
förbindelsebehov för naturgasledning (k) utanför projektområdet i sydvästlig-nordostlig riktning.
Riksväg 8 (vt) har betecknats i landskapsplanen som en väglinje som skall
förbättras med trafiklösningar i vägsträckningen mellan Närpes centrum
och Pörtom by. Österlandsvägen norr om projektområdet har i planen betecknats som förbindelseväg (yt).
En riktgivande friluftsled finns utmärkt genom Pörtom by och en cykelled
mot norr. En paddlingsled finns utmärkt i Närpes å söder om projektområdet.
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På lite mindre än en halv kilometers avstånd norr om projektområdet finns
utmärkt ett område som tillhör eller föreslagits höra till Natura 2000 nätverket. På området gäller bygginskränkning 1) enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen. Området har ytterligare betecknats som naturskyddsområde som tillhör eller förslagits höra till myrskyddsprogrammet
(SL2).
Enligt landskapsplanen omges Närpes ådal av ett område (mv-3) med turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och rekreation. Projektområdet ligger nästan helt inom detta område utom en liten del av projektområdets nordvästliga del. Vid planering och utveckling av turismrelaterade
funktioner bör man fästa uppmärksamhet vid områdets särdrag och dra
nytta av deras attraktionskraft. Rekreationsområden och -leder bör bilda
samverkande nätverk. Byggande för turism och rekreation bör anpassas till
miljön. I planbeskrivningen för beteckningen mv-3 (Närpes ådal) har anvisats att i områdesplaneringen för turismområdet bör tas i beaktande bl.a.
följande särdrag: Närpes ås rekreationsmöjligheter och ådalens slättlandskap och tystnad samt bandbebyggelsen längs vägen Pörtom-Övermark.
Knappt en kilometer sydost om projektområdet finns ett viktigt grundvattenområde som är viktig för samhällenas vattentäkt (I klass).
I Pörtom väster om projektområdet, finns områden som har betecknats
som nationellt värdefulla med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården.
Med beteckningen anges nationellt värdefulla landskapsområden och
byggda kulturmiljöer. Vid planering och användning av samt byggande i
områdena skall bevarandet av de värden som hänför sig till kultur- och
naturarvet främjas. Vid detaljerad planering skall landskapsområdenas och
den byggda kulturmiljöns helheter, särdrag och åldersfördelning beaktas.
Området ligger på knappt en kilometers avstånd från projektområdet.
Förutom ovan nämnda beteckningar visas nuvarande bebyggda områden i
planen.
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Figur 23. Riktgivande placering av Pörtom projektområde i förhållande till
Österbottens landskapsplan (Österbottens förbund 2010). Projektområdet
är markerat med blå linje på landskapsplanen.
I samband med landskapsplanen uppgörs även nya etapplaner. Dessa består av etapplan I (lokalisering av kommersiell service) och etapplan II
(förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten). I förslaget
till Etapplandskapsplan I, har inga beteckningar angetts för projektområdet.
I etapplan II ligger tyngdpunkten på vindkraft. Målsättningen är att anvisa
de lämpligaste områdena för vindkraften för perioden fram till år 2030. Arbetet påbörjades i december 2009. I första skedet uppgjordes ett program
för deltagande och bedömning som var till påseende 14.10.–13.11.2009.
Förbundet har också påbörjat tilläggsutredningarna och konsekvensbedömningarna gällande stora rovfåglar och flyttfåglar. Utredningarna blir
färdiga under försommaren 2012. Etapplanens första utkast fanns till påseende 16.1-17.2.2012.
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Med beteckningen tv-1 anvisas markområden som lämpar sig för byggande
av flera vindkraftverk eller vindkraftparker. Vid planering och byggande på
området ska man beakta byggandets effekter på landskapet, bebyggelse
och fornlämningar samt sträva efter att lindra de negativa effekterna.
Med beteckningen tv-2 anvisas vattenområden som lämpar sig förbyggande av flera vindkraftverk eller vindkraftparker. Beteckningen en-tv visar
på områden som lämpar sig för byggande av vindkraftverk där man skall ta
i beaktande byggandets konsekvenser för landskapet och hamnfunktionerna.
Enligt första utkastet för Etapplan II är Pörtom vindkraftprojektområde beläget ungefär på det markområde som lämpar sig för byggande av flera
vindkraftverk eller vindkraftparker (tv-1). Det går en 220 kV elöverföringslinje i sydvästlig-nordostlig riktning genom projektområdet.

Figur 24. Pörtom vindkraftpark i förhållande till Etapplan II första utkast
(Österbottens förbund 2012).
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Projektområdet gränsar i öst till Södra-Österbottens landskapsplan
som är fastställd av Miljöministeriet 23.5.2005.
Södra-Österbottens förbund gör också en etapplan. I förslaget till Etapplandskapsplan I (vindkraft) har det preliminärt avsatts ett område som
lämpar sig för vindkraft (tv 4, Kröninkangas) som gränsar till projektområdets nordostliga gräns mot Kurikka (Figur 25).

Figur 25. Förslaget till Etapplandskapsplan
Österbottens förbund 2012).

I

(vindkraft)

(Södra-

8.4.2 Generalplan
Det finns inga generalplaner på Pörtoms projektområde. Influensområdet
(40dB) för det största alternativet (Alt 1), inom vilket byggande inte är tilllåtet, når inte fram till Pörtom delgeneralplan.
Den närmaste generalplanen finns som närmast cirka en halv kilometer
väster om projektområdet, i Pörtom by. Pörtom delgeneralplan har godkännas av stadsfullmäktige 11.11.1996. De områden i planen som ligger
närmast den planerade vindkraftparken är betecknade som jord- och
skogsbruksdominerat område (M) samt jord- och skogsbruksområde (MT)
där det ej bör uppföras andra nybyggnader än växthus och andra än för
jord- och skogsbruket erforderliga byggnader. I anslutning till redan befintlig bostadsbyggnad kan även ny bostadsbyggnad uppföras. Dessutom finns
det bl.a. småhusdominerade bostadsområden (AP-1).
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Figur 26. Pörtom delgeneralplan väster om Pörtoms projektområde (Närpes
stad 1996).
8.4.3 Detaljplan
På det planerade vindparksområdet finns inga detaljplaner.
Den närmaste detaljplanen, detaljplanen i Pörtom centrum, som är godkänt av stadsfullmäktige 18.12.2000 finns i Pörtom by på cirka två kilometers avstånd från projektområdet.
Närpes stadsstyrelse har 7.2.2012 beslutat om ändring av detaljplanen i
Pörtom centrum. Närings- trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
har uppgjort en vägplan över förbättring av Centrumvägen (landsväg
17417) i Pörtom. Målsättningen med projektet är att förstärka vägkonstruktionen och erhålla bättre trafiksäkerhet för gående och cyklister. För
att kunna genomföra vägprojektet skall staden göra en ändring av detaljplanen där Centrumvägen ändras från allmän väg (LYT) till gata. (Närpes
stad 2012b)
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8.4.4 Vägtrafik
Riksväg 8 (vägen mellan Åbo och Uleåborg) löper i sydvästlig-nordostlig
riktning cirka två och en halv kilometer väster om Pörtom vindkraftprojektområde. År 2010 var den genomsnittliga trafikmängden per dygn på riksväg 8 vid närheten av projektområdet cirka 2 400 - 2 600 fordon, varav
mängden tung trafik var cirka 350 fordon år 2011. (Figur 27 & Figur 28)
Den planerade vindkraftparken nås bäst via riksväg 8 och längs Österlandsvägen som är en förbindelseväg (6841) söder om projektområdet eller direkt från riksväg 8 vid Berga. Den genomsnittliga trafikmängden längs
Österlandsvägen var cirka 430 fordon per dygn år 2010. Den planerade
vindkraftparken nås från Österlandsvägen via Höusnevägen. I anläggningsskedet skulle också enskilda vägar förbättras och helt nya förbindelsevägar
byggas.

Figur 27. Trafikmängderna i närheten av projektområdet år 2010 (Trafikverket 2012).
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Figur 28. Mängden tung trafik i närheten av projektområdet år 2011 (Trafikverket 2012).
8.5

Landskap och kulturarv

8.5.1

Allmänt
Indelat i landskapsområden ligger projektområdet i Österbotten. Mer noggrant i övergångszonen mellan Södra Österbottens kustregion och Södra
Österbottens odlingsslätter (Miljöministeriet 2012a).
Karaktäristiskt för Södra Österbottens kustregion är tämligen smala ådalar
med odlingsområden, mellan vilka det finns karga moränåsar. Eftersom
terrängen är relativt jämn finns det gott om myrar i området och ganska få
klippformationer. Skogarna karaktäriseras av tämligen torr tallskog av
lingontyp. I närheten av kusten är skogarna något frodigare, ställvis finns
också granskog och vegetationen är även i övrigt mångsidigare. Södra Österbottens odlingsslätter karaktäriseras dessutom av åkerslätterna, som är
de mest vidsträckta i landet.
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Den bebyggda kulturmiljön i Österbotten är särpräglad och annorlunda än i
resten av landet. De många fasta fornlämningarna och de öppna odlingslandskapen i å- och älvdalarna vittnar om en långvarig, kontinuerlig bosättning. Bosättningen som koncentreras till ådalarna bildar enhetliga
bandformade byar. (Österbottens förbund 2011)
Pörtoms projektområde är beläget öster om Pörtom by, på ett skogs- och
åkerområde som omges av ådalarna i väster (Lillån) och söder (Närpes å).
8.5.2

Nationellt värdefulla landskapsområden
De nationellt värdefulla landskapsområdena är ett urval av de bäst bevarade och de mest typiska kulturlandskapen på landsbygden. När markanvändningen på områdena planeras ska man se till att den etablerade landskapsbilden inte skadas.
Det finns inga nationellt värdefulla landskapsområden i närheten av projektområdet. Den närmaste nationellt värdefulla landskapsområden finns i
Malax – Korsholm (Övermalax – Åminne) samt i Seinäjoki och Nurmo (Ilmajoen Alajoki) (Miljöministeriet 2012b).

8.5.3

Byggda kulturmiljöer av riksintresse
På projektområdet finns inga kulturhistoriskt värdefulla byggda miljöer av
riksintresse (Figur 30).
Det närmaste objekt, Pörtom kyrka med omgivning, är belägen på lite
under en kilometers avstånd från projektområdet i Pörtom by. Objektet består av en trädkyrka som byggts åren 1781-83. Kyrkan har restaurerats
bl.a. år 1913 (K.S.Kallio). I närheten av kyrkan finns ett gammalt sockenmagasin och före detta prästgård. (Museiverket 1993)
Kulturlandskapet vid Närpes å, är som närmast belägen på lite under
sex kilometers avstånd sydväst från projektområdet. Objektet består av
ådalarnas odlingsslätter och gammalt byggnadsbestånd. Ytterligare hör
Adolf Fredriks postväg till objektet. (Museiverket 1993)
Adolf Fredriks postväg, ligger som närmast tre kilometer väster om projektområdet. Adolf Fredriks postväg är en historisk vägsträckning, som
byggdes på kronans initiativ under 1760- 1770-talen. Den snörräta vägen,
som går genom ett låglänt odlingslandskap, är cirka 30 kilometer lång och
bjuder på storslagna vyer. Objektet består av alléer samt bosättning, som
uppkommit sedan slutet av 1700-talet till följd av vägbyggen och torrläggning av kärren. Landsvägen går från Närpes kyrkby till Pörtom. Vägen till
Vasa är till största delen kantad av björkar och utmed vägen syns bosättning och omsorgsfullt uthuggna portstolpar av sten, vilka rests i korsningarna till vägarna som leder till gårdsplanerna. Längs vägen finns gammalt
byggnadsbestånd, som är typiskt för det svenska Österbotten. (Museiverket 2009)
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Figur 29. Adolf Fredriks postväg, Närpes. Adolf Fredriks postväg i Yttermarks by i Närpes. Bild: MV/ RHO Hannu Vallas 1997.
Sarvijoen Riskun talo i Kurikka ligger på lite under tio kilometers avstånd
från projektområdet. Sarvijoen Riskun talo, belägen i Sarvijoki by, representerar mycket bra de sydösterbottniska böndernas slutna gårdsplan.
Gårdsplanen är sluten från alla vädersträck med byggnader. Huvudbyggnaden är byggd år 1873. (Museiverket 2009)
Jurvan kirkon miljöö är belägen cirka 11 kilometer sydöst om projektområdet. Objektet består av Jurva trädkyrka som byggts år 1802. Kyrkan har
en gammal gravgård. Ytterligare hör ett gammalt sockenmagasin samt Reinis skola och gamla kommunhus till kyrkomiljön. (Museiverket 1993)
Koskimäen raittinäkymä som är belägen i närheten av Jurvan kirkon
miljöö, finns cirka 12 kilometer från projektområdet. I Koskimäki by har
det traditionella byggnadsbeståndet vid Ylikoski och Tuominens byggnader
bevarats. Byggnaderna är från 1800-talet. (Museiverket 1993)
Petalax kyrkonejd i Malax, är belägen på lite över 15 kilometers avstånd
nordväster om projektområdet. Petalax trädkyrka är byggd år 1805. Kyrkan omges av en gravgård. Till objektet hör ytterligare en gammal prästgård som byggts år 1868 samt ett sockenmagasin. (Museiverket 1993)
Kulturlandskapet vid Malax å, är belägen på över 16 kilometers avstånd
norr om projektområdet. Objektet består av väl bevarat och värdefullt
byggnadsbestånd i området. (Museiverket 1993)
Kauppilan kylä i Teuva, cirka 18 kilometer söder om projektområdet består av gamla bondgårdar. Byggnadsbeståndets ålder varierar mycket i
byn, men tillsammans med det omgivande åkerlandskapet bildar de ett
värdefullt kulturlandskap. (Museiverket 1993)
Ytterligare finns det flera byggda kulturmiljöer av riksintresse på över tjugo
kilometers avstånd från projektområdet (Figur 30).
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Figur 30. Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 1993 & 2009) i närheten av projektet.
8.5.4

Fornlämningar
Enligt Museiverkets Fornlämningsregister (2012) finns det inga kända fornlämningar på projektområdet (Figur 31).
De närmaste kända fornlämningar på under en kilometers avstånd från
projektområdet är:
Pörtom-Lokbäckens (605010041) stenåldersboplats är belägen ungefär
en halv kilometer öster om projektområdet. Pörtom-Lokbäcken består av
en stenålders boplats på sandmo. Pörtom-Lokbäcken är en fast fornläm-
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ning som skyddats med klassificeringen II, vilket innebär att fornlämningens värde kan inte klarläggas utan noggrannare undersökningar. Utifrån
undersökningsresultaten överförs de antingen till klass I eller klass III.
Klass III fornlämningar som, sedan de blivit tillräckligt undersökta eller är
helt och hållet utplånade, inte längre anses vara nödvändiga att freda.
Klassificeringen görs vid Museiverket separat för varje enskild fornlämning.
Museiverket inventerade objektet år 2009, men dess omfattning blev inte
kartlagt på grund av tät vegetation.
Pörtom-Svinbacken 2 (605010056) är en stenåldersboplats som är belägen knappt över en halv kilometer sydost från projektområdet. Objektet
består av en stenålders boplats i en sandgrop av fin sand. Objektet är en
fast fornlämning som skyddats med klassificeringen II. Museiverket inventerade fornlämningen år 2009.
Pörtöm-Svinbacken 1 (605010036) är ett odaterat gravröse cirka 700
meter sydost om projektområdet. Gravrösen är av sin diameter 6-7 meter.
Formationen är låg och byggt av stenar i relativt samma storlek. Objektet
är en fast fornlämning som skyddats med klassificeringen II. Museiverket
inventerade objektet år 2009. Objektet har skadats illa.
Pörtom-Lokåsens (605010037) stenåldersboplats är belägen på cirka
en kilometers avstånd sydost från projektområdet vid en korsning av
vägar. Pörtom-Lokåsen består av en stenålders boplats på sandmo.
Pörtom-Lokåsen är en fast fornlämning som skyddats med klassificeringen
II. Museiverket inventerade objektet år 2009, men dess omfattning blev
inte kartlagt på grund av tätt bevuxen tallskog. Objektet har skadats illa på
grund av grustäckt och närliggande vägarna.
På vindparksområdet inventerades fornlämningar av Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelut i slutet av mars 2012, veckan 48. I utredningen hittades
en fornlämning, tjärndal, öster om den planerade turbinen nr. 26. Avståndet till turbinen är cirka 150 meter (Figur 32).
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Figur 31. Kända fornlämningar på under en kilometers avstånd från projektet. (Museiverket 2012)

Figur 32. En fornlämning hittades i inventeringen i slutet av mars 2012.
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Berggrund, jordmån och topografi
Vindparksområdet hör till den svekofenniska skifferzonen i Österbotten,
som uppstod för cirka 1 900 miljoner år sedan. Den dominanta bergarten
på Pörtoms projektområde är enligt Geologiska forskningscentralens
(2012) data glimmerhaltig gnejs som är metamorf bergart. Genom områdets sydliga delar går ytterligare en mikroklingranitådra i sydvästlignordostlig riktning och två kvarts- och granodioritådror i områdets nordostliga och sydostliga delar.
Jordmånen på projektområdet är huvudsakligen fin morän. I områdets
sydostliga on norra delar förekommer det ställvist myrmarker, vars jordmån består av torv på moränen. Det förekommer ytterligare i någon mån
lera i områdets mellersta och norra delar. På projektområdet förekommer
också ställvis berghällar. (Geologiska forskningscentralen 2012)
Terrängen på projektområdet stiger mot öst och markytans höjd varierar
mellan 32,5 och 65 meter över havet (m ö.h.). De lågläntaste områden
finns i nordvästra delarna av projektområdet (Figur 33.).
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Figur 33. Markytans höjdförhållanden på projektområdet.
8.7

Ytvatten
Projektområdet ligger nästan i sin helhet på Närpes ås huvudavrinningsområde (39), men en del av området i öst hör till Malax ås huvudavrinningsområde (40). På projektområdet finns Svartskobäckens avrinningsområde
(39.006) och Närpes ås övre avrinningsområde (39.003). En liten del av
projektområdet i öst hör till avrinningsområdet Murtojoen alue (40.003).
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Figur 34. Ytvattnen och avrinningsområdena i närheten av projektet (OIVA
2012).
Enligt nuvarande kännedom finns inga kända småvatten som är värdefulla i
naturvårdshänseende eller ur fiskeriekonomisk synpunkt och heller inga
småvatten som är skyddade med stöd av vattenlagen på projektområdet.
Närpes ås övre delar rinner i sydostlig-nordvästlig riktning söder om projektområdet. Ån rinner som närmast på lite under en kilometers avstånd.
Desstuom rinner Lillån väster om projektområdet i nordostlig-sydvästlig
riktning. Genom projektområdet rinner Svartskobäck mot norr. Bäcken förenas med Lillån i nordväst.
Närpes å har sina källflöden i Jurva. Huvudfåran börjar vid Kivi- ja Levalampi konstgjorda sjö. Ån rinner genom Närpes och mynnar i den invallade
Västerfjärden norr om Kaskö. (Västra Finlands miljöcentral 2004) I Närpes
ås vattendragsområde finns två värdefulla småvattendrag, Takaneva gölar
(30 hektar) och Rauhalammi vildmarksgöl (1,5 hektar) i Kurikka och Jurva
(Bonde & Sivil 2006 cit. Luomaranta mfl. 1994).
I utvecklingsplanen för Närpes å har konstaterats att behovet av vattenskyddsåtgärder är stort längs Närpes å, eftersom vattenkvaliteten i ån försämrats märkvärdigt (Bonde & Sivil 2006 cit. Luomaranta mfl. 1994). I Österbottens landskapsplan (2010) har man tagit i beaktande, att vid områdesplaneringen för Närpes ådal bör man främja förbättring av vattenkvaliten i ån.
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Grundvatten
Det finns inga grundvattenområden på Pörtoms projektområde (Figur 35).
Luokankangas (1054553) grundvattenområde ligger som närmast på
knappt under en kilometers avstånd öster om projektområdet. Grundvattenområdet har klassificerats som viktigt för vattenförsörjningen, dvs. som
ett grundvattenområde av I klass. Områdets totala areal är cirka 1,7
kvadratkilometer och egentliga bildningsområdet är 0,75 kvadratkilometer.
Enligt uppskattningen bildas cirka 450 kubikmeter grundvatten per dag.
Ingen skyddsplan har gjorts för objektet.
Riihiluomankangas (1017502) grundvattenområde ligger cirka tre och en
halv kilometer sydost om projektområdet. Objektet har klassificerats som
ett viktigt grundvattenområde för vattenförsörjningen (I klass) och dess
areal är cirka 1,2 kvadratkilometer och det egentliga bildningsområdet är
0,52 kvadratkilometer. Enligt uppskattningen bildas cirka 350 kubikmeter
grundvatten per dag. Ingen skyddsplan har gjorts för området.
Puustellinkangas (1017508) grundvattenområde ligger som närmast på
cirka fyra kilometers avstånd mot nordost från den planerade vindkraftparken. Grundvattenområdet har klassificerats som ett grundvattenområde av
I klass. Områdets totala areal är cirka 1,3 kvadratkilometer och det egentliga bildningsområdet är 0,68 kvadratkilometer. Enligt uppskattningen bildas cirka 300 kubikmeter grundvatten per dag. Ingen skyddsplan har
gjorts för objektet.
Övriga grundvattenområden i projektområdets näromgivning är på över
fem kilometers avstånd. Timmeråsens grundvattenområde (1054506) på
västra sidan av Pörtom by, Storstenrösbacken (1047551) i nordväst och
Källmossan (1054502) i sydväst har klassificerats som I klass grundvattenområden.
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Figur 35. Grundvattenområden i projektområdets närhet (OIVA 2012).
På projektområdet finns inte vattentäkt eller observationsrör för grundvatten (OIVA 2012). I projektområdets mittersta del finns en brunn som
närmast cirka 260 meter från ett planerat kraftverk. (Lantmäteriverkets
terrängdatabas 2012)
8.9

Klimat och vindförhållanden
Pörtoms projektområde ligger i den sydboreala klimatzonen vid Österbottens kust, där havet inverkar stort på områdets klimat. Årets medeltemperatur är cirka 3–4 °C och den typiska regnmängden är 500–550 millimeter.
Meteorologiska institutet har redan under lång tid mätt vindförhållandena i
Finland. Uppgifterna om vindförhållandena, som numera är platsspecifika
och omfattar hela Finland, finns i Finlands vindatlas, som finansieras av arbets- och näringsministeriet. Vindatlas är ett hjälpmedel för att bedöma
möjligheterna att producera energi med hjälp av vinden (www.vindatlas.fi).
Uppgifterna grundar sig på modelleringar av vindpotentialen som skapats
med hjälp av mätresultat och uppföljning.
Utifrån utgångsuppgifterna kan man konstatera att vindförhållandena på
området troligen är gynnsamma för vindkraftproduktion och att de dominerande vindarna är från syd och sydväst. På 100 meters höjd är vindens
årsmedelhastighet på Pörtom vindparksområde cirka 6,8 m/s och på 200
meters höjd 8,1 m/s. (Finlands vindatlas 2012) På basen av denna information har projektägaren inlett en vindmätning med en 120 meter mast i
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området. Med hjälp av mätningarna preciseras bland annat uppgifterna om
områdets vindhastighet.

Figur 36. Mätmasten (utmärkt med röd pil) i projektområdets södra del
sedd från Sjettpåttsvägen.

Figur 37. Vindrosen beskriver andelen vindar i olika riktningar på
100 meters höjd på projektområdet (Finlands vindatlas 2012).
8.10 Vegetation
Pörtoms projektområde ligger i Österbottens mellanboreala vegetationszon
(OIVA 2012). I mellanboreala zonen förekommer det rikligare med tall än
gran. Lövträdens andel är ungefär en femtedel av trädbeståndet. Mellanboreala skogar i Finland förekommer främst i Uleåborgs län, Torneå och
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Kemi, kustregionen i södra Lappland, Norra Karelen, norra delen av Mellersta Österbotten och på vissa ställen av Mellersta Finland och i de norra
delarna av Södra Österbottens landskap.
Det förekommer mest blandskog på projektområdet, men det finns också
barrskog. Ytterligare finns det områden som är i övergångstadium i skog/buskmark. På området finns ytterligare några åkerområden. (OIVA 2012)
Miljön i de områden där vindkraftverken har planerats placeras samt de
områden där planerade servicevägar och jordkablar ska placeras består till
största dels av unga ekonomiskogar. Det yngre trädeståndet är oförtunnad
på många ställen och därför snår dominerar skogar inom området. Inga
skogar i området är i naturligt tillstånd eller ens nära naturligt tillstånd. Det
enda skogsområdet med lite bättre naturvärden ligger i mitten av projektområdet, kring de planerade turbinerna 4 och 5. Naturvärden på detta område består av ett träsk och äldre trädbestånd. Skogen har dränerats och
redigerats och är isolerad. Ytterligare den andra biotopen inom projektområdet med bättre naturvärden är mossen Lilltaksane i projektområdets
östra del. Mossen är odränerad och är möjligen värd att bevara.
8.11 Fågelbestånd
8.11.1 Det häckande fågelbeståndet
Projektområdet ligger på ett skogsbruksdominerat område, vars häckande
fågelbestånd tidigare inte har utretts i någon stor skala. I miljön som är
typisk för Suupohja-området och karaktäriseras av myrar och skogar finns
ett tämligen mångsidigt fågelbestånd enligt Finlands tredje fågelatlas (Valkama m.fl. 2011). Enligt fågelatlasen ligger projektområdet i ruta
(696:322), Närpiö Pirttikylä, som har 54 kända häckande fågelarter, 19
sannolikt häckande arter och 24 potentiellt häckande arter – sammanlagt
97 arter. Rutans utredningsgrad har klassificerats som ”God”. Rutans storlek är 10x10 kilometer med Pörtoms by i mitten av rutan. De häckande arterna består mest av typiska och allmänna fågelarter för skogsbruksområden. De kända häckande rovfåglarna i rutan är: blå kärrhök, duvhök, tornfalk och stenfalk. Sannolikt är att på området häckar sparvhök, ormvråk
och lärkfalk. Häckande ugglor inom atlasrutan är: berguv, sparvuggla,
slaguggla, hornuggla, jorduggla och pärluggla. Alla häckande arter inom
rutan är typiska arter och till stor del sådana som kan förväntas häcka i
denna typ av område. Nämnvärt är att fiskgjuse eller havsörn inte häckar
inom området för atlasrutan.
Enligt ringmärkningsbyråns fågeldata (2012) för fiskgjuse häckar det inga
kända fiskgjuse på projektområdet eller i direkta närheten av projektområdet. De två närmaste fisgjusebon finns som närmast på cirka 7 kilometers
avstånd nordväster om projektområdet i Malax. Båda fiskgjusebon har varit
aktiva i fyra till fem år. Övriga kända fiskgjusebon är på över 24 kilometers
avstånd från projektområdet. Den hotade (VU) (Rassi m.fl. 2010) havsörnens (Haliaetus albicilla) närmaste kända bebodda revir ligger vid Hinjärv i
Närpes och Korsnäs på cirka 37 kilometers avstånd väster från projektområdet.
En utredning av det häckande fågelbeståndet ska utföras på området under
maj-juni 2013. Projektområdet har besökts redan i juli 2012, men tidpunkten på sommaren var för sen för att kartera häckande fåglar med tillräcklig
noggrannhet.
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8.11.2 Viktiga områden för fågelbeståndet
I Närpes finns flera nationellt viktiga fågelområden (FINIBA, Finnish Important Bird Area). Områdena har valts ut utifrån kartläggningar som
gjorts av Finlands miljöcentral och BirdLife Finland (Leivo m.fl. 2001).
Många av dessa våtmarks-, myr- och åkerområden har inkluderats i Natura
2000-nätverket och i skyddsprogrammet för fågelvatten. Områdena är viktiga rastplatser för flyttfågelbeståndet och dessutom är det häckande fågelbeståndet mycket rikt i många av områdena.
De områden som är viktiga för det häckande fågelbeståndet i projektområdets näromgivning ligger i Sanemossen (FI0800021) på knappt över 400
meters avstånd mot norr, i Iso Kakkurinneva (FI0800017) på tre kilometers avstånd mot öst och i Suupohjan metsät FINIBA-område på över tre
kilometers avstånd mot söder. Av de arter som ingår i bilaga I till fågeldirektivet häckar bl.a. ljungpipare (Pluvialis apricaria), grönbena (Tringa
glareola) och trana (Grus grus) på naturaområdena. På Sanemossens naturaområde förekommer bl.a. skrattmås (Larus ridibundus) och sädgås (Anser fabalis) som är flyttfågelarter.
På Suupohjan metsät FINIBA-område förekommer det bl.a. tjäder (Tetrao
urogallus),
Tretåig
hackspett
(Picoides
tridactylus)
och
Lavskrika (Perisoreus infaustus) (Bird Life Finland 2012). I projektområdets
nordostliga delar i områden där det förekommer gammalt trädbestånd har
ett tjäder-revir påträffats i samband med den inventeringen som gjordes i
april-maj 2012 av vårflyttande fåglar (Ramboll Oy 2012).

Figur 38. Tjäder-revir på projektområdet som kartlagts under inventeringen i april-maj 2012.
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Åkrarna i projektområdets omgivning kan antas vara viktiga rastplatser för
tranor som vilar i stora flockar före höstflyttningen. I augusti-september
2012 vilade cirka 600 tranor på åkrarna lite norr om projektområdet.
8.11.3 Det flyttande fågelbeståndet
Bottniska vikens kustregion är känd som en viktig flyttrutt för fåglarnas
vår- och höstflyttning. Varje höst flyttar hundratusentals fåglar genom området till sydliga övervintringsplatser. Tättingarnas, tranornas och dagrovfåglarnas flytt koncentreras ofta tydligare över det österbottniska fastlandet, där deras flygrutter, förutom av kustlinjen, även styrs av andra linjer,
såsom åsar, breda åfåror och stora låglänta åkerområden (Ijäs & YliTeevahainen 2010). De flesta flyttande fåglar följer kustlinjen och därmed
ligger den viktigaste flyttlinjen normalt till väster från projektområdet. De
årliga flyttrutterna påverkas emellertid av vädret och särskilt av de rådande vindarna.
Hittills har det observerats jämförelsevis lite flyttande fåglar på Pörtoms
område. Fågelskogarna gynnar Kristinestad och Närpes kuster som samlar
större koncentrationer av flyttfåglar. Dock förekommer det fortfarande fågelflyttning i projektområdet och i dess närhet, och några arter med större
kollisionsrisk med turbiner kan flytta i stora mängder, särskilt tranor, gåsar, svanor och rovfåglar. Närpes ådal och Sanemossen kan utgöra en viktig flyttrutt och rastplats för flyttande fåglar.
Fåglarnas vårflyttning har följts på projektområdet 2012, mellan 8.4.-20.5.
Under vårflyttningen gjordes observationer under sammanlagt 16 dagar i
april-maj mellan 8.4.-20.5.2012. Perioden då uppföljningen av vårflyttningen gjordes, täckte väl in tidpunkterna för huvudflyttningen för de flesta
fågelarterna. Utifrån observationerna kan man skapa en omfattande översikt över flyttrutterna, särskilt för de fågelarter som är benägna att kollidera med vindkraftverk (bl.a. tranor, rovfåglar och gäss), och över deras
flyghöjder på projektområdet.
Fåglarnas höstflyttning har följts i augusti-oktober 2012 för cirka 60 timmar.
8.12 Övrig fauna
Vanliga däggdjursarter i hela Österbotten är bland annat älg (Alces alces),
lo (Lynx lynx), räv (Vulpes vulpes), skogshare (Lepus timidus), fälthare
(Lepus europaeus), mårdhund (Nyctereus prokyonoides) och utter (Lutra
lutra). Bland de sällsynta och hotade arterna på området finns också flygekorre (Pteromys volans). Den stora rovdjursstammen växer på området
och varg (Canis lupus) är regelbundet förekommande, särskilt i Sydösterbotten. Även björnstammen (Ursus arctos) har etablerat sig och björnarna
finns också i de södra delarna av Sydösterbotten. Lon finns nära kusten
från Sydösterbotten till Vasaregionen (Österbottens förbund 2011).
Till arter som förekommer på projektområdet hör veterligen flygekorre som
upptas i bilaga IV (a) till habitatdirektivet. Enligt statens miljöförvaltnings
databas över arter är arten vanlig på projektområdet. På projektområdet
finns inga uppgifter om förekomsten av andra däggdjur (bl.a. varg, utter,
lo och björn), kräldjur (bl.a. åkergroda och hasselsnok) eller andra arter
som upptas i habitatdirektivets bilagor II och IV.
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