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längs vägen måste fällas på ett cirka 4–5 meter brett område. Konsekvenserna
gäller cirka en procent av revirets areal och de bedöms inte vara betydande.
Genomförandet av projektalternativet hotar inte förekomsten av flygekorre på
projektområdet.

Bild 10.17. En serviceväg i alternativ 3 utgörs av en befintlig skogsväg mellan
flygekorrens revir i den södra delen av projektområdet.

Konsekvenserna för fladdermöss, åkergroda och stora rovdjur som finns upptagna i bilaga IV (a) till habitatdirektivet bedöms till stor del likna dem i alternativ 1. Eventuellt kan de vara något större, eftersom antalet kraftverk och servicevägar som ska byggas samt den areal som dessa kräver är större. Konsekvenserna sträcker sig också till ett större område. Det större antalet kraftverk
orsakar eventuellt också en något större kollisionsrisk för fladdermössen. I projektalternativ 3 finns också några byggplatser i närheten av födoområden som
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är värdefulla för fladdermöss. På mindre än 100 meters avstånd från födoområdena finns kraftverken nr 14, 15, 21 och 29. Byggandet av kraftverken minskar
dock inte arealen av skog som är viktig för fladdermössen och där de kan hitta
föda. De störande konsekvenserna till följd av byggarbetena bedöms för sin del
vara tämligen små och kortvariga. Nordisk fladdermus och mustaschfladdermus
förekommer ofta också i kulturmiljöer och de bedöms inte vara särskilt känsliga
för buller eller mänsklig aktivitet i bygg- och driftskedet.
Konsekvenserna för fladdermössen bedöms inte vara betydande på regional eller lokal nivå, eftersom fladdermustätheten i området är låg och de skogsområden som har bedömts vara viktiga för fladdermössen inte utsätts för direkta
konsekvenser.
10.3.5

Konsekvenser under och efter nedläggningen
Områdena återställs till samma tillstånd som idag och täcks av skog, såvida ingen annan verksamhet placeras på området. Rivningen kan orsaka lindriga störande konsekvenser under arbetet och transporterna.

10.3.6

Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet förutsätter att förnybar energi produceras med vindkraft på
andra områden eller med andra inhemska energiformer som anses var förnybara (t.ex. torv, ved, annan bioenergi eller solenergi). Alla dessa orsakar direkta
eller indirekta konsekvenser för faunan till följd av förändringar i livsmiljön.
Konsekvenserna beror på energiproduktionens funktioner och på vad de riktar
sig till. På grund av bullerbegränsningarna är man nästan alltid tvungen att placera vindkraftverk på naturområden och därför uppstår miljökonsekvenser. En
jämförelse i areal av de direkta konsekvenserna av produktionen med torv och
ved presenteras i tabell 10.1. Solenergins konsekvenser beror på var och hur
produktionspanelerna tillverkas och var de placeras. Den övriga bioenergin kan
produceras på många olika sätt. Konsekvenserna beror på transporter och produktion samt utsläpp, men det är omöjligt att bedöma deras betydelse utan en
exakt alternativmodell.

10.3.7

Lindring av konsekvenserna
Det går att lindra konsekvenserna för faunan genom att sträva efter att begränsa byggverksamheten till ett så litet område som möjligt för att förändringarna i djurens livsmiljöer ska vara så små som möjligt.
Konsekvenserna för fiskfaunan och övrig vattenfauna kan reduceras genom att
man schemalägger sådana åtgärder i samband med byggandet av servicevägar
som eventuellt påverkar ytvattnet (bl.a. anläggning av dikestrummor i huvuddiken för skogsbruk), så att de infaller utanför skyddsvärda arters (t.ex. havsöringens) lektider (september–november) och genom att använda metoder som
gör att så lite fasta partiklar som möjligt rinner ner i vattendragen.
Projektets konsekvenser för arterna i bilaga IV (a) till habitatdirektivet kan reduceras genom att man beaktar livsmiljöer som är viktiga för djuren även i fortsatta vindkraftsplaner.
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För att reducera konsekvenserna kan jakten på de djurarter som utsätts för jakt
och som finns på området begränsas på projektområdet och de närliggande områdena under vindkraftsparkens byggskede och eventuellt också under de första
driftsåren.
10.3.8

Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Osäkerhetsfaktorerna hänför sig till årstidernas växling i naturen och till den begränsade tid som kunnat ägnas åt fältinventeringar. Variationen från år till år
skapar osäkerhet bl.a. angående resultaten av flygekorr- och fladdermusinventeringen. Variationen är dock sannolikt tämligen liten på planeringsområdet som
ligger i ekonomiskog, eftersom t.ex. livsmiljöerna för fladdermöss på området är
relativt homogena och planeringsområdet är ganska litet. En osäkerhet kan
också anses vara individuella skillnader i beteendet hos vilda djur.
Bedömningarna av projektets konsekvenser för faunan grundar sig främst på
uppgifter i utländsk litteratur om ämnet, eftersom det finns mycket litet forskningsdata från Finland. Man bedömer att det går tämligen bra att tillämpa utländska uppgifter på omständigheterna i Finland, eftersom beteendet hos de
djurarter som lever på likartade områden sannolikt inte på ett avgörande sätt
avviker från de arter av samma familj som lever i Finland.

10.3.9

10.4

Sammandrag och jämförelse av alternativen


Faunan på området består främst av vanliga däggdjursarter.



Av arterna i habitatdirektivets bilaga förekommer åtminstone flygekorre och
fladdermöss på området. Stora rovdjur förekommer sporadiskt på området.



Konsekvenserna för faunan yttrar sig i form av förändringar i livsmiljöerna
samt tillfälliga störningar på grund av människans aktiviteter.



Konsekvenserna av alla alternativ gäller ett litet område och är lokala, eftersom förändringarna berör endast cirka två procent av projektområdet.



Konsekvenserna för arterna i bilaga IV (a) till habitatdirektivet (fladdermöss,
flygekorre, åkergroda, stora rovdjur) bedöms vara små i alla alternativ, eftersom arternas livsmiljöer och förbindelsekorridorer på projektområdet förblir gynnsamma även om projektet genomförs.

Konsekvenser för Natura 2000-områden, naturskyddsområden och objekt
som omfattas av skyddsprogram

10.4.1

Konsekvensmekanismer
Konsekvenser för Natura 2000-områden, naturskyddsområden och objekt som
omfattas av skyddsprogram kan uppstå om vindkraftsprojektet påverkar populationerna för fåglar, djur eller växter på områdena eller representativiteten för
naturtyperna. Potentiella konsekvenser för växtarter och naturtyper kan uppstå
endast mycket nära kraftverken, i det fall att det uppstår förändringar i de omgivande avrinningsområdenas beskaffenhet. Till följd av barriär- och kollisionskonsekvenser kan det uppstå konsekvenser för fågelbeståndet på mer avlägsna
skyddsobjekt.

139

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

10.4.2

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om Naturaområdena, naturskyddsområdena och objekten som omfattas av skyddsprogram har insamlats bl.a. från miljö- och ortsdatabasen OIVA,
NTM-centralen i Södra Österbotten och andra öppna datakällor. I bedömningen
granskades främst konsekvenserna för de värden (artsammansättning och naturtyper) som utgör grunden för skyddet av objekten.
Natura-bedömningarna har fokuserat på de naturtyper eller arter som utgör
grunden för skyddet. De naturvärden som Natura-bedömningen gäller framgår
av Natura-blanketterna. På SCI-områden utgörs de av naturtyperna i bilaga I till
habitatdirektivet eller arterna i bilaga II till habitatdirektivet, på SPA-områden
av fågelarterna i bilaga I till fågeldirektivet eller flyttfåglarna som avses i artikel
4.2 i fågeldirektivet. Vid bedömningen av försämringen beaktas förändringar i
naturtypens eller artens gynnsamma skyddsnivå samt projektets konsekvens för
Natura 2000-nätverkets enhetlighet och orördhet.
I samband med MKB-förfarandet gjordes en behovsprövning för Naturabedömning för de Naturaområden som finns i projektområdets omgivning och
för vilka projektet kan medföra eventuella konsekvenser. Dessa är SPA-områden
som ingår i Natura 2000-nätverket med stöd av fågeldirektivet och som finns
inom en radie på högst tio kilometer samt SCI-områden som ingår i Natura
2000-nätverket med stöd av habitatdirektivet och som finns på högst fem kilometers avstånd. För SCI-områdena är granskningen inte så omfattande, eftersom vindkraftsparkens konsekvenser för växtarter, naturtyper och djurarter
som upptas i habitatdirektivet inte utsträcker sig till ett särskilt stort område.
I enlighet med ovan nämnda motiveringar har en behovsprövning för Naturabedömning gjorts för Naturaområdena Vassorfjärden och Sidländet i samband
med Märkenkalls vindkraftsprojekt. Bedömningen grundar sig på uppgifter i officiella Natura-blanketter (e-post, NTM-centralen i Södra Österbotten
16.12.2014), andra naturuppgifter som eventuellt finns om områdena samt observationer som gjorts vid naturinventeringar och inventeringar av fågelbeståndet (bl.a. fåglar som flyger över projektområdet för att söka föda). I bedömningen utreddes om det planerade vindkraftsprojektet försämrar skyddsgrunderna för Naturaområdena, dvs. de naturvärden utifrån vilka områdena har införlivats i Finlands Natura 2000-nätverk, i en sådan omfattning att tröskeln för
en egentlig Natura-bedömning i enlighet med naturvårdslagen (NVL 65 §) överskrids. Kontaktmyndigheten NTM-centralen i Södra Österbotten fattar det slutgiltiga beslutet om huruvida behovsprövningen för Natura-bedömningen är tillräcklig och om en Natura-bedömning ska tillämpas eller inte. Bedömningen har
gjorts i form av en expertbedömning.

10.4.3
10.4.3.1

Nuläget i skyddsområdena
Natura 2000-områden
Varken på projektområdet eller i dess omedelbara närhet finns objekt som omfattas av Natura 2000-nätverket. Det närmaste Naturaområdet är Vassorfjärden
(FI0800056, SPA/SCI), som ligger knappt tre kilometer norr om projektområdet. Naturaområdet Sidländet (FI0800096, SPA/SCI) ligger cirka åtta kilometer
nordväst om projektområdet. Bägge Naturaområdena har införlivats i nätverket
med stöd av både fågeldirektivet (SPA) och habitatdirektivet (SCI). Övriga områden som införlivats i nätverket med stöd av fågeldirektivet ligger över tio
140

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

kilometer från projektområdet och områden som införlivats endast med stöd av
habitatdirektivet ligger över fem kilometer bort. Områdena visas på bild 10.18.

Bild 10.18. Natura 2000-områden i närheten av Märkenkalls vindkraftsområde.

Naturaområdet Vassorfjärden (FI0800056, SCI/SPA)
Vassorfjärden hör till de största och internationellt värdefullaste områdena kring
en älvmynning. Området är skyddat både med stöd av naturtyperna och faunan
i habitatdirektivet och med stöd av fågelbeståndet i fågeldirektivet.
Det häckande fågelbeståndet på området är rikt och representativt och området
har en stor betydelse som rast- och ruggningsplats under flyttningen. Områdena
med vass och sävvegetation är tiotals hektar stora. Tack vare landhöjningen och
sedimenttillförseln från älven förändras växtligheten hela tiden.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
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estuarier (85 %)
öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn
(5 %)
naturliga primärskogar i landhöjningskust*
fennoskandiska lövsumpskogar*

Arter i bilaga IV (a) till habitatdirektivet:


flygekorre*

Tabell 10.4. Arter i bilaga I till fågeldirektivet och regelbundet förekommande flyttfåglar
som inte nämns i bilaga I till fågeldirektivet (Typ: c=concentration, p=permanent,
r=reproducing och Enhet: p=pairs, i=individuals):
Art

Vetenskapligt namn

Typ

Populationsstorlek
min.

Populationsstorlek
max.

Enhet

Stjärtand

Anas acuta

c

10

20

i

Årta

Anas querquedula

c

1

5

i

Snatterand

Anas strepera

c

Sädgås

Anser fabalis

c

10

20

i

Häger

Ardea cinerea

c

1

8

i

Roskarl

Arenaria interpres

c

Järpe

Bonasa bonasia

p

1

1

p

Sandlöpare

Calidris alba

c

Spovsnäppa

Calidris ferruginea

c

Mosnäppa

Calidris temminckii

c

110

110

i

Svarttärna

Chlidonias niger

c

Brun kärrhök

Circus aeruginosus

r

2

2

p

Blå kärrhök

Circus cyaneus

c

1

5

i

Sångsvan

Cygnus cygnus

r

1

1

p

Sångsvan

Cygnus cygnus

c

10

50

i

Stenfalk

Falco columbarius

c

1

5

i

Lärkfalk

Falco subbuteo

c

Tornfalk

Falco tinnunculus

c

Trana

Grus grus

c

500

500

i

Trana

Grus grus

r

2

2

p

Törnskata

Lanius collurio

c

1

2

i

Silltrut

Larus fuscus

c

10

30

i

Dvärgmås

Larus minutus

r

40

50

p

Dvärgmås

Larus minutus

c

50

310

i

Skrattmås

Larus ridibundus

r

1 100

1 100

p

Skrattmås

Larus ridibundus

c

500

1 500

i

Myrsnäppa

Limicola falcinellus

c

185

185

i

Salskrake

Mergus albellus

c

1

5

i

Bivråk
Smalnäbbad
simsnäppa

Pernis apivorus

c

1

3

i

c

10

20

i

Brushane

Philomachus pugnax

r

1

1

p

Phalaropus lobatus
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Art

Vetenskapligt namn

Typ

Populationsstorlek
min.

Populationsstorlek
max.

Enhet

Brushane

Philomachus pugnax

c

500

1 800

i

Ljungpipare

Pluvialis apricaria

c

1

5

i

Kustpipare

Pluvialis squatarola

c

Svarthake-dopping

Podiceps auritus

r

1

5

p

Gråhakedopping

Podiceps grisegena

c

5

10

i

Gråhakedopping

Podiceps grisegena

r

Småtärna

Sterna albifrons

c

Skräntärna

Sterna caspia

c

1

5

i

Fisktärna

Sterna hirundo

c

Silvertärna

Sterna paradisaea

c

Orre

Tetrao tetrix tetrix

p

Svartsnäppa

Tringa erythropus

c

5

20

i

Grönbena

Tringa glareola

r

Grönbena

Tringa glareola

c

100

500

i

Tringa totanus

c

10

20

i

Rödbena

*
*Dessutom utgör tre hotade arter skyddsgrund (av dem klassificeras dock en numera
som nära hotad (NT) och en som livskraftig (LC) enligt skyddsklassificeringen 2010,
Rassi m.fl. 2010)

Naturaområdet Sidländet (FI0800096, SCI/SPA)
Sidländet är en relativt vidsträckt mosaik av skogar och myrar i Korsholms
kommun. Skogarna på området är mest gammelskogar i naturtillstånd. De dominerande myrtyperna är örtrika skogskärr, starr-skogskärr och fattigkärrstallkärr. På de frodigaste ställena finns representativa klibbals-madkärr.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:





öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn
(3 %)
västlig tajga* (39 %)
fennoskandiska lövsumpskogar* (1 %)
skogbevuxen myr* (24 %)

Arter i bilaga IV (a) till habitatdirektivet:


flygekorre*

Tabell 10.5. Arter i bilaga I till fågeldirektivet och regelbundet förekommande flyttfåglar
som inte nämns i bilaga I till fågeldirektivet (Typ: c=concentration, p=permanent,
r=reproducing och Enhet: p=pairs, i=individuals):
Namn

Vetenskapligt
namn

Typ
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Tetrastes bonasia
Bubo bubo
Dryocopus martius
Falco tinnunculus
Falco tinnunculus
Grus grus
Lanius collurio
Pernis apivorus
Picoides tridactylus
Lyrurus tetrix
Tetrao urogallus
Tringa glareola

p
p
p
r
c
r
r
r

1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
5
1
1
1

r

1

1

p
p
r

1
1
2

5
5
2

p
p
p
p
i
p
p
p
p
p
p
p

*Dessutom utgör en hotad art skyddsgrund (den klassificeras dock numera som nära hotad (NT) enligt skyddsklassificeringen 2010, Rassi m.fl. 2010).

10.4.3.2

Naturskyddsområden, områden som omfattas av skyddsprogram samt andra betydande naturobjekt
Inga naturskyddsområden finns på projektområdet eller i dess omedelbara närhet. Norr om området, på ett avstånd på knappa tre kilometer, finns de privata
naturskyddsområdena på Vassorfjärden (1–7). Övriga naturskyddsområden ligger på över fem kilometers avstånd från projektområdet.
Vassorfjärdens område omfattas också av fågelskyddsprogrammet Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden (LVO100221). Övriga objekt som omfattas av
skyddsprogram ligger på över fem kilometers avstånd från projektområdet.
På projektområdet finns ett helt miljöstödsobjekt inom skogsbruket (areal
1,7 ha) och i de södra delarna av området finns ytterligare fyra miljöstödsobjekt.
Kvarkens naturarv (UNESCO) ligger på över 20 kilometers avstånd från projektområdet (bild 10.19). Kvarken är huvudsakligen låglänt moränskärgård, vars
högsta punkt höjer sig endast cirka 20 meter över havet. Särskilt imponerande
är de moränfält som påminner om ett tvättbräde, s.k. De Geer-moräner, som
inlandsisen efterlämnade på den österbottniska slätten. Landskapet formades
under nedisnings- och issmältningsperioderna under den senaste istiden. Kvarkenområdet befriades från inlandsisen för cirka 10 000 år sedan.

144

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Bild 10.19. Kvarkens naturarv.

10.4.4
10.4.4.1

Konsekvenser för skyddsområden
Behovsprövning för Natura-bedömning
Naturaområdet Vassorfjärden (FI0800056, SCI/SPA)
Konsekvenser för naturtyperna och arterna i habitatdirektivet
Enligt bedömningen orsakar vindkraftsparken inte i något alternativ vare sig på
kort eller lång sikt betydande olägenhet för naturtyperna på Naturaområdet
Vassorfjärden eller för den på området förekommande flygekorren som finns
upptagen i bilaga IV (a) till habitatdirektivet. Projektet hotar inte bevarandet av
naturtyperna på området, eftersom avståndet mellan vindkraftsparken och Naturaområdet är relativt långt (något under tre kilometer). Projektets byggnadsverk placeras inte på Naturaområdet och tack vare det långa avståndet sträcker
sig inte de indirekta konsekvenserna till Naturaområdet (t.ex. förändringar i
skugg- eller vattenförhållanden).
Livsmiljöerna för flygekorre som förekommer på vindkraftsparkens projektområde har beaktats i projektets planeringsskede och de utsätts inte för några di145
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rekta eller betydande indirekta konsekvenser. Projektet försämrar inte flygekorrens förbindelsekorridorer mellan livsmiljöerna på Vassorfjärden och projektområdet. Naturaområdets miljö utsätts således inte för sådana förändringar till följd
av projektet som skulle påverka artens livsmiljö och/eller rörelser på områdena
eller mellan livsmiljöerna.
Konsekvenser för fåglarna i bilaga I till fågeldirektivet och regelbundet förekommande flyttfåglar som inte nämns i bilaga I:
De arter i bilaga I till fågeldirektivet som nämns i Naturaområdets skyddsgrunder och flyttfågelarterna är i huvudsak fågelarter som vid häckningstid är
bundna vid vatten- och våtmarksmiljöer, såsom andfåglar, tärnor och vadare.
Vindkraftsparken bedöms inte medföra några betydande konsekvenser för det
häckande fågelbeståndet på Naturaområdet, eftersom de flesta arterna med beaktande av deras ekologi och beteendeegenskaper inte förmodas röra sig på
vindparksområdet i någon nämnvärd utsträckning, tack vare det tillräckligt
långa avståndet (något under tre kilometer). På projektområdet finns inte heller
sådana våtmarker eller åkerområden som särskilt skulle locka till sig några av
de fågelarter som söker föda utanför Naturaområdet (t.ex. sångsvan, skrattmås
och dvärgmås). En del av arterna är stannfåglar som är bundna vid skogsmiljöer
(bl.a. järpe och orre) och som stannar på sina revir året runt och således sannolikt inte rör sig på vindkraftsparkens influensområde (se avsnittet ”Konsekvenser för fågelbeståndet” 10.2).
Av flyttfågelarterna och de arter i bilaga I till fågeldirektivet som förekommer på
Naturaområdet har åtminstone brun och blå kärrhök, sångsvan, trana, törnskata, brushane, svarthakedopping, orre och järpe förekommit på projektområdet enligt Tiira-observationerna och fågelinventeringarna. Observationerna av
dessa fågelarter har dock varit sporadiska observationer främst under flyttiden.
Bland en del av arterna (bl.a. orre och järpe) häckade högst några par på projektområdet. I fråga om dessa arter kan inte projektområdet anses vara ett särskilt betydande fortplantnings- eller rastområde, som de populationer som
häckar på Vassorfjärden skulle vara särskilt beroende av. Konsekvenserna för
det häckande fågelbeståndet av Märkenkall vindkraftspark har i sin helhet bedömts vara tämligen små och de bedöms inte heller påverka de häckande populationerna på Naturaområdet (se avsnitt 10.2.4).
Vindkraftsparkens barriär- och kollisionskonsekvenser för fågelbeståndet som
rastar på Naturaområdet och flyttar genom det bedöms inte i någon nämnvärd
grad påverka de arter som nämns i Naturaområdets skyddsgrunder eller andra
flyttfåglar som inte nämns i fågeldirektivet, men som regelbundet vistas på området. Huvudflyttstråket för de flesta arter som nämns i skyddsgrunderna går till
havs eller närmare kusten. Inte heller i flyttfågeltaxeringarna har ifrågavarande
fågelarter konstaterats flytta i stort antal genom projektområdet och därför är
bedömningen att de barriär- och kollisionskonsekvenser som de utsätts för på
populationsnivå på sin höjd är små.
I flytt- och häckfågeltaxeringarna som gjordes inom vindkraftsprojektet fäste
man särskild uppmärksamhet vid måsfåglar (bl.a. skrattmås) som eventuellt
flög från älvmynningen vid Vassorfjärden till åkerområden i inlandet för att söka
föda (bl.a. åkrarna vid Kyro älvdal). På projektområdet observerades inga födosöksstråk som användes regelbundet av måsar. Måsfåglar som söker efter föda
följer sannolikt åker-, å- och älvdalar som finns utanför projektområdet och fly-
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ger
inte
genom
det
skogbevuxna
projektområdet.
Enligt
Tiiraobservationsmaterialet har inget stort antal måsfåglar observerats i närheten av
projektområdet (Jynx 2014b). Projektet bedöms inte medföra några betydande
konsekvenser för förekomsten av måsfåglar på Naturaområdet.
Vassorfjärden ligger så långt från de planerade vindkraftverken att deras störande konsekvenser (buller och blinkningar) inte når ända fram till Naturaområdet.
Av de hotade arter som utgör skyddsgrund för området bedöms två arter löpa
stor risk för kollision med vindkraftverk, ifall kraftverken finns på flygrutter som
de regelbundet använder eller i närheten av boplatserna. Arterna jagar vid
Vassorfjärden, men enligt utgångsdata och fältinventeringarna finns inga
boplatser för arterna i närheten av vindkraftsprojektet. Avståndet till de närmaste kända boplatserna är flera kilometer. Arternas kända boplatser finns på sådana ställen att de födosöksstråk som fåglarna regelbundet använder sannolikt
inte heller korsar den planerade vindkraftsparken. Riskerna för att ifrågavarande
fågelarter ska kollidera med de planerade vindkraftverken på Märkenkallområdet bedöms vara på sin höjd små. Båda fågelstammarna håller på att öka och
regionalt är de ganska vanliga. Enstaka kollisioner bedöms således inte hota arternas förekomst på Naturaområdet. Den tredje arten som nämns vara hotad på
Natura-blanketten bedöms inte vara särskilt känslig för kollisioner eller för andra
konsekvenser av vindkraftsprojektet. Artens flyttstråk går till havs och arten påträffas på Naturaområdet bara under flyttiden. Numera klassificeras arten som
livskraftig och projektet bedöms inte heller hota förekomsten av denna art på
Naturaområdet.
Den olägenhet som projektet medför för arterna i bilaga I till fågeldirektivet som
förekommer på Naturaområdet och för flyttfåglarna bedöms vara på sin höjd liten.
Naturaområdet Sidländet (FI0800096, SCI/SPA)
Konsekvenser för naturtyperna i habitatdirektivet
Naturaområdet Sidländet är ett skogsobjekt. Arter i skogsmiljö, inklusive flygekorre, hör till dess specifika arter. Tack vare det tillräckliga avståndet (nästan
åtta kilometer) orsakar vindkraftsparken inte i något alternativ vare sig på kort
eller lång sikt betydande olägenhet för naturtyperna på Naturaområdet Sidländet eller för flygekorren som finns på området. Projektet försämrar inte flygekorrens förbindelsekorridorer mellan livsmiljöerna på Sidländet och projektområdet.
Konsekvenser för fåglarna i bilaga I till fågeldirektivet och regelbundet förekommande flyttfåglar som inte nämns i bilaga I till fågeldirektivet:
Vindkraftsparken bedöms inte medföra några betydande konsekvenser för det
häckande fågelbeståndet som utgör skyddsgrund för Naturaområdet, eftersom
de fågelarter i bilaga I till fågeldirektivet som utgör skyddsgrund för området
huvudsakligen är stannfåglar som förekommer på sina revir i skogen och som
inte bedöms röra sig på Märkenkalls projektområde i någon nämnvärd utsträckning under häckningstiden. Av kriteriearterna kan bivråk och törnskata flytta
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genom området, men enligt inventeringarna ligger inte projektområdet på något
betydande flyttstråk för dessa arter.
Av de arter i fågeldirektivet som nämns som skyddsgrund för Naturaområdet
häckar åtminstone berguv, spillkråka, törnskata, tretåig hackspett, orre, tjäder
och järpe sannolikt på projektområdet vissa år. För dessa arter kan området,
som huvudsakligen används för skogsbruk, dock inte anses vara något särdeles
betydande häckningsområde, som de häckande populationerna på Naturaområdet Sidländet skulle vara beroende av. Äldre skogsområden som eventuellt lämpar sig som livsmiljöer för bivråk, tretåig hackspett och tjäder har i planerna
lämnats utanför byggområdena och projektet bedöms inte i betydande grad
hota förekomsten av någon fågelart på området.
Den enda regelbundet förekommande flyttfågelarten som nämns i skyddsgrunderna för Naturaområdet är tornfalk, som även häckar på området för Märkenkall vindkraftspark. Vindkraftsprojektets konsekvenser för arten har bedömts
som mycket små. Projektet hotar inte artens häckningsplatser på området och
den lilla falken med mycket smidig flygförmåga kan inte anses löpa särskilt stor
risk för att kollidera med vindkraftverken. Regionalt är arten dessutom mycket
vanlig, dess reproduktionsförmåga är god och stammen ökar i hela landet. Projektet bedöms inte hota förekomsten av tornfalk på Naturaområdet.
En hotad art (numera nära hotad art) som anges som skyddsgrund för Naturaområdet har genom sina fysiska egenskaper bedömts löpa risk för att kollidera
med vindkraftverk, ifall kraftverken finns på flygrutter som den regelbundet använder eller i närheten av boplatserna. Ett par som hör till arten häckar på Naturaområdet Sidländet. Eftersom avståndet från boplatsen till de närmaste
kraftverken i Märkenkall vindkraftspark är så långt (över åtta kilometer), är bedömningen att det inte finns någon betydande risk för kollision. De födosöksstråk som fåglarna regelbundet använder korsar inte heller den planerade vindkraftsparken. Risken för att de individer som häckar på Naturaområdet ska kollidera bedöms vara mycket liten. Regionalt är arten också mycket vanlig och
stammen ökar. Projektet bedöms inte hota artens förekomst på Naturaområdet.
Naturaområdet Sidländet ligger så långt från de planerade vindkraftverken att
deras störande konsekvenser inte når ända fram till Naturaområdet.
Den olägenhet som projektet medför för arterna i bilaga I till fågeldirektivet som
förekommer på Naturaområdet och för flyttfåglarna bedöms vara på sin höjd liten.
Sammandrag
Utifrån det som nämns ovan är bedömningen att den planerade vindkraftsparken inte medför betydande negativa konsekvenser för förekomsten på Naturaområdet av någon naturtyp eller art som nämns i skyddsgrunderna för Vassorfjärden, Sidländet eller något annat Naturaområde längre bort, deras gynnsamma skyddsnivå eller Naturaområdets helhet. Genomförandet av vindparksprojektet orsakar således inga sådana betydande skadliga verkningar som avses
i 65 § i naturvårdslagen för Naturaområdenas direktivnaturtyper eller -arter.
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Samverkande konsekvenser för Naturaområdena tillsammans med andra projekt
Eventuella samverkande konsekvenser tillsammans med andra närliggande
vindkraftsprojekt kan främst riktas mot Naturaområdet Vassorfjärden, som finns
vid kusten i närheten av de planerade vindkraftsparkerna och längs huvudflyttstråken för flera fågelarter. De samverkande konsekvenserna för de naturtyper
som utgör skyddsgrund för Naturaområdet bedöms inte vara betydande, eftersom konsekvenserna av alla projekt har bedömts som små, tack vare det
långa avståndet (Ramboll 2012). Inte heller flygekorren som utgör skyddsgrund
för området utsätts för några betydande konsekvenser, eftersom artens livsmiljöer har beaktats i de enskilda projekten och vindkraftsprojekten inte medför
sådana förändringar i Naturaområdets miljö som skulle påverka artens livsmiljö
och/eller rörlighet på områdena eller mellan livsmiljöerna.
De eventuella samverkande konsekvenserna berör det flyttfågelbestånd som utgör skyddsgrund för Naturaområdet och som delvis flyttar genom alla de vindkraftsparker som planeras i närheten av kusten. Vid området Vassorfjärden
sprider dock den inskurna kusten fågelflyttningen över ett mycket stort område
och flyttningen förtätats inte nämnvärt vid något av vindkraftsprojekten. Märkenkalls vindkraftsprojekt bedöms inte öka barriär- och kollisionskonsekvenserna av de olika projekten för flyttfåglarna i någon betydande grad, eftersom fågelflyttningen via området har konstaterats vara mycket liten. De närmaste projekten ligger dessutom så långt från Naturaområdet att de inte heller orsakar
sådana barriär- och kollisionskonsekvenser som nämnvärt skulle påverka det
fågelbestånd som rastar eller söker föda på Naturaområdet.
Projekten orsakar inga sådana samverkande konsekvenser som skulle kunna
försämra förekomsten av de naturtyper eller arter som nämns i skyddsgrunderna för Naturaområdet.
Enligt tillgängliga uppgifter är det inte nödvändigt att utföra en Naturabedömning enligt 65 § i naturvårdslagen för Naturaområdena i projektets influensområde.

10.4.6

Konsekvenser för övriga naturskyddsområden
De närmaste skyddsområdena och områdena som omfattas av skyddsprogram
ligger så långt bort från vindkraftsparken, att projektet inte medför konsekvenser för den växtlighet, de naturtyper eller den fauna som förekommer på dem.
Konsekvenserna för fågelbeståndet på naturskyddsområdena på Vassorfjärden
behandlas i samband med motsvarande Naturaområde (avsnitt 10.4.4.1.). Bullret som driften av vindkraftsparken orsakar sträcker sig inte till skyddsområdena och överskrider inte riktvärdena.
De miljöstödsobjekt inom skogsbruket som finns på projektområdet eller söder
om det utsätts inte för direkta eller betydande indirekta konsekvenser, eftersom
det inte finns några byggplatser för vindkraftverk eller nya servicevägar i närheten av objekten. METSO-objektet (Älgmässkärret) som finns cirka 240 meter
nordost om projektområdet är inte ett inrättat naturskyddsområde och därför
gäller de officiella riktvärdena för buller inte området (enligt anvisningarna får
bullernivån inte överskrida riktvärdet 45 dB dagtid eller riktvärdet 40 dB nattetid
på naturskyddsområden). Enligt bullermodelleringen borde det buller som når
området emellertid inte överskrida 40 dB i något skede.
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Kvarkens naturarv ligger så långt från den planerade vindkraftsparken att området enligt bedömningen inte utsätts för några betydande konsekvenser.
10.4.7

Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
De flesta Naturaområden befinner sig på så långt avstånd från projektområdet
att den flora och fauna (med undantag för fåglar) som nämns i deras skyddsgrunder inte utsätts ens för potentiella konsekvenser, varför bedömningen av
dem inte är förknippad med signifikanta osäkerhetsfaktorer. I fråga om fågelbeståndet hänför sig de mest relevanta osäkerhetsfaktorerna i anslutning till behovsprövningen för Natura-bedömning till fåglarnas beteende och rörelser mellan Naturaområdena och vindkraftsparken samt i omgivningen av dessa.

10.4.8

Sammandrag och jämförelse av alternativen


Enligt bedömningen finns det ingen större skillnad mellan de olika alternativen i fråga om konsekvenserna för Naturaområdena.



Enligt bedömningen uppstår inga konsekvenser för naturtyperna och
djurarterna på de närmaste Naturaområdena.



Projektets alla genomförandealternativ kan orsaka små konsekvenser
närmast för de flyttfåglar som förekommer på Naturaområdena, ifall deras flyttstråk går genom projektområdet.
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11 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKANS OMGIVNING
11.1

Konsekvenser för markanvändningen och samhällsstrukturen

11.1.1

Konsekvensmekanismer
Projektets direkta konsekvenser för markanvändningen uppstår på vindkraftsparkens byggområden. På vindkraftsparkens byggplatser förändras området
från skogsbruksområde till energiproduktionsområde. Eftersom man inte kommer att inhägna vindkraftverken, är konsekvenserna mycket lokala och på
största delen av vindparksområdet kommer markanvändningen att fortsätta
som tidigare.
Jord- och skogsbruket kommer också att begränsas av bygg- och servicevägarna som byggs i anslutning till vindparksområdet samt av elledningarna. Å andra
sidan förbättrar också de nya vägarna rörligheten på området.
Indirekta konsekvenser både i vindparksområdet och i dess närmiljö kan i första
hand orsakas av buller under driften. Dessa kan begränsa planeringen av vissa
markanvändningsformer, såsom bostadsområden, i den omedelbara närheten
av vindkraftsparken.

11.1.2

Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för markanvändningen och samhällsstrukturen har bedömts
genom att granska förändringar i den nuvarande markanvändningen till följd av
byggandet och driften av vindkraftsparken. I bedömningen har man också
granskat konsekvenserna för markanvändningsplanerna i de närliggande områdena om projektet förverkligas samt konsekvenserna under och efter nedläggningen.
Bedömningen fokuserar på områdets nuvarande markanvändningsformer, förändringarna i dessa och de begränsningar som projektet medför för dessa. Vid
bedömningen av betydelsen av en konsekvens har man beaktat i vilken mån
den påverkade markanvändningen förändras samt hur betydande förändringen
är regionalt sett.
Förutom granskningen på lokal och kommunal nivå granskas också projektets
konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen med tanke på genomförandet av de landskapsspecifika och riksomfattande målen för områdesanvändningen.
I bedömningen användes gällande och anhängiga planer för markanvändningen
och tillhörande miljöutredningar, fotografier och flygbilder, geografiskt informationsmaterial, kartunderlag, respons om MKB-programmet samt preliminära planer över vindkraftverkens placering. Markanvändningens nuläge har också kartlagts i samband med fältarbetena inom ramen för naturinventeringarna. Som
stöd för bedömningen har man strävat efter att i samarbete med planeringsmyndigheterna i projektområdets kommuner utreda om det finns nya markanvändningsplaner för området.
Dessutom har de nuvarande markanvändningsformernas andel av projektområdet beräknats utifrån Corine-material om markanvändningen/jordmånen
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(CLC2000). Materialet har skapats genom att kombinera resultatet av tolkningen av satellitbilder med befintligt geografiskt informationsmaterial och resultaten av terrängmätningar. Noggrannheten hos det rasterformade materialet är
25 x 25 hektar. I beräkningarna av vindkraftsparkens areal har man antagit att
monteringsområdet för ett vindkraftverk är cirka en hektar och att den areal
som krävs för elstationen är cirka en halv hektar. Man antar att vägarna ska
vara sex meter breda och att en sammanlagt fyra meter bred trädfri zon lämnas
i vägkanterna för att det ska vara möjligt att transportera vindkraftverkens delar. Influensområdet för en ny väg som ska byggas är cirka 10 meter brett och
för en väg som ska iståndsättas 6 meter brett. Jordkablarna dras främst i anslutning till vägar som ska byggas eller iståndsättas, vilket gör att deras influensområde ligger inom vägarnas byggområde.
DI Tuuli Aaltonen vid FCG Design och planering Ab har bedömt konsekvenserna
för markanvändningen och samhällsstrukturen.
11.1.3
11.1.3.1

Nuläge
Markanvändning
Projektområdet består nästan uteslutande av skogsmark. Skogarna är produktionsskogar och de är inte i naturtillstånd. På projektområdet finns även myrmarker som för det mesta är dikade och används för skogsbruk. I de östra och
västra delarna av projektområdet finns åkermarker som används för jordbruk.
Tabell 11.1. Markanvändningsformer på projektområdet (CLC2000).
Markanvändning

Areal (ha)

% av projektområdet

Åker

81

4%

Småskalig jordbruksmosaik

30

1%

Barrskog

1 083

47 %

Blandskog

754

32 %

Glesbevuxet område

380

16 %

Det finns redan ett tämligen omfattande skogsvägnät på projektområdet. Vägnätet ska förbättras och kompletteras så att det betjänar både byggandet och
underhållet av vindkraftsparken. Vägnätet har beaktats i den förberedande planeringen och man har strävat efter att placera vindkraftverken så nära befintliga
vägar som möjligt.
I projektområdets södra del finns det ett kraftledningsområde som går i riktningen sydväst–nordost (bilderna 11.1 och 11.2). Längst i väster finns en
220 kV ledning (Kristinestad–Ventusneva; KS–VE), vars spänning under de
närmaste åren kommer att höjas till 400 kV. De två andra ledningarna är
110 kV ledningar, längst i öster Toby–Voltti och i mitten Toby–Vörå.

152

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Bild 11.1. Byggd miljö på projektområdet och i dess närhet.
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Bild 11.2. Kraftledningsområdet i projektområdets södra del. Foto: Pertti Malinen/FCG

11.1.3.2

Bebyggelse
Det finns inga fasta bostäder inom projektområdet. På projektområdet finns en
byggnad som har klassificerats som fritidshus, men som ändå inte används för
detta ändamål. OX2 har hyrt byggnaden för att använda den inom vindkraftsparken.
De fasta bostäder som finns närmast de planerade byggplatserna för vindkraftverken ligger i alternativen 1 och 2 på cirka 1,5 kilometers avstånd och i alternativ 3 på något över en kilometers avstånd. För jämförelsens skull kan man
konstatera att de fasta bostäderna som ligger närmast det vindkraftverk som är
i drift i Sundom finns på cirka 0,8–0,9 kilometers avstånd och de närmaste fritidshusen på cirka 1,5 kilometers avstånd från kraftverket. I Sundomprojektet
har en annan kraftverkstyp använts än den som kommer att användas i Märkenkallprojektet.
I tabell 11.2 presenteras antalet byggnader som ligger mindre än två kilometer
från de planerade byggplatserna för vindkraftverken, och byggnadernas placering framgår av kartorna på bilderna 11.3–11.5.
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Tabell 11.2. Antalet bostäder och fritidshus på mindre än en och två kilometers avstånd
från vindkraftverken. Inom parentes visas fritidshuset som OX2 hyrt för vindkraftsparken.
Avstånd till närmaste
vindkraftverk Alt 1

Fasta bostäder

Fritidshus

Fasta bostäder och
fritidshus totalt

<1 km

0

(1)

(1)

<2 km

15

1 + (1)

16 + (1)

Avstånd till närmaste
vindkraftverk Alt 2

Fasta bostäder

Fritidshus

Fasta bostäder och
fritidshus totalt

<1 km

0

(1)

(1)

<2 km

24

2 + (1)

26 + (1)

Avstånd till närmaste
vindkraftverk Alt 3

Fasta bostäder

Fritidshus

Fasta bostäder och
fritidshus totalt

<1 km

0

(1)

(1)

<2 km

48

4 + (1)

52 + (1)

Bild 11.3. Fasta bostäder och fritidshus i närheten av vindkraftsparken i alternativ 1.
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Bild 11.4. Fasta bostäder och fritidshus i närheten av vindkraftsparken i alternativ 2.
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Bild 11.5. Fasta bostäder och fritidshus i närheten av vindkraftsparken i alternativ 3.

11.1.3.3

Rekreationsanvändning
Liksom andra skogsbruksområden kan projektområdet användas för friluftsliv,
bär- och svampplockning och naturobservationer. I projektområdets östra del
finns vandringsleder som har märkts ut i terrängen (bilderna 11.6–11.8). Längs
vandringslederna finns sammanlagt två vindskydd på Märkenkall och Kärmeskallio. Utifrån hur slitna de är verkar den nordligare vandringsleden, Kunileden, användas mer och bedöms vara av måttligt allmänt värde. Den sydligare
vandringsleden, som går genom Kärmeskallioområdet, verkar användas mindre
och leden bedöms vara av litet allmänt värde. Enligt en del lokala invånare används vandringslederna ganska litet, medan andra till exempel bedömer att totalt så många som 5 000 har använt Kunileden sedan den inrättades.
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På projektområdet finns även flera gömmor för geocaching och i området körs
även med terrängcykel. En snöskoterled som upprätthålls av Wasa Snowmobile
rf sträcker sig till västra delen av projektområdet.
Den planerade vindkraftsparken ligger på Vasanejdens jaktvårdsförenings och
Kyrönmaa jaktvårdsförenings områden. På området idkas jakt och i den nordvästra delen av projektområdet finns en jaktstuga. Öster om området ligger Lillkyro finska församlings scoutstuga, där församlingen ordnar bland annat naturgudstjänster. I närheten av projektområdet finns det flera hästgårdar, och projektområdet används för ridning och travträning.

Bild 11.6. Vandrings- och snöskoterleder.
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Bild 11.7. Kunileden på Märkenkallområdet. Foto: Pertti Malinen/FCG

Bild 11.8. Vindskyddet på Kärmeskallio. Foto: Pertti Malinen/FCG

159

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Bild 11.9. En hästgård vid Kotkannevavägen söder om projektområdet. Foto: Mattias
Järvinen/FCG

11.1.3.4

Riksomfattande mål för områdesanvändningen
De riksomfattande målen för områdesanvändningen är en del av systemet för
planering av områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen.
Enligt 24 § i markanvändnings- och bygglagen ska målen beaktas och genomförandet av dem främjas i planeringen på landskapsnivå, kommunernas planläggning och statliga myndigheters verksamhet. Statsrådet beslutade om revidering
av de riksomfattande målen för områdesanvändningen den 13 november 2008.
De riksomfattande målen för områdesanvändningen gäller region- och samhällsstrukturen, livsmiljöns kvalitet, förbindelsenäten, energiförsörjningen, naturoch kulturarvet samt användningen av naturresurser. Målen har indelats i allmänna mål och särskilda mål utifrån sakinnehållet.
Följande riksomfattande mål för områdesanvändningen gäller Märkenkall vindkraftspark och planläggningen av området:
Fungerande regionstruktur
Genom områdesanvändningen stödjer man en balanserad utveckling av regionstrukturen och förstärker näringslivets konkurrenskraft och landets internationella ställning genom att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja befintliga
strukturer och främja en förbättring av livsmiljöns kvalitet och ett hållbart nyttjande av naturresurserna.
Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön
Genom områdesanvändningen främjas den ekologiska, ekonomiska, sociala och
kulturella hållbarheten i samhällena och livsmiljöerna.
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Vid områdesanvändningen skapas förutsättningar för anpassningen till klimatförändringen.
Inom områdesanvändningen ska olägenheter i form av buller, vibration och luftföroreningar förebyggas.
Vid områdesanvändningen ska energisparande samt betingelser för att använda
förnybara energikällor främjas.
Kultur- och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser
Med hjälp av områdesanvändningen bidrar man till att kulturmiljön och byggnadsarvet samt deras regionalt skiftande karaktär bevaras.
Med hjälp av områdesanvändningen främjas bevarandet av områden som är
värdefulla och känsliga i den levande och den livlösa naturen och säkerställs att
deras mångfald bevaras.
Områdesanvändningen är inriktad på att naturen används för rekreation och
gynnar natur- och kulturturism genom att förutsättningarna för mångbruk förbättras. Vid områdesanvändningen främjas bevarandet av tysta områden som
anvisats för detta ändamål.
Genom områdesanvändningen tryggas en hållbar användning av naturresurserna så att tillgången på naturresurser tryggas också för kommande generationer.
I samband med områdesanvändningen ska säkras att nationellt sett betydelsefulla värden inom kulturmiljön och naturarvet bevaras.
Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning
Inom områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen på riksnivå och möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas.
I samband med områdesanvändningen bör man trygga möjligheterna att utveckla trafiktjänstsystemen samt tillgodose den militära luftfartens behov.
När nya kraftlinjer dras ska i första hand de befintliga korridorerna användas.
Vindkraftverken ska i första hand koncentreras till enheter som omfattar flera
kraftverk.
I samband med områdesanvändningen som gäller energinät ska riskerna i anslutning till extrema väderfenomen och översvämningar, markanvändningen i
den närmaste omgivningen, utvecklingen av markanvändningen och närmiljön
beaktas, i synnerhet bosättningen, objekt och områden som är värdefulla ur natur- och kulturhänseende samt särdragen i landskapet.
Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer
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Genom områdesanvändningen bidrar man till att bevara kustområdet som en
särskilt betydelsefull helhet med hänsyn till dess natur- och kulturvärde.
11.1.3.5

Planläggning
Landskapsplan
Projektområdet omfattas av Österbottens landskapsplan. Landskapsfullmäktige
för Österbottens förbund godkände landskapsplanen den 29 september 2008
och Miljöministeriet fastställde planen den 21 december 2010.
Kraftledningen i den södra delen av projektområdet finns angiven i landskapsplanen. I projektområdets nordöstra del finns en reservering för en 110 kV
kraftledning.
I den centrala delen av projektområdet finns ett behov av en vägförbindelse
mellan riksväg 3 och riksväg 8 med gällande bygginskränkning enligt 33 § i
markanvändnings- och bygglagen, varigenom ett bygglov som försvårar genomförandet av landskapsplanen inte får beviljas för området.
Den västligaste delen av projektområdet hör till stadsutvecklingszonen för Vasa
stadsregion.

Bild 11.10. Utdrag ur Österbottens landskapsplan. Projektområdet har ritats in på
plankartan (Österbottens förbund 2008).
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Etapplandskapsplan 1 ”Lokalisering av kommersiell service i landskapet Österbotten” godkändes av landskapsstyrelsen den 14 maj 2012 och fastställdes med
några undantag av Miljöministeriet den 4 oktober 2013. Etapplandskapsplan 1
innehåller inga beteckningar på projektområdet.

Bild 11.11. Utdrag ur Österbottens etapplandskapsplan 1. Projektområdet har ritats in på
plankartan (Österbottens förbund 2012).

I etapplandskapsplan 2 granskas energiförsörjningen inom hela landskapsområdet. Planförslaget godkändes av landskapsfullmäktige den 12 maj 2014. I planförslaget har största delen av projektområdet beteckningen tv-1, dvs. område
för vindkraftverk. Med beteckningen anvisas markområden som lämpar sig för
byggande av vindkraftsparker av regional betydelse. De nu planerade kraftverken är placerade på det område som anvisats för vindkraftverk i planförslaget.
De närmaste övriga områdena för vindkraftverk i planförslaget ligger på cirka
5 kilometers avstånd från projektområdet, på dess nordöstra och södra sida.
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Bild 11.12. Utdrag ur Österbottens etapplandskapsplan 2. Projektområdet har ritats in på
plankartan. De nu planerade kraftverken är placerade på det område som anvisats för
vindkraftverk (Österbottens förbund 2014).

Generalplan
Inga generalplaner med rättsverkningar har tidigare utarbetats för området. En
process för att utarbeta en delgeneralplan som gör det möjligt att bygga vindkraftsparken pågår.
Området ingår i den strategiska generalplanen som Korsholm godkände 2013. I
den strategiska generalplanen har projektområdet i huvudsak anvisats som område för vindkraftverk (bild 11.13).
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Bild 11.13. Utdrag ur Strategisk generalplan för Korsholm (Korsholms kommun 2013).
Projektområdet har ritats in på plankartan.

Detaljplan
Det finns inga gällande eller anhängiga detaljplaner för projektområdet.
De närmaste gällande generalplanerna och detaljplanerna framgår av bild
11.14.
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Bild 11.14. Gällande generalplaner och detaljplaner i projektområdets omgivning.

11.1.4
11.1.4.1

Vindkraftsparkens konsekvenser för markanvändningen och samhällsstrukturen
Konsekvenser för den nuvarande markanvändningen och den byggda miljön
Under byggandet av vindkraftsparken är man av säkerhetsskäl tvungen att begränsa den fria rörligheten på de kraftverksplatser som bebyggs och på området
för elstationen samt på bygg- och servicevägarna. Då begränsas även användningen av dessa områden för jakt och annan rekreation. Begränsningen gäller
dock ett relativt litet område åt gången och upphör genast när byggarbetena är
klara.
Under driften av vindkraftsparken kan den nuvarande markanvändningen fortsätta som normalt på området, med undantag för områdena där det finns vindkraftverk, bygg- och servicevägar och elöverföringskonstruktioner. Man kommer
inte att inhägna vindkraftsparken eller på annat sätt begränsa att folk rör sig på
området. Byggandet av de nya vägarna och förbättringen av de befintliga
vägarna medför delvis indirekta positiva konsekvenser för områdets användning, eftersom vägarna underlättar rörligheten på området. Skogsbruket, rekreationsanvändningen, jakten, ridningen och travträningen kan fortsätta som förut
på området. Konsekvenserna för hästarna har bedömts mer ingående i samband
med konsekvenserna för näringarna i avsnitt 11.2.4.1. Viltarter har inte konstaterats undvika vindparksområden i någon större omfattning när de är i drift och
åtminstone hjortdjur vänjer sig sannolikt ganska snabbt vid ljudet från vindkraftverken. Även konsekvenserna för småvilt är små. I alternativen 1 och 2
har kraftverksplatserna valts så att konsekvenserna för vandringslederna som
går på området ska vara så små som möjligt och kraftverken inte ska finnas i
den omedelbara närheten av vandringslederna. I alternativ 3 finns ett kraftverk
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intill vandringsleden på Märkenkall. Användningen av vandringsleden förhindras
inte i något av alternativen, men särskilt i alternativ 3 kan ledens karaktär och
upplevelsen av naturfrid ändras något på grund av bullret från kraftverken och
landskapskonsekvenserna.
Arealen på projektområdet som granskas i MKB:n är cirka 2 330 hektar. På
största delen av området sker inga förändringar i markanvändningen. I byggskedet kommer man kring vart och ett av vindkraftverken att röja trädbeståndet
på ett cirka ett hektar stort område. Detta innebär att den skog som försvinner
från områdena som röjs i alternativ 1 uppgår till cirka 20 hektar, i alternativ 2
till cirka 22 hektar och i alternativ 3 till cirka 30 hektar (Tabell 11.3). Inga vindkraftverk placeras på åker- eller odlingsområden. Dessutom försvinner skogsmark på områdena för vägarna och elstationen.
Tabell 11.3. Uppskattad areal som bebyggs i de olika vindparksalternativen.
Byggobjekt

Alternativ 1
20 kraftverk

Areal
(ha)

Andel av
projektområdet
(%)

Monteringsområden
Vägar som ska förbättras (inkl.
jordkablar)
Nya service- och transportvägar
(inkl. jordkablar)

20

0,9

5,8

0,2

11,8

0,5

Elstation

0,5

0,02

Totalt (cirka)

38,1

1,6

Alternativ 2
22 kraftverk

Areal
(ha)
22

Andel av
projektområdet
(%)
0,9

Alternativ 3
30 kraftverk
Andel
av projektområAreal
det
(ha)
(%)
30
1,3

5,8

0,2

7,7

0,3

2,3
0,5

0,5
0,02

13
0,5

0,6
0,02

40,6

1,7

51,2

2,2

I de olika alternativen gäller de direkta konsekvenserna för markanvändningen
områden på sammanlagt cirka 38–51 hektar, vilket motsvarar cirka 1,6–2,2
procent av hela projektområdets areal. I och med detta kan man konstatera att
förändringen och begränsningen av markanvändningen kommer att vara mycket
lokal. Det finns inga betydande skillnader mellan alternativen med avseende på
konsekvenserna, trots att den skogsareal som ska röjas varierar något mellan
de olika alternativen.
Vindkraftsparkens konsekvenser för bostäder, fritidshus och fastigheter som
finns i närheten av projektområdet har behandlats separat i avsnitten 9.1–9.2
och 11.4, där buller-, skugg- och landskapskonsekvenserna bedöms. Kraftverkens placeringar har valts så att verksamheten ska orsaka så liten olägenhet
som möjligt för bosättningen i närområdet.
11.1.4.2

Konsekvenser för den planerade markanvändningen och samhällsstrukturen
Projektet står inte i konflikt med de riksomfattande målen för områdesanvändningen. I enlighet med de riksomfattande målen för områdesanvändningen utnyttjar projektet bland annat förnybara energikällor och befintliga elöverföringslinjer, och vindkraftverken har placerats i grupper med flera kraftverk.
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Landskapsplanen beskriver landskapets samhällsstruktur och grundlösningarna
för områdesanvändningen på medellång och lång sikt. Projektet strider inte mot
beteckningarna i landskapsplanen gällande en reservering för en 400 kV kraftledning och en 110 kV kraftledning på projektområdet. Kraftverken har placerats så att säkerhetsavståndet på området för den nuvarande kraftledningen
(framtida 400 kV) uppfylls. Reserveringen för en 110 kV kraftledning finns nordost om de framtida kraftverken, och därför uppfylls säkerhetsavstånden även i
detta fall.
I Österbottens landskapsplan har genom projektområdet angetts ett behov av
vägförbindelse med gällande bygginskränkning enligt 33 § i markanvändningsoch bygglagen. Enligt planbestämmelsen får ett sådant bygglov som försvårar
genomförandet av landskapsplanen inte beviljas för området. Enligt landskapsförbundet är vägförbindelsebehovet angivet som riktgivande och dess exakta
placering har inte fastställts. För vägsträckningen har en översiktsplan gjorts år
1990 (Vasa omfartsväg, översiktsplan för sträckan Helsingby–Vassor, Korsholm). Det finns inga nyare planer eller beslut om genomförandet av vägförbindelsen. I Österbottens trafiksystemplan 2040, som godkändes av landskapsfullmäktige den 12 maj 2014, har ifrågavarande förbindelse klassificerats i den
lägsta prioriteringsklassen 3. I alternativen 1 och 2 har kraftverken i den mittersta delen av projektområdet placerats så långt ifrån varandra, att det är möjligt att bygga vägförbindelsen genom projektområdet med ett tillräckligt långt
avstånd mellan vägen och kraftverken. I alternativ 3 har kraftverken placerats
tätare ihop och det är inte nödvändigtvis möjligt att bygga vägförbindelsen
bland kraftverken. Inte heller i detta alternativ hindrar projektet att vägförbindelsen byggs, till exempel väster om kraftverken.
Projektet är förenligt med Österbottens etapplandskapsplan 2, eftersom de planerade vindkraftverken finns på ett område som i planen angetts som lämpligt
för vindkraftsproduktion. Projektet är också förenligt med den strategiska generalplanen för Korsholm och de delar av projektområdet som finns i Korsholm har
i planen angetts som ett område för vindkraftverk.
Det finns inga andra gällande planer för projektområdet. Projektet påverkar inte
genomförandet av general- eller detaljplanerna för närbelägna områden, eftersom avståndet till dem ändå är så stort att projektet inte bedöms medföra
några betydande konsekvenser.
För att vindkraftsparken ska kunna byggas utarbetar man en delgeneralplan
med rättsverkningar för projektområdet i enlighet med markanvändnings- och
bygglagen. Arbetet med en delgeneralplan har inletts och pågår delvis samtidigt
som MKB-förfarandet.
Vindkraftsparken planeras på ett område som lämpar sig för verksamheten och
grundar sig till stor del på befintlig infrastruktur. För verksamheten utnyttjas
främst befintliga vägar. Samhällsstrukturen splittras inte, eftersom till exempel
inga nya bostads-, arbetsplats- eller serviceområden måste byggas för projektet. Vindparksområdet används fortfarande huvudsakligen som skogsbruksområde. Byggandet av vindkraftsparken orsakar inga betydande konsekvenser
för samhällsstrukturen. Bullerkonsekvenserna av vindkraftsparken berör främst
projektområdet, och därför kan man i framtiden planera bostadsområden också
på de områden som omger projektområdet.
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Konsekvenser under och efter nedläggningen
När driften av vindkraftsparken upphör rivs åtminstone konstruktionerna ovan
jord och markägarna kan åter börja använda marken. Landskapet och markanvändningen på byggplatserna återställs långsamt, såvida det inte har skett
några betydande förändringar på området under projektets livscykel (cirka 25–
50 år).

11.1.4.4

Nollalternativets konsekvenser
I nollalternativet genomförs inte projektet, och därför förverkligas inte dess
konsekvenser för områdets nuvarande och planerade markanvändning. Inte heller vindkraftsproduktionen som föreslås i Österbottens etapplandskapsplan 2 eller de riksomfattande målen för områdesanvändningen vad gäller en ökning av
produktionen av förnybar energi förverkligas för Märkenkalls del.

11.1.5

Lindring av konsekvenserna
Eventuella negativa konsekvenser av vindparksprojektet kan lindras med hjälp
av planläggning, planering och tillståndsförfaranden. Vid planeringen av markanvändningen bör man beakta hur olika former av markanvändning ska placeras i förhållande till varandra samt hur de ska samordnas. Vid placeringen av
Märkenkall vindkraftspark har man utgått från att området ska vara gynnsamt
beläget i förhållande till bland annat befintliga vägar och kraftledningar samt bosättning och annan markanvändning. Vid planeringen av placeringen har man
strävat efter att minimera vindkraftsparkens olägenheter för den fasta bosättningen, fritidsbosättningen och rekreationsanvändningen under driften. Konsekvenserna efter nedläggningen av vindkraftsparken kan minskas genom landskapsarkitektur.

11.1.6

Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Man har strävat efter att beakta projektets konsekvenser i så stor utsträckning
som möjligt utifrån befintliga uppgifter och uppgifter som erhållits under MKBförfarandet. Vid bedömningen har man strävat efter att använda det senaste
kartmaterialet och geografiska informationsmaterialet, men trots detta är det
möjligt att materialet inte har varit helt uppdaterat eller att det har innehållit
små brister. De nuvarande markanvändningsformernas andel av projektområdena har beräknats utifrån det geografiska informationsmaterialet i Corine, som
har en noggrannhet på 25 x 25 hektar.
De projektplaner och arealer som användes i beräkningarna och som byggåtgärderna gäller är preliminära och preciseras när planeringen framskrider.
Ovan nämnda osäkerhetsfaktorer inverkar dock inte märkbart på slutsatserna
av bedömningen.
Markanvändningen kan regleras med planläggning, planering och tillståndsförfaranden. Att förutspå utvecklingen av markanvändningen är dock alltid förknippat
med osäkerhet.
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Sammandrag och jämförelse av alternativen


Projektet är beläget på ett område som är lämpligt med tanke på verksamheten och stöder sig i huvudsak på den befintliga infrastrukturen.



Projektet främjar de riksomfattande målen för områdesanvändningen som
omfattar en ökning av de förnybara energiformerna.



Projektet är förenligt med Österbottens etapplandskapsplan 2 och ligger på
ett område som i planen har angetts som lämpligt för vindkraftsproduktion.



Projektet strider inte mot planer som gäller på området, med undantag för
ett vägförbindelsebehov som delvis gäller projektområdet och som finns
angivet i Österbottens landskapsplan. Det finns inga beslut om att genomföra vägförbindelsen. I alternativen 1 och 2 förhindrar inte kraftverken att
vägförbindelsen byggs genom vindkraftsparken. I alternativ 3 förhindrar
inte projektet att vägförbindelsen byggs till exempel väster om kraftverken.



En relativt liten areal (cirka 1−2 procent) av projektområdet som främst
används för skogsbruk ändras till energiproduktionsområde.



Nuvarande användning av området, till exempel för jakt och rekreation, kan
fortsätta som förut, med undantag av vindkraftsparkens byggplatser. Karaktären hos de vandringsleder som finns på området och upplevelsen av
naturfrid kan ändras något på grund av bullret från kraftverken och landskapskonsekvenserna.



I alternativen 1 och 2 har kraftverksplatserna valts så att konsekvenserna
för vandringslederna som går på området ska vara så små som möjligt och
kraftverken inte ska finnas i den omedelbara närheten av vandringslederna.
I alternativ 3 finns ett kraftverk intill vandringsleden på Märkenkall.



Totalt sett är konsekvenserna för markanvändningen små och skillnaderna
mellan alternativen är också små med tanke på konsekvenserna.

Konsekvenser för näringsverksamheten och utnyttjandet av naturtillgångar

11.2.1

Konsekvensmekanismer
Vindkraftsparkens konsekvenser för näringarna riktar sig lokalt främst mot jordoch skogsbruket. Vad beträffar regionalekonomin påverkar vindkraftsparken, om
den byggs, sysselsättningen och företagsverksamheten på influensområdet på
många sätt. Vindkraftsparken skapar framför allt sysselsättning i byggskedet,
men även genom underhålls- och servicearbeten under driften. Till följd av den
ökade sysselsättningen och företagsverksamheten ökar vindkraftsparken även
kommunernas intäkter från kommunal-, fastighets- och samfundsskatterna.
DI Tuuli Aaltonen vid FCG Design och planering Ab har bedömt projektets konsekvenser för näringsverksamheten och utnyttjandet av naturtillgångar.

11.2.2

Utgångsdata och metoder
Projektets konsekvenser för näringsverksamheten och utnyttjandet av naturtillgångar har bedömts i form av en expertbedömning utgående från befintliga utgångsdata och den information som samlades in under bedömningsprocessen.
Som utgångsdata för bedömningen har man använt uppgifter om ekonomin,
sysselsättningen och näringarna i projektets influensområde samt uppgifter som
har producerats i samband med bedömningen av de övriga konsekvenserna.
Som utgångsdata för bedömningen har man även använt den respons som man
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har erhållit vid mötena för allmänheten, utlåtandena och åsikterna om MKBprogrammet samt resultaten av den invånarenkät som riktades till de fast bosatta invånarna och fritidsinvånarna.
11.2.3

Nuläge
Skogsbruket är den viktigaste av de näringsverksamheter som utövas på projektområdet, medan jordbruket bara utgör en liten andel. Åkerområden finns vid
kanten av projektområdet där inga vindkraftverk har planerats. Av projektområdets areal är mindre än 5 procent åker och resten i huvudsak skog. Det finns
flera hästgårdar i närheten av projektområdet.

11.2.4
11.2.4.1

Vindkraftsparkens konsekvenser
Konsekvenser för näringarna
Projektområdet används främst för skogsbruk och därför gäller konsekvenserna
av vindparksprojektet främst skogsbruket. Den skogsareal som finns på de områden där vindkraftverken, vägarna och elstationen ska byggas kan inte längre
användas för skogsbruk om vindparksprojektet genomförs. En relativt liten areal
(cirka 1−2 procent) av projektområdet ändras till energiproduktionsområde. De
arealer som inte längre kan användas för skogsbruk till följd av de olika projektalternativen har beskrivits närmare i samband med bedömningen av konsekvenserna för markanvändningen, i avsnitt 11.1.4.1. På resten av projektområdet
kan man utöva skogsbruk precis som vanligt. De vägar som ska byggas och
iståndsättas i samband med projektet hjälper också till att underlätta för skogsbruket i området.
Projektet påverkar jordbruket på området bara i mycket liten mån, till den del
några vägavsnitt byggs på åkrar eller strax intill dem. I övrigt påverkar inte projektet jordbruket på området eller i omgivningen.
På vindparksområdet och alldeles intill det leder driften av kraftverken till en del
konsekvenser, bland annat buller och blinkningar. Detta kan i närområdet i viss
mån störa utvecklingen av näringar som förutsätter tystnad och naturupplevelser, till exempel naturturism, samt hästnäringar.
De som besvarade invånarenkäten bedömde att vindkraftsprojektet medför
mest konsekvenser (både positiva och negativa) för skogsägarna. Av svarspersonerna bedömde 30 procent att konsekvenserna är positiva eller mycket positiva och 45 procent att konsekvenserna är negativa eller mycket negativa. Av
svarspersonerna ansåg 10 procent att projektet inte medför några konsekvenser
för skogsägarna. Cirka 15 procent av svarspersonerna bedömde att konsekvenserna för lantbruksföretagare och övriga näringsidkare i området är positiva och
något under 30 procent att de är negativa. De som bor på mindre än 2 kilometers avstånd från projektområdet bedömde konsekvenserna som mer negativa
än de som bor längre bort.
Av svarspersonerna bedömde cirka 30 procent att vindkraftsprojektet kommer
att påverka sysselsättningen och ekonomin i området positivt eller mycket positivt, medan cirka 20 procent ansåg att konsekvenserna för dessa är negativa eller mycket negativa. I de öppna svaren nämnde svarspersonerna det ökade antalet arbetsplatser, fastighetsägarnas arrendeinkomster och de övriga regional-
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ekonomiska fördelarna till följd av detta som de största fördelarna med vindkraftsprojektet.
Hästgårdar
I de öppna svaren i invånarenkäten kom det fram att det finns näringsverksamhet i form av en hästgård och travträning i närheten. Hästgården finns cirka
1,5 kilometer från närmaste kraftverk och träningssträckan går cirka 500 meter
från närmaste kraftverk. I svaret på invånarenkäten bedömdes vindkraftsprojektet försämra verksamhetsförutsättningarna för gården betydligt eller till och
med leda till att verksamheten måste läggas ner. Det finns också andra hästgårdar i närheten av projektområdet.
Hästar är s.k. ”bytes- och flyktdjur” och reagerar känsligt på det som händer i
omgivningen. Potentiellt är de alltså även känsliga för vindkraftverkens ljud, rotorbladens roterande rörelser samt blinkningar och skuggbildning på grund av
de roterande rotorbladen. Emellertid finns det mycket få forskningsdata om
vindkraftsparkers konsekvenser för hästar. I teorin kan ständigt upprepade retningar öka stressen bland hästarna, vilket å sin sida kan påverka bl.a. deras reproduktionsförmåga och hälsa negativt.
Hästar upplever sannolikt bullret från vindkraftverken på tämligen likadant sätt
som människor. Hästens hörselområde ligger ungefär i frekvensområdet 55 Hz–
33 500 Hz (hos människan ungefär 20 Hz–20 000 Hz) och är som känsligast
mellan 10 000 Hz och 16 000 Hz. I genomsnitt hör människan dock något lägre
ljud bättre, medan hästen hör högre ljud bättre. Bullret från vindkraftverken är
som högst vid höga vindhastigheter. I så fall är dock även det ljud som vinden
åstadkommer i naturen (vindens vinande i träden) högt och täcker ljuden från
kraftverken mer effektivt. Konsekvenserna av kraftverkens buller för hästarna i
de närliggande hästgårdarna bedöms som små.
De visuella retningarna från vindkraftverken kan potentiellt orsaka större konsekvenser. Hästar har ett mycket brett synfält, upp till 360 grader, och därför ser
de även nästan bakom sig. Hästar reagerar starkare på visuella retningar ifall de
uppträder överraskande i synfältet. Således kan ett vindkraftverk som överraskande uppenbarar sig bakom en träddunge eller en backe, t.ex. längs träningssträckan, skrämma hästen. Konsekvenserna av visuella retningar minskar redan
på några hundra meters avstånd från kraftverken. British Horse Society (BHS)
har rekommenderat att avståndet mellan vindkraftverk och regelbundna träningsområden ska vara minst 200 meter eller tre gånger kraftverkets maximala
höjd. Det minsta rekommenderade avståndet på Märkenkalls vindparksområde
skulle således vara cirka 650 meter om den högsta alternativa kraftverkstypen
används (alternativ 1). Det tillräckliga skyddsavståndet varierar dock från område till område. Mest negativt för hästarna är det om kraftverken syns på båda
sidor om träningssträckan eller framför och bakom den. Hur länge konsekvenserna av skuggbildning och blinkningar pågår per dygn beror på vindkraftverkens placering i förhållande till träningssträckan. På skogbevuxna områden
skyms kraftverken dock oftast av träden. Träningssträckan i Kotkanneva öster
om Märkenkall vindkraftspark ligger cirka 500 meter från de närmaste kraftverken. Det finns bara vindkraftverk väster om sträckan. Konsekvenser i form av
blinkningar och skuggbildning kan förekomma på träningssträckan cirka 1–
8 timmar per dygn när solen lyser högt från väster och nordväst på sommaren.
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Enligt synlighetsanalysen syns största delen av kraftverken dock inte till träningssträckan.
Hästarna lever i en miljö som har skapats av människan och där det vanligen
finns faktorer som orsakar plötsligt buller och visuella retningar, till exempel
motorfordon som kör förbi. Hästar är vanligen också ganska anpassningsbara
djur, även om det finns individuella skillnader i anpassningsförmågan. Hästar
som dagligen vistas på vindkraftsparkens influensområde vänjer sig sannolikt
vid vindkraftverken, eftersom kraftverken inte orsakar någon verklig fara för
hästarna. De individer som vistas sporadiskt på området kan dock vara känsligare. I en främmande miljö reagerar hästarna vanligen lättare på överraskande
störningsmoment. Olägenheten för dessa individer är tillfällig. Hästgårdarna i
närheten av Märkenkall vindkraftspark ligger dock så långt borta från de närmaste vindkraftverken, att de bullerolägenheter och visuella retningar som kraftverken orsakar i närheten av gårdarna är små.
11.2.4.2

Konsekvenser för sysselsättningen och regionalekonomin
Stora byggprojekt påverkar sysselsättningen och företagsverksamheten på placeringsområdet och i större utsträckning på hela influensområdet på många
sätt.
I vindkraftsprojektets beredningsskede uppstår sysselsättningseffekter till följd
av projektutvecklingen och planeringen av kraftverken, planeringen och planläggningen av markanvändningen, olika utredningar som förutsätts i markanvändnings- och bygglagen och andra åtgärder som behövs för att inleda verksamheten.
Med sysselsättningseffekter i byggskedet avses de arbeten och den produktion
som behövs för att ta kraftverken i bruk. Direkta sysselsättningseffekter är de
arbetsplatser som uppstår inom tillverkningen och byggandet av kraftverken.
Indirekta sysselsättningseffekter uppstår bland annat i företag som transporterar material till byggplatsen och företag som tillhandahåller andra tjänster.
Byggskedet för Märkenkall vindkraftspark uppskattas pågå totalt i cirka
1,5 byggsäsonger.
I driftskedet behövs service och underhåll av kraftverken, elöverföringskonstruktionerna och vägarna. Driften och körningen av kraftverken sysselsätter
dessutom bland annat personer inom förvaltning och elförsäljning. Indirekta
sysselsättningseffekter finns bland annat inom transporttjänster samt inkvarteringstjänster och andra tjänster som servicepersonalen behöver. (Sweco Ympäristö Oy 2015).
Enligt Sweco Ympäristö Oy:s utredning (2015) är sysselsättningseffekten i Finland cirka 37 årsverken för ett vindkraftverk under olika skeden av dess totala
livslängd, som utgörs av beredningen (1 årsverke), byggandet (12 årsverken)
och driften (24 årsverken). Utifrån detta kan sysselsättningseffekten i Finland
uppskattas till cirka 740 årsverken i alternativ 1, cirka 814 årsverken i alternativ
2 och cirka 1 110 årsverken i alternativ 3. I dessa siffror ingår inte sysselsättningseffekterna inom tillverkningen av kraftverken och deras komponenter, eftersom detta arbete för närvarande främst sker utomlands.
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Hur stora sysselsättningseffekterna i den närliggande regionen blir påverkas i
väsentlig utsträckning av hur väl företagen i regionen klarar av att bjuda ut sina
produkter och tjänster för byggandet av vindkraftsparken samt driften och underhållet av denna. Utvecklingen av företagsverksamheten i den närliggande
regionen är anknuten till många samhälleliga förändringsfaktorer, som är svåra
att bedöma på lång sikt.
Till följd av den ökade sysselsättningen och företagsverksamheten ökar genomförandet av vindparksprojektet intäkterna från kommunal- och samfundsskatterna i kommunerna i regionen samt placeringskommunernas intäkter från fastighetsskatten.
11.2.4.3

Konsekvenser för utnyttjandet av naturtillgångar
Projektets konsekvenser för utnyttjandet av naturtillgångar utgörs till största
delen av konsekvenser för människorna, eftersom de viktigaste naturtillgångarna som kan utnyttjas i området bildar grunden för användningen av området för
rekreation (bärplockning, svampplockning och jakt). Områdets rekreationsanvändning bedöms i avsnitt 11.1.4.1 och konsekvenserna för människorna i avsnitt 11.6.

11.2.5

Konsekvenser under och efter nedläggningen
När driften av vindkraftsparken upphör rivs åtminstone konstruktionerna ovan
jord och mark- och skogsägarna kan åter börja använda marken. Markanvändningen av området återställs långsamt och användningen av de markområden
som inte har kunnat användas för skogsbruk kan återupptas.
Nedläggningen av vindkraftsparken sysselsätter samma yrkesgrupper som byggandet.

11.2.6

Nollalternativets konsekvenser
I nollalternativet genomförs vindparksprojektet inte och motsvarande energimängd produceras på annat sätt. Den nuvarande markanvändningen förändras
inte och skogsbruket på området kan fortsätta som tidigare. Projektets positiva
konsekvenser för sysselsättningen förverkligas inte.

11.2.7

Lindring av konsekvenserna
De viktigaste av vindkraftsparkens negativa konsekvenser för näringarna är
störningarna som drabbar skogsbruket. Skogsbruksmark försvinner till följd av
byggandet av vindkraftverken, vägarna och elstationen.
De negativa konsekvenserna av vindparksprojektet kan lindras genom att man
öppet informerar näringsidkarna i närområdet om hur projektet framskrider och
om den fortsatta planeringen. Informationens betydelse framhävs i synnerhet
under byggtiden, för att de lokala företagarna ska känna till både tidpunkterna
för trafiken och hur länge störningarna pågår under byggandet.
De negativa konsekvenserna kan mildras genom att man i mån av möjlighet beaktar mark- och skogsägarnas synpunkter på var vindkraftverken och vägarna
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borde placeras och vilka områden som borde förbli obebyggda. Olägenheterna
för jord- och skogsbruksföretagarna på projektområdet mildras genom att man
använder jordkablar för elöverföringen inom vindkraftsparken.
11.2.8

Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Vindparksprojektets konsekvenser för näringarna och bedömningen av dessa
anknyter till projektets övriga konsekvenser och konsekvensbedömningar, i
synnerhet dem som gäller markanvändningen, vilket innebär att osäkerhetsfaktorerna i dessa även påverkar bedömningen av konsekvenserna för näringarna.

11.2.9

11.3

Sammandrag och jämförelse av alternativen


De mest betydande sysselsättningseffekterna av vindkraftsparken uppstår
under byggtiden, men effekterna på sysselsättningen är måttliga även under driften av vindkraftsparken. Sysselsättningseffekterna i Finland under
projektets hela livslängd uppskattas till cirka 740 årsverken i alternativ 1,
cirka 814 årsverken i alternativ 2 och cirka 1 110 årsverken i alternativ 3.



Byggandet av vindkraftsparken medför inga betydande konsekvenser för
utövandet av näringar på projektområdet eller i närheten av det.



Till följd av byggandet av vindkraftsparken kan en liten andel av den mark
som används för jord- och skogsbruk inte längre användas för detta ändamål.

Trafikkonsekvenser

1.1.1 Konsekvensmekanismer
Trafikkonsekvenser uppstår vid transporter av komponenter för vindkraftverken
och elöverföringen under projektets byggskede. En betydande del av transporterna gäller transport av stenmaterial för bygg- och servicevägarna och betong
för vindkraftverkens fundament. Man är tvungen att transportera konstruktionsdelar till vindkraftverken med så kallade specialtransporter, vilket kan medföra
konsekvenser för trafikens smidighet lokalt. Konsekvensens omfattning beror
bland annat på i vilken mån projektet ökar trafikmängderna på de befintliga
vägarna och vilken kapacitet dessa vägar har med avseende på trafikbelastning.
Under driften görs enstaka servicebesök per år för underhåll av vindkraftverken.
Dessa besök orsakar inga konsekvenser för trafiken.
Vindkraftverken kan i sig själva påverka trafiksäkerheten på vägarna. I sällsynta
och avvikande situationer kan is slungas från vindkraftverkens rotorblad vintertid. För att förhindra detta har Trafikverket fastställt minimiavstånd för placering
av kraftverk längs vägar och järnvägar. Moderna kraftverk utrustas dessutom
med avisningssystem eller issensorer.
11.3.1

Utgångsdata och bedömningsmetoder
De transporter som orsakas av byggandet av vindkraftverken, deras fundament
och monteringsområden har bedömts utifrån vindkraftverkens antal och typ. Antalet nödvändiga specialtransporter har bedömts separat. Antalet transporter
som behövs för byggnad och förbättring av privatvägar har bedömts utifrån
vägarnas längd. En uppskattning av de transportvolymer som behövs i de olika
projektalternativen presenteras i tabellerna 11.4 och 11.5. Med avseende på
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trafiken under driften ges en uppskattning av antalet service- och reparationsbesök per år. Nuläget inom trafiknätet har utretts med stöd av uppgifter från
Trafikverkets vägregister med bland annat uppdaterad information om trafikmängderna på landsvägarna 2013.
Projektets trafikkonsekvenser har bedömts genom att jämföra de transportvolymer som projektet medför med vägarnas nuvarande trafikmängder. Trafikökningen har granskats både absolut och proportionellt i jämförelse med dagens
trafikmängd. Den totala ökningen av trafiken och ökningen av den tunga trafiken har granskats separat. Konsekvenserna för trafikens funktion och säkerhet
på transportrutterna har bedömts utifrån trafikökningen och typen av transporter. Man har gjort funktionsanalyser för landsvägskorsningarna.
De säkerhetsrisker som vindkraftsparken eventuellt orsakar för vägar och järnvägar har granskats utifrån Trafikverkets anvisning för vindkraftverk, Tuulivoimalaohje (Trafikverkets anvisningar 8/2012). Dessutom har man granskat
var vindkraftverken finns i trafikanternas synfält. Bedömningen av konsekvenserna i anslutning till vindkraftsparken har inriktats på privata vägar som leder
till vindparksområdet, på landsvägar i näromgivningen och på transportrutterna
på ett mer allmänt plan, om det har varit möjligt att bedöma dem på ett tillförlitligt sätt.
DI Tuomas Miettinen och tekn. kand. Saara Aavajoki vid FCG Design och planering Ab har bedömt projektets trafikkonsekvenser.
Tabell 11.4. Antalet tunga transporter som behövs för byggandet av ett vindkraftverk
samt antalet grustransporter som behövs per kraftverk för komplettering av vägnätet.
Objekt

Antal transporter

Lyftområde, grustransporter

180

Fundament, kross- och grustransporter

40

Fundament, ståltransporter

2

Fundament, betongtransporter

100
3

Ny väg, 6 meter bred, grus 6 m /m

160
3

Väg som ska förbättras, nu 2 meter bred, grus 3 m /m

70

Specialtransporter av kraftverkskomponenter

12–14

Övriga transporter för vindkraftverket

30–40

Övrig trafik, till exempel flytt av arbetsmaskiner

15

Totalt cirka

620

Tabell 11.5. Transportvolymer som projektalternativen medför under byggtiden.
Förklaring

Alt 1

Alt 2

Alt 3

20

22

30

Antal tunga transporter

12 100

13 400

18 200

Antal specialtransporter

260

290

390

Antal kraftverk
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Trafikens nuläge
Den planerade vindkraftsparken ligger söder om riksväg 8 (Karlebyvägen). På
nordöstra sidan om projektområdet går regionväg 725 (Larvvägen), på östra sidan förbindelseväg 17747 (Mullosvägen/Mullolavägen), på södra sidan förbindelseväg
17743
(Älvstrandsvägen)
och
regionväg
717
(Merikartvägen/Lillkyrovägen), på västra sidan förbindelseväg 7175 (Voitbyvägen) och på
norra sidan förbindelseväg 17785 (Kunivägen) vid sidan av riksväg 8. Det finns
några privata vägar/skogsvägar på projektområdet. Projektområdets läge framgår av bild 11.15.
Infarten till vindkraftsparken går i alla projektalternativ från riksväg 8 längs regionväg 725 (Larvvägen) till förbindelseväg 17747 (Mullolavägen) och vidare
längs en ny privat väg från förbindelseväg 17747 eller alternativt längs Korpilahtigränden.
Den genomsnittliga dygnstrafiken på riksväg 8 i närheten av projektområdet är
cirka 4 500–6 600 fordon per dygn, och andelen tung trafik är cirka 8–9 procent. Den genomsnittliga dygnstrafiken på det vägavsnitt av regionväg 725
(Larvvägen) som går från riksväg 8 är cirka 1 700 fordon per dygn, och andelen
tung trafik cirka 6 procent. Den genomsnittliga dygnstrafiken på förbindelseväg
17747 (Mullolavägen) vid projektområdet är 68 fordon per dygn och den tunga
trafiken består av bara ett fordon per dygn. Trafikmängderna presenteras mer
ingående i tabell 11.6 och på bild 11.15.
Tabell 11.6. Trafikmängderna på landsvägarna i närheten av projektområdet 2013.
Genomsnittlig dygnstrafik
(ÅDT, fordon/dygn)

Väg
Nummer

Avsnitt

Fordon

Tunga fordon

Kvevlax–Kuni

6 600

530

Kuni–regionväg 725 korsning

6 400

540

regionväg 725 korsning–Öling

4 500

430

725

riksväg 8 korsning–Vörå

1 700

110

17747

regionväg 725 korsning–Karjakatu
(vid projektområdet)

68

1

Karjakatu–förbindelseväg 17743

250

11

17743

Ojaniemi–Miekka

450–960

10–31

717

Lillkyro–Veikars

2 000–2 800

81–93

7175

riksväg 8–Veikars

160–340

7–22

8
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Bild 11.15. Projektets huvudsakliga transportrutt från riksväg 8 samt trafikmängderna på
vägarna i närheten av projektområdet 2013. Trafikmängden anges som genomsnittlig
dygnstrafik och med enheten fordon/dygn (Trafikverket).

Mullolavägen (förbindelseväg 17747) är huvudsakligen grusväg och körbanan är
sex meter bred. I Lillkyro är vägen belagd med asfalt på en cirka 2 kilometer
lång sträcka. På grusavsnittet gällde en menföresbegränsning på 12 ton i november 2013. Den allmänna hastighetsbegränsningen på vägen är huvudsakligen 80 km/h och det finns bara vägbelysning i början och slutet av vägen samt
vid Mullola. På vägen finns Kaitajanpuro bro som är tre meter lång. Larvvägen
(regionväg 725) är belagd med asfalt och körbanan är cirka sju meter bred.
Längs vägen finns ingen gång- och cykelväg i närheten av projektområdet. I
närheten av projektområdet finns det vägbelysning längs vägen vid korsningen
till riksväg 8 samt vid korsningen till Mullolavägen. Hastighetsbegränsningen för
vägen är huvudsakligen 80 km/h i närheten av projektområdet. I närheten av
projektområdet finns det två broar på vägen: Röslebäckens bro (13 m) och
Åkersbäckens bro (10 m). Vid projektområdet har riksväg 8 två filer, körbanan
är 7–7,5 meter bred och hastighetsbegränsningen är 80 km/h. Längs vägen
finns en gång- och cykelväg mellan Kvevlax och Kuni. Vägen har till största delen vägbelysning i närheten av projektområdet.
I Österbottens landskapsplan finns det en riktgivande vägsträckning mellan
riksväg 3 och riksväg 8 rakt igenom projektområdet. Den angivna vägförbindelsen behandlas mer ingående i avsnitt 11.1.4.2. Man känner inte till några andra
trafikplaner för projektområdet.
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Enligt en preliminär plan sker transporterna under byggandet av vindkraftsparken österifrån på rutten riksväg 8–regionväg 725 (Larvvägen)–förbindelseväg
17747 (Mullolavägen)–en ny privatväg/Korpilahtigränden. Transporterna av
vindkraftverkens delar anländer sannolikt till projektområdet från de närmaste
hamnarna: Vasa eller Jakobstad. Från Vasa hamn till projektområdet är det
cirka 30–60 kilometer, beroende på vilken transportrutt som används. Transportens mått och vikt inverkar på valet av transportrutt. Från Jakobstads hamn är
det cirka 90 kilometer till projektområdet. Specialtransporterna från Vasa hamn
använder sannolikt rutten förbindelseväg 6741–förbindelseväg 17663–regionväg
673–regionväg
715–Farmarevägen–Företagaregatan–regionväg
717–
förbindelseväg 7173–riksväg 8 och vidare till projektområdet. En del av specialtransporterna kan eventuellt också köra rakt genom Vasa centrum till riksväg 8
och vidare till projektområdet. Från Jakobstads hamn går specialtransporterna
sannolikt längs stamväg 68 till riksväg 8 och vidare söderut mot projektområdet. Riksväg 8, regionväg 715 och förbindelseväg 7173 är en del av specialtransporternas stamrutt. Stamväg 68 är en del av specialtransporternas övriga
rutt.
11.3.3

Vindkraftsparkens trafikkonsekvenser under byggtiden
Projektets mest betydande trafikkonsekvenser uppstår under byggtiden. Trafikmängderna uppskattas öka kring projektområdet under byggtiden på Mullolavägen, Larvvägen och riksväg 8 samt på de privata vägar som projektet använder.
Trafikmängderna ökar också på de övriga landsvägarna i närheten, om de används för transporter av till exempel stenmaterial och betong. Trafikmängderna
ökar också litet på den valda transportrutten från hamnen på grund av transporterna av vindkraftverkens delar, men relativt sett ökar dock inte trafikmängderna på huvudvägarna i någon betydande grad. De övergående störningarna på
grund av specialtransporterna utgör en större trafikkonsekvens längs transportrutten för vindkraftverkens delar. Projektets transporter sker sannolikt mestadels på vardagar och det antas att byggandet pågår en och en halv byggsäsong
i alla projektalternativ (en byggsäsong är cirka 8 månader). Mängden tung trafik
beror bland annat på projektalternativet, transporternas storlek och byggsäsongens längd. Enligt antagandet fördelas antalet transporter tämligen jämnt
över den uppskattade byggtiden, men antalet transporter är sannolikt som
störst när vägarna, monteringsområdena och kraftverkens fundament byggs.
I projektalternativ 1 ökar mängden tung trafik på Mullolavägen och på den privata väg som leder till projektområdet under byggtiden i sin helhet med uppskattningsvis cirka 90–100 fordon per dygn, inklusive trafik som anländer till
projektområdet och trafik som lämnar området. Ovan nämnda trafikmängd per
dygn inkluderar transporter av stenmaterial och betong samt transporter i anslutning till byggandet av själva kraftverken fördelade på byggtidens vardagsdygn. Den tunga trafiken ökar även lika mycket på Larvvägen och riksväg 8 i
närheten av projektområdet, under förutsättning att även transporterna av
stenmaterial och betong använder ifrågavarande rutt.
På motsvarande sätt ökar mängden tung trafik i projektalternativ 2 på riksväg
8, Larvvägen, Mullolavägen och på den privata väg som leder till projektområdet
under byggtiden i sin helhet med uppskattningsvis cirka 100–110 fordon per
dygn, inklusive både anländande och avgående trafik.
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I projektalternativ 3 är mängden tung trafik störst på grund av att antalet kraftverk är störst i det alternativet. Mängden tung trafik ökar på riksväg 8, Larvvägen, Mullolavägen och på den privata väg som leder till projektområdet totalt
med uppskattningsvis cirka 140–150 fordon per dygn under byggtiden.
I detta skede finns ännu inga mer ingående uppgifter om de rutter som kommer
att användas för transporter av stenmaterial och betong, men om transporterna
anländer till exempel från Vöråhållet längs regionväg 725 (Larvvägen) eller från
Lillkyrohållet längs förbindelsevägarna 17747 (Mullolavägen) och 17743 (Älvstrandsvägen) eller regionväg 717 (Merikartvägen/Lillkyrovägen), ökar mängden tung trafik på dessa vägar under ifrågavarande byggskeden. När endast
transporter av stenmaterial och betong granskas, är mängden tung trafik i projektalternativ 1 cirka 90 fordon per dygn, inklusive trafik som anländer till projektområdet och trafik som lämnar området. På motsvarande sätt är den tunga
trafiken orsakad av transporter av stenmaterial och betong i projektalternativ 2
cirka 100 fordon per dygn och i projektalternativ 3 cirka 130 fordon per dygn.
Ökningen av den tunga trafiken på de vägar som används för transporter är betydande. Ökningen av trafiken orsakar dock sannolikt inte en betydande konsekvens som pågår under hela byggskedet för alla landsvägar i närområdet, eftersom knappast alla vägar används för transporter.
Tabell 11.7. I tabellen visas den största möjliga ökningen av tung trafik under byggandet
av vindkraftsparken på vägarna i omgivningen (projektalternativ 3, 1,5 byggsäsong). Den
slutliga trafikmängden på varje väg (fordon per dygn) beror på hur transporterna
kommer att fördelas på de olika landsvägarna. I trafikmängderna i tabellen har både turoch returtrafik beaktats.
Väg

Tung trafik
ÅDT 2013
till följd av pro- forjektet
don/dygn
fordon/dygn

Riksväg 8,
Karlebyvägen
Regionväg 725,
Larvvägen
Förbindelseväg 17747,
Mullosvägen/Mullolavägen
(vid projektområdet)
Förbindelseväg 17747,
Mullolavägen
Förbindelseväg 17743,
Älvstrandsvägen
Regionväg 717,
Merikartvägen/Lillkyrovägen
Förbindelseväg 7175,
Voitbyvägen
Förbindelseväg 17785,
Kunivägen

Ökning jämfört
med den totala
trafiken

ÅDT 2013
tung
trafik fordon/dygn

Ökning jämfört
med den tunga
trafiken

145

4 500–
6 400

2–3 %

430–540

27–34 %

145

1 700

9%

110

130 %

145

68

210 %

1

14 500 %

130

250

52 %

11

1 200 %

130

450–960

13–29 %

10–31

420–1 300 %

130

2 000–
2 800

5–6 %

81–93

140–160 %

130

160–340

38–81 %

7–22

590–1 900 %

130

110

120 %

2

6 500 %

På Mullolavägen vid projektområdet finns mycket litet tung trafik i nuläget och
därför är ökningen av den tunga trafiken på grund av projektet betydande i alla
projektalternativ. Jämfört med den totala trafikmängden på Mullolavägen i nuläget är ökningen av den tunga trafiken vid projektområdet cirka 210 procent i
projektalternativ 3, dvs. trafikmängden kan mer än tredubblas. Ökningen av
den tunga trafiken i det största projektalternativet, alternativ 3, jämfört med
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den totala trafikmängden på Larvvägen i nuläget är cirka 9 procent, och jämfört
med mängden tung trafik cirka 130 procent. Med tanke på den totala trafikmängden på vägen är ökningen måttlig, men mängden tung trafik kan mer än
fördubblas. I förhållande till de totala trafikmängderna på riksväg 8 i nuläget är
ökningen av den tunga trafiken liten, 2–3 procent. Jämfört med den nuvarande
mängden tung trafik är ökningen av den tunga trafiken cirka 27–34 procent,
dvs. den tunga trafiken kan på sin höjd öka med cirka en fjärdedel. Trafikmängderna på de övriga landsvägarna i närheten av projektområdet kan öka, ifall de
används som transportrutter. Den största möjliga ökningen av tung trafik till
följd av projektalternativ 3 framgår av tabell 11.7. I projektalternativen 1 och 2
är ökningen av den tunga trafiken mindre.
Med tanke på trafikkonsekvenserna skiljer sig de olika projektalternativen från
varandra i fråga om den totala trafikmängden och trafikmängden per dygn. I det
största projektalternativet, alternativ 3, är transportvolymerna större än i alternativen 1 och 2. Projektalternativ 1 ger upphov till minst transporter. Trafikkonsekvenserna av den tunga trafiken infaller under cirka 1,5 byggsäsong i alla projektalternativ och transportrutten till projektområdet är den samma i alla alternativ. Efter byggandet återställs läget på transportrutterna.
I förhållande till de nuvarande totala trafikmängderna och mängden tung trafik
på landsvägarna kring projektområdet utsätts Mullolavägen (förbindelseväg
17747) vid projektområdet för de relativt sett största konsekvenserna i alla projektalternativ. En betydande ökning av den tunga trafiken kan öka de upplevda
trafikstörningarna och försämra smidigheten och säkerheten i trafiken. Längs
Mullolavägen finns bosättning, men ingen gång- och cykelväg, och därför bör
man fästa uppmärksamhet vid säkerheten för gång- och cykeltrafiken. Dessutom är vägen sannolikt i strukturellt dåligt skick, och därför bör vägens bärighet
säkerställas i god tid före transporterna. Även broarnas och vägtrummornas bärighet bör säkerställas i tid. En ökning av den tunga trafiken på Larvvägen (regionväg 725) kan likaså öka de upplevda trafikstörningarna samt försämra smidigheten och säkerheten i trafiken. Längs Mullolavägen och Larvvägen finns fast
bosättning alldeles intill transportrutterna. Bosättningen kan även utsättas för
störningar i form av buller, vibrationer och damm. Det finns dock inga särskilt
känsliga objekt, såsom skolor, längs vägarna, och därför bedöms trafikökningen
inte orsaka någon betydande konsekvens för trafiksäkerheten.
Den ökade trafiken på riksväg 8 är relativt sett så liten i alla projektalternativ
att vägens funktion och säkerhet inte påverkas väsentligt. Vid korsningen mellan riksväg 8 och Larvvägen kan trafiken dock tillfälligt bli långsammare när
transporterna ska svänga av. Även omkörningsbehovet kan öka på vägen, ifall
de tunga transporterna använder riksväg 8 i större utsträckning.
I och med projektet ökar trafiken betydligt på de privata vägar som ska byggas
eller iståndsättas under byggtiden, men det finns ingen bosättning längs vägarna, och därför är de störande konsekvenserna små. Om transporterna till projektområdet sker längs Korpilahtigränden i stället för längs en ny vägförbindelse, ökar trafikmängden betydligt på vägen, men det finns ingen bosättning
som kan utsättas för störningar längs vägen. Inte heller vägarnas funktion utsätts för betydande konsekvenser, eftersom den övriga användningen sannolikt
är obetydlig.
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Vindkraftsparkens mest betydande konsekvenser för trafikens smidighet under
byggtiden beror på specialtransporterna till området. Vindkraftverkens rotorblad
transporteras med specialtransporter som är över 50 meter långa, och därför
medför speciellt dessa konsekvenser för trafiken. För ett vindkraftverk behövs
sammanlagt minst 12–14 specialtransporter för vindkraftverkets delar. För
transporten av resningsutrustningen för ett vindkraftverk krävs cirka
20 transporter med tunga fordon till resningsplatsen, beroende på kraftverkstyp. Specialtransporterna orsakar en betydande men kortvarig och tillfällig konsekvens för den övriga trafiken längs hela transportrutten. Till exempel kan man
bli tvungen att begränsa trafiken i vägkorsningarna på grund av långa transporter, när transporten viker av i korsningen. Man kan även bli tvungen att tillfälligt
flytta trafikmärken, portaler eller trafikljus. Vindkraftverkets tyngsta delar, nasellen och maskinhuset, kan väga cirka 100 ton. Bärigheten hos broarna längs
transportrutten och genomfartshöjder kontrolleras innan specialtransporterna
genomförs. I specialtransporttillståndet fastställs transportrutten och säkerhetsarrangemangen för att upprätthålla trafiksäkerheten på rutten. Rätt genomförda
medför specialtransporterna inga konsekvenser för trafiksäkerheten.
11.3.4

Konsekvenser under drifttiden
Trafiken under driften av vindkraftsparken uppstår till följd av servicearbeten
och är i genomsnitt tre servicebesök per år till varje kraftverk. Servicebesöken
görs i huvudsak med skåpbil. Eftersom underhållstrafiken är ringa och kortvarig,
har den ingen väsentlig betydelse för trafikens funktion och säkerhet.

11.3.5

Kraftverkens säkerhetskonsekvenser för vägar
Vid placeringen av de planerade vindkraftverken följs Trafikverkets anvisning för
vindkraftverk, Tuulivoimalaohje, så att de minsta avstånden från kraftverken till
landsvägarna inte underskrids. Vindkraftverken påverkar inte heller siktförhållandena på de granskade vägarna.
I projektalternativ 1 ligger det vindkraftverk som finns närmast en landsväg
cirka 2 kilometer från förbindelseväg 7175. I projektalternativ 2 ligger det vindkraftverk som finns närmast en landsväg cirka 1,4 kilometer från förbindelseväg
17747. I projektalternativ 3 ligger de vindkraftverk som finns närmast en landsväg cirka 1,5 kilometer från förbindelseväg 17785. De minsta avstånden till
landsvägar enligt Trafikverkets anvisning för vindkraftverk underskrids inte.

11.3.6

Elöverföringens trafikkonsekvenser
Elöverföringen inom vindkraftsparken sker med jordkablar, som placeras i kabeldiken i anslutning till servicevägarna. På projektområdet byggs en elstation,
vid vilken projektet ansluts direkt till en kraftledning i stamnätet som går genom
den södra delen av området. Anslutningen av projektet till elnätet orsakar inga
konsekvenser för landsvägar eller järnvägar, eftersom det enligt planerna inte
behövs någon ny kraftledning för elöverföringen.

11.3.7

Konsekvenser under och efter nedläggningen
Konsekvenserna under och efter nedläggningen liknar konsekvenserna i byggskedet: vindkraftverkens konstruktioner rivs och rivningsavfallet borttransporteras. Däremot lämnas fundamenten och kablarna eventuellt åtminstone delvis
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kvar i marken, och därför är det möjligt att det inte behövs lika många transporter.
11.3.8

Nollalternativets konsekvenser
I nollalternativet ger projektet inte upphov till någon trafik eller några konsekvenser för områdets nuvarande trafik.

11.3.9

Lindring av konsekvenserna
Konsekvenserna av specialtransporterna kan lindras genom effektiv information
i rätt tid och i rätt kanaler till övrig trafik som använder transportrutten. På så
sätt får andra som använder vägen information om specialtransporterna och om
hur de påverkar övrig trafik. Då kan den övriga trafiken antingen förbereda sig
för förseningar och att trafiken eventuellt står stilla eller välja en annan väg.
Dessutom kan man välja sådana transportrutter och -tider för specialtransporterna som orsakar minst störningar för den övriga trafiken. Speciellt om specialtransporterna går genom Vasa centrum, måste man välja sådana tidpunkter
som gör att invånarna och trafiken inte utsätts för betydande störningar.
Konsekvenserna av specialtransporterna kan även minskas om transporterna
sker sjövägen till den hamn som ligger närmast projektområdet. I så fall skulle
transportsträckan på landsvägarna vara kortare och konsekvensens omfattning
mindre. Dessutom kan man lindra konsekvenserna genom att kombinera specialtransporter, så att flera specialtransporter görs samtidigt. I så fall skulle störningen av en enskild konvoj vara större än om varje transport sker separat,
men de totala konsekvenserna skulle emellertid minska, eftersom transporterna
skulle ske färre gånger.
Om gjutningen av kraftverkets fundament görs som en kontinuerlig gjutning,
innebär det en kontinuerlig ström av betongbilar under hela gjutningen. Om en
betongstation upprättas på området och betongen görs där, kan leveranserna
av råmaterial till betong schemaläggas så att störningen på grund av trafiken till
följd av betongarbetena minimeras.
Man kan sträva efter att minska försämringen av trafiksäkerheten till följd av
den ökade tunga trafiken genom olika trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder.
Särskilt med tanke på gång- och cykeltrafiken är det viktigt att beakta trafiksäkerhetsfrågor.

11.3.10

Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
De största osäkerhetsfaktorerna i bedömningen av trafikkonsekvenserna gäller
transportrutterna, tidsplanen för byggandet samt mängden massa som behövs
vid byggandet och antalet massatransporter. Trots detta ger bedömningsresultaten en god bild av transporternas trafikkonsekvenser, och osäkerheterna i bedömningen påverkar inte slutsatserna av bedömningen.
Var det nödvändiga materialet, till exempel stenmaterial och betong, ska tas
klarnar efter MKB-förfarandet. Därmed är det i teorin möjligt att en del transporter är kortare än vad som antagits i bedömningen. Så kan det vara till exempel om det stenmaterial som behövs för projektet fås från lokala täkter.
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Denna osäkerhet inverkar dock inte negativt på bedömningens slutsatser, utan
bedömningen kan anses vara en godtagbar överuppskattning.
Vid bedömningen av trafikkonsekvenserna har projektets tidsplan varit mycket
generell och kan ändras när projektplaneringen framskrider. Trafikkonsekvenserna är lindrigare om byggtiden är längre än i bedömningen, dvs. den genomsnittliga dygnstrafiken minskar. Å andra sidan varar konsekvenserna i så fall
längre. Trots detta ger uppskattningen en god bild av hur omfattande trafikkonsekvenserna är, och bedömningen av konsekvensernas betydelse som gjorts
utifrån uppskattningen kan anses vara tillräcklig.
11.3.11

Sammandrag och jämförelse av alternativen
 Projektets mest betydande trafikkonsekvenser uppstår till följd av transporterna under byggandet av vindkraftsparken. Underhållstrafiken under drifttiden är mycket liten på årsnivå och påverkar inte trafiken i praktiken.
 Projektalternativ 3 medför flest transporter och således också de mest betydande trafikkonsekvenserna. I projektalternativen 1 och 2 är trafikkonsekvenserna något mindre, eftersom antalet kraftverk är mindre och det behövs
något färre transporter för byggandet.
 Trafikkonsekvenserna gäller främst Mullolavägen (förbindelseväg 17747),
Larvvägen (regionväg 725) och riksväg 8 samt de privata vägarna på projektområdet.
 Ökningen av den tunga trafiken är betydande i närheten av projektområdet,
med undantag för riksväg 8. Ökningen kan försämra trafikens smidighet och
den upplevda säkerhetsnivån, särskilt för bosättningen längs vägarna. Konsekvensen kring projektområdet är dock tillfällig och varar cirka en och en halv
byggsäsong, varefter läget återställs.
 Specialtransporterna orsakar sannolikt lokala och övergående störningar för
den övriga trafiken på hela transportrutten. Konsekvenserna gäller särskilt
korsningarna där specialtransporterna måste svänga.
 Elöverföringen medför inga trafikkonsekvenser, eftersom ingen ny kraftledning byggs.

11.4

Konsekvenser för landskapet och kulturarvet

11.4.1

Konsekvensmekanismer
Vindkraftsparkens konsekvenser för landskapet förknippas i hög grad med de
synliga förändringar som vindkraftverken orsakar i landskapet. Vindkraftverken
kan medföra en estetisk störning genom att splittra enhetliga eller sammanhängande kulturhistoriska miljöer eller orsaka en störning i landskapet i närheten av ett enskilt objekt.
På grund av vindkraftverkens höjd utsträcker sig deras konsekvenser över ett
stort område. Kraftverkens ansenliga storlek kan leda till en konkurrenssituation
mellan kraftverken och de befintliga landskapselementen. Dessutom syns kraftverken i skymning och i mörker eftersom de har flyghinderljus. Även konstruktionerna och elstationerna för luftledningen som byggs i anslutning till vindkraftsparken förändrar landskapet. Kraftledningarna orsakar landskapsskador, särskilt
stora kraftledningar och deras breda ledningsgator inklusive kantzoner som skär
genom landskapet (Miljöministeriet 1993a).
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Hur betydande landskapskonsekvenserna är beror bland annat på inom hur stort
område vindkraftverkens och elöverföringens konstruktioner dominerar landskapsbilden eller på hur betydande de enstaka elementen som är föremål för
konsekvensen är. Konsekvensens betydelse ökar om landskapet är värdefullt eller känsligt och om det har en låg tolerans för förändringar. Konsekvensens omfattning beror för sin del bland annat på antalet kraftverk och landskapsrummets egenskaper, till exempel på terrängens, växtlighetens och byggnadernas
döljande effekt.
Vindkraftverken kan även utgöra sikthinder. Betraktade från en bestämd riktning kan de till exempel skymma ett landmärke som upplevs som viktigt. Hur
synliga vindkraftverken är påverkas bland annat av kraftverkens höjd och färg
och av konstruktionernas storlek. Tidpunkten för observationen, till exempel
årstiden, har också betydelse. Den kortvariga synligheten påverkas av luftens
klarhet och ljusförhållandena (Weckman 2006).
11.4.2

Utgångsdata och bedömningsmetoder
Vindkraftverkets proportioner och storlek presenteras på bild 11.16.

Bild 11.16. Vindkraftverkets proportioner och storlek.

Följande frågeställningar har använts som utgångspunkter vid bedömningen av
de visuella konsekvenserna av vindkraftsparken och konsekvensernas betydelse:



Hur långt syns vindkraftverken?
I hur stor omfattning förändrar en ny vindkraftspark landskapets karaktär på influensområdet?
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I hur stor omfattning påverkar vindkraftsparken, dvs. hur väl syns den,
vid känsliga objekt eller objekt som är värdefulla för landskapet, såsom
bostads- och rekreationsområden och kulturmiljöer?

Vid bedömningen har konsekvenserna granskats för värdefulla landskapsområden och kulturmiljöer på riksnivå, landskapsnivå och regional nivå. Landskapets
tolerans har undersökts med hjälp av en landskapsanalys. I landskapsanalysen
har man beaktat de viktigaste utsiktsriktningarna och -områdena med tanke på
landskapsbilden, landskapets inriktning, landskapsrummen, knutpunkterna i
landskapet, de kulturhistoriska miljöerna samt områdena med den känsligaste
landskapsbilden.
Som underlag för bedömningsarbetet uppgjordes en synlighetsanalys som omfattar hela området och som innehåller modeller för de områden där vindkraftverken kommer att synas. Som utgångsmaterial för analysen användes kraftverkens placering och maximihöjd, höjdkurvorna i terrängdatabasen och de rådande markanvändningsformerna i området. Trädbeståndet och dess höjd uppskattades utifrån markanvändningsdata i Corine. Vid analysen gjorde man upp
modeller för de områden (rutstorlek 50 x 50 m) där enskilda kraftverk är synliga, och den kartbild som erhölls som resultat visar hur många kraftverk som
syns till varje område. Eftersom de flyghinderljus som ska användas i vindkraftsparken monteras ovanpå kraftverkens maskinhus, ger resultatet av synlighetsmodellerna också en bra bild av flyghinderljusens synlighet.
Landskapskonsekvenserna åskådliggörs även med visualiserande bilder från
olika riktningar. De visualiserande bilderna gjordes med programmet Wind-PRO
genom att utnyttja en terrängmodell som gjordes över området. Vindkraftverken åskådliggjordes på fotografier som tagits i vindkraftsparkens omgivning utifrån granskningen av terrängmodellen. Med tanke på modellen har man strävat
efter att fotografera från ställen där vindkraftverken skulle synas. Synlighetssektorer öppnas vanligen från åkrar, kalhyggen och platser i terrängen som är
betydligt högre än omgivningen. Resultaten av synlighetsanalysen presenteras i
bilaga 6 och fotomontagen i bilaga 7.

Bild 11.17. Principerna för synlighetsmodellen. Vid synlighetsanalys kan skog eller
byggnader skymma sikten.

För bedömningen av landskapskonsekvenserna och särskilt de visuella konsekvenserna har man grovt definierat fem avståndszoner i detta arbete. Vindkraftsparkens konsekvenser för landskapet är av olika betydelse i de olika zonerna.
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I konsekvensbedömningen har följande avståndszoner använts:
”omedelbart influensområde”, avstånd från vindkraftverken cirka 0–
200 meter
Främst skuggbildning, buller, konsekvenser under byggtiden.
”närområde”, avstånd från vindkraftverken cirka 0–5 kilometer
Kraftverket är ett dominerande element i alla typer av områden.
”mellanområde”, avstånd från vindkraftverken cirka 5–12 kilometer
Kraftverket är väl synligt i omgivningen, men det kan vara svårt att uppfatta
dess storlek eller avståndet till det.
”fjärrområde”, avstånd från vindkraftverken cirka 12–25 kilometer
Kraftverket syns, men de övriga landskapselementen minskar dess dominans i
takt med att avståndet växer. Vindkraftsparkens konstruktioner ”smälter in” i
fjärrlandskapet.
”teoretiskt maximalt synlighetsområde”, avstånd från vindkraftverken
cirka 25–35 kilometer
Det är möjligt att urskilja tornet under gynnsamma förhållanden.

I konsekvensbedömningen har närområdet (0–5 kilometer) och mellanområdet
(5–12 kilometer) betonats. Fjärrområdet (12–25 kilometer) har granskats på en
mer översiktlig nivå. Vad gäller det teoretiska maximala synlighetsområdet (25–
35 kilometer) har en mycket översiktlig bedömning gjorts.
Miljöministeriets publikationer "Tuulivoimalat ja maisema” (Weckman 2006)
(har inte översatts till svenska) och "Master i landskapet" (Weckman & Yli-Jama
2003) användes som grund för bedömningsarbetet. Verket "Kulttuuriympäristö
ympäristövaikutusten arvioinnissa” (Miljöministeriet 2013) användes vid bedömningen av konsekvenserna för kulturmiljön. Bedömningen av konsekvenserna för landskapet har gjorts i form av en expertbedömning.
11.4.3

Allmänna drag i landskapet på projektområdet och i kulturmiljön
I indelningen av Finlands landskapsprovinser ligger projektområdet på gränsen
mellan regionen Södra Österbottens odlingsslätter och Södra Österbottens kustregion. I fråga om landskapsgeografi karaktäriseras Södra Österbotten av breda
å- och älvdalar, åkerslätter samt trädbevuxna och sanka slättmarker, som österut och söderut gradvis övergår till vattendelaren Suomenselkä där skogar och
myrar dominerar. Åarna och älvarna hör till de vanligaste vattendragen och de
är förknippade med rikliga översvämningar varje år. Det finns mycket få sjöar
på området. De relativa höjdskillnaderna på området varierar mellan 5 och
20 meter. Bosättningen har främst uppstått som ett band längs å- och älvdalarna i nordvästlig-sydöstlig riktning, medan det senare byggbeståndet har koncentrerats till kanten av skogsåsar som gränsar till å- och älvdalarna. Åkerslätterna fortsätter till Södra Österbottens kustregion, där jordytans former i
hög grad har påverkats av den snabba landhöjningen. I den splittrade skärgården finns stora steniga strandängar och De Geer-moränryggar.
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Projektområdet ligger i ett ganska sammanhängande ekonomiskogsområde där
landskapet i huvudsak består av slutna rum. Terrängen har en varierande ytform och är ställvis mycket stenig och klippig. Höjdskillnaderna på området är
stora jämfört med de omgivande jämna odlingsslätterna. Markytans höjd på
projektområdet varierar mellan 5 och 40 m ö.h. De högsta punkterna finns på
bergsområdena Märkenkall och Kärmeskallio. Även bergsområdena är huvudsakligen skogbevuxna (bild 11.19). I de sydvästra och nordvästra delarna av
projektområdet finns små åkerplättar, som omges av skog. Utifrån kart- och
flygfotogranskningar har kalhyggen gjorts på projektområdet, bl.a. på områdena Rumamäki, Brännskogen och Storkärret.

Bild 11.18. Märkenkalls projektområde finns på ett skogbevuxet område som omges av
odlingsområden. De viktigaste utsiktsriktningarna anges med röda pilar på bilden
(grundkarta Lantmäteriverket 2014).
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Bild 11.19. Vy från Kärmeskallio i den sydöstra delen av projektområdet.

Mellan de steniga bergsmarkerna, nära mitten av projektområdet, finns myrmarkerna Bakkärret, Storkärret, Isoneva, Träskesmossen, Kyrkmossen, Katsmossen och Slätmossen. På projektområdet finns också några öppna vatten,
såsom Långträsket, Lillträsket, Voitby Långträsket och Fräkenträsket (bild
11.20), som bidrar till landskapets mångfald.

Bild 11.20. Fräkenträsket finns nordväst om bergsområdet Märkenkall på området mellan
Storsandhedet och Bakkärret.
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Märkenkalls projektområde omges av stora jämna odlingsområden vid kanterna
av å- och älvfårorna. Väster, söder och norr om projektområdet finns skogsområden som stänger landskapet, men särskilt i den sydvästra delen gränsar projektområdet till ett öppet åkerlandskap som fortsätter ända till Kyro älv (bild
11.21). Även de östra delarna av projektområdet angränsar till ett odlingsområde öster om bergsområdena Märkenkall och Kärmeskallio. De viktigaste utsiktsriktningarna med tanke på landskapskonsekvenserna finns på områden där
projektområdet gränsar till åkerområden.

Bild 11.21. Vy mot projektområdet från odlingsområden i Miekka. Fotograferingsplatsen
finns cirka 2 kilometer från Märkenkalls vindkraftsområde.

11.4.4

Värdefulla objekt på projektets influensområde
De riksomfattande målen för områdesanvändningen som fastställs genom markanvändnings- och bygglagen kräver att värdefulla landskapsområden tas i beaktande vid områdesanvändningen. Dessa områden ska bland annat införas i
landskapsplanerna. Av bild 11.22 framgår de nationellt värdefulla landskapsområdena samt områdena som är värdefulla med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården i Österbottens landskapsplan.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009) är en inventering av objekt
som skildrar skeenden i Finlands historia: de valda objekten bildar en helgjuten
bild av vårt lands byggnadshistoria och viktigaste utvecklingslinjer. I regel omfattar objekten mer än enskilda byggnader och sträcker sig ibland över
kommungränser.
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Bild 11.22. Värdefulla landskapsområden och kulturmiljöer på 12 kilometers avstånd från
vindkraftverken i alternativ 3.

RKY 2009 ersatte den tidigare inventeringen från 1993. Många av de bortlämnade objekten är kulturhistoriskt mycket värdefulla. I inventeringen minskade
man antalet överlappningar mellan nationellt värdefulla landskapsområden och
byggda kulturmiljöer. Många RKY 1993-objekt har beaktats i planläggningen eller skyddats genom speciallagar om byggnadsarvet.
Samtliga RKY 1993-objekt som ligger i närheten av Märkenkall vindkraftspark
har i Österbottens landskapsplan betecknats som områden som är värdefulla
med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården.
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Tabell 11.8. Värdefulla objekt inom 12 kilometers avstånd från projektområdet.
Objektsnumreringen hänvisar till bild 11.22 och till de objektsbeskrivningar som finns i
texten.
Nr

Namn

Status

Avstånd
närmaste

från

vindkraftverk
Alt 1/2

Avstånd
från
närmaste
vindkraftverk
Alt 3

1

Kyro älvdal

MAO

1 km

700 m

2

Vörå ådal

MAO

12 km

11,3 km

3

Gamla Vasa

MAO

10 km

10,5 km

4

Stengärdesgårdarna i Moippe by

RKY 2009

6 km

5,8 km

5

Klemetsgårdarna

RKY 2009

10,8 km

10,5 km

6

RKY 2009

3,2 km

2,8 km

RKY 2009

7,5 km

7,5 km

RKY 2009

8,5 km

8,5 km

9

Merikarts forsar med kvarnar, bebyggelsen längs älven och Golkas gård
Kyrkbacken, kyrkholmen och prästgården i Lillkyro
Kyrkbacken, kyrkholmen och prästgården i Lillkyro
Höstves bystråk

RKY 2009

9 km

9,2 km

10

Toby stenbro

RKY 2009

11,5 km

11,3 km

11

Gamla Vasa och Korsholms kyrka

RKY 2009

10,5 km

11 km

12

Överstebostället Tottesund

RKY 2009

12 km

11,2 km

13

Moippeåkern

RKY 1993

6 km

5,7 km

14

Kvevlax kyrkonejd och kulturlandskapet
vid Kyro älv
Bybebyggelsen i Höstves

RKY 1993

1,4 km

1,2 km

RKY 1993

8,2 km

8,7 km

RKY 1993

9 km

8,4 km

17

Kyrknejdens kulturlandskap från Tottesund till Kärklax
Laihela ås kulturlandskap Kyläinpää-Ruto

RKY 1993

9,7 km

9,5 km

18

Gamla Vasa

RKY 1993

10,2 km

10,7 km

19

Kyro älvs kulturlandskap

RKY 1993

1,5 km

1,5 km

20

Kvevlax-Lappsunds kulturlandskap

Landskapsplan

2 km

1,5 km

21

Tottesund-Kärklax kulturlandskap

Landskapsplan

9,5 km

9 km

22

Laihela ås kulturlandskap

Landskapsplan

8,5 km

8,8 km

23

Höstves

Landskapsplan

8 km

8,5 km

24

Kyro älvdal

Landskapsplan

1 km

700 m

25

Vörå ådal

Landskapsplan

12 km

11,5 km

26

Gamla Vasa

Landskapsplan

8,3 km

8,8 km

27

Kulturlandskapet vid Laihela å-Toby å

Landskapsplan

10,5 km

10,5 km

28

Kärklax kulturlandskap

Landskapsplan

11 km

10,5 km

29

Kulturlandskapet i Österhankmo

Landskapsplan

10 km

9 km

30

Kulturlandskapet i Koskö

Landskapsplan

9,5 km

10 km

31

Karperö kulturlandskap

Landskapsplan

11 km

11 km

32

Smedsby kulturlandskap

Landskapsplan

11 km

11,5 km

33

Norra Grundfjärden

Landskapsplan

9 km

9,5 km

34

Runsor kulturlandskap

Landskapsplan

11 km

11,5 km

7
8

15
16

I följande avsnitt presenteras de värdefulla landskapsområden och kulturlandskap som finns på det område som omfattas av Märkenkall vindkraftsparks
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landskapskonsekvenser. Objektens nummer hänvisar till tabell 11.18. Objektsbeskrivningarna bygger på uppgifter i Museiverkets registerportal (Museiverket
2014).
11.4.5

Värdefulla objekt inom 5 kilometers avstånd
Nationellt värdefulla landskapsområden
1. Kyro älvdal är ett nationellt värdefullt landskapsområde som kännetecknas
av de typiska dragen för de sydösterbottniska odlingsslätterna. Längre bort från
älvdalen övergår den platta åkerslätten i lätt kuperat vattendelarområde som
karakteriseras av skog och myrar.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY 2009
6. Merikarts forsar med kvarnar, bebyggelsen längs älven och Golkas
gård utgör en del av det nationellt värdefulla landskapsområdet Kyro älvdal.
Avståndet till det närmaste planerade kraftverket är cirka 3 kilometer. Byggnaderna och konstruktionerna i Merikart avspeglar att vattenkraft har utnyttjats
vid Kyro älv under långa tider. Produktionsbyggnaderna i Merikart och Golkas
där drivkraften togs från forsen är de äldsta i sitt slag i Österbotten. Bebyggelsen i Merikart och Golkas gård har uppkommit invid forsarna. Merikart hängbro,
som byggdes 1929–1930, är typisk för Kyro älv. Bruksherrgården i två våningar
och mansardtak ligger på forsens norra strand. Den tillhörde brukspatronen på
klädesfabriken i Golkas. På området finns även bevarat en stuga som användes
som kvarnstuga.
Övriga värdefulla byggda kulturmiljöer (RKY 1993)
14. Kvevlax kyrkonejd och kulturlandskapet vid Kyro älv. De äldsta delarna av Kvevlax träkyrka byggdes 1691–1693. I kyrkmiljön ingår även själva
prästgården i trä, samt det tidigare lånemagasinet och prästgårdens magasin.
Kyro älvdal utgör en omfattande landskapshelhet med ett rikligt kulturhistoriskt
värdefullt byggnadsbestånd som består av både hela bymiljöer och enskilda
byggnadsgrupper och byggnader. Församlingens första kyrka stod på Kyrkholmen.
19. Kyro älvs kulturlandskap motsvarar det nationellt värdefulla landskapsområdet (1), men är betydligt mer omfattande. Objektet har också angetts i Österbottens landskapsplan som ett område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården (24)
Landskapsområden som är värdefulla på landskapsnivå
20. Kvevlax-Lappsunds kulturlandskap. Grunden för landskapsstrukturen
utgörs av de jämna åkerdalarna vid Kyro älvs nedre lopp samt vid Lappsunds å,
som förgrenar sig från Kyro älv. Vid inventeringen 2013 bedömdes området
vara ett förhållandevis representativt slättlandskap i Södra Österbottens kustregion.
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24. Kyro älvdal är i landskapsplanen ett område som är värdefullt med tanke
på kulturmiljön eller landskapsvården och dess gräns motsvarar RKY 1993objektet Kyro älvs kulturlandskap (19).
11.4.6

Värdefulla objekt på 5–12 kilometers avstånd
Nationellt värdefulla landskapsområden
2. Vörå ådal är en cirka tjugo kilometer lång och som mest tre kilometer bred
slätt, som delas i två av kommunens centralort. Ådalen avgränsas av ryggar
med blockrika bergs- och gruskullar. Bland annat Baggberget i Miemois, Furuberget i Rökiö och Storberget i Rejpelt ger fin utsikt över byarna i ådalen. Vörå
ådal ligger i zonen av Vasagranit. Vid avrinningsområdets rand övergår ådalens
ler- och alluvialslätter till moräntäckta kullar. I randzonerna till ådalen har man
hittat rikligt med rösen från brons- och järnåldern. De tidigare klungbyarna
Andkil och Jöral, som är belägna längs med ån och vägen i områdets södra del,
hör även i dag till de värdefullaste bosättningarna i Vörå ådal. Även bosättningen i den centrala delen av landskapsområdet, omkring kyrkan, samt husgrupperna på kullarna och sluttningarna längre norrut i ådalens randområde är kulturhistoriskt värdefulla. Den nuvarande träkyrkan är byggd på 1600-talet.
3. Gamla Vasa ligger cirka 7 kilometer österut från centrum av nuvarande
Vasa. Området är en mycket mångsidig landskapssevärdhet som besitter kulturoch bosättningshistoriska samt arkeologiska värden. Området har även betydelse för naturskyddet. På platsen låg Mustasaari gamla handelshamn redan
före Korsholms slott, som byggdes som ett nytt förvaltningscentrum på 1300talet. Tillsammans befäste de regionens position som centrum i Österbotten. År
1852 förstördes Gamla Vasa nästan helt av en brand, och man beslöt att bygga
den nya staden närmare havet, eftersom den gamla hamnen blivit för grund till
följd av landhöjningen.
De viktigaste landskapselementen i Gamla Vasa i dag är Korsholms skollägenhet
och det gamla rutplaneområdet. Området är utsatt för ett visst byggnationstryck. Till exempel en del av den gamla skogen har planlagts för industriområde.
I nuläget är Gamla Vasa ett viktigt rekreationsområde och ett betydande turismobjekt.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY 2009
4. Stengärdesgårdarna i Moippe by är mycket breda och byggda av små naturstenar. Gärdesgårdarna bildar en sällsynt, särpräglad sevärdhet vid vägen
som leder till Moippe i Överby, söder om Kvevlax kyrkby. Stengärdesgårdarna
byggdes i samband med åkerröjning under 1700-talet. De avgränsar varje
gårdsplan och åkerplätt vid den smala sandvägen in till byn. Avståndet till de
närmaste kraftverken är cirka 6 kilometer.
5. Klemetsgårdarna är i dag ett sällsynt exempel på den en gång i tiden så
vanliga österbottniska bandbystrukturen. De två våningar höga, rödmyllade
mangårdsbyggnaderna är huvudsakligen från mitten av 1800-talet. Avståndet
till de närmaste kraftverken är cirka 10 kilometer.
7. Kyrkbacken i Lillkyro avspeglar byggnadssättet i kyrkbyar vid 1800–1900talsskiftet, innan ökande trafik och kommers på 1930-talet gav upphov till
större dimensioner i byggnationen. Avståndet till de närmaste kraftverksplatser194
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na som planeras på Märkenkalls projektområde är 7,5–8,5 kilometer. På Kyrkbacken i Lillkyro finns kyrka, klockstapel, lånemagasin, ett gammalt loft som
man kan köra igenom samt den gamla folkskolan omgiven av en grupp små bostadshus. Kyrkan som byggts på strandbranten vid Kyro älv är en av de få gustavianska stenkyrkorna från 1700-talet. Söder om kyrkan, mellan Kirkkolammi
och älven, finns Kirkkosaari, kyrkholmen där den första sockenkyrkan stod
1610–1643. På holmen finns också en begravningsplats för ryska kosacker från
Krimkriget.
8. Prästgården i Lillkyro, Maunuksela, med sin mangårdsbyggnad i klassicistisk stil står på motsatta stranden.
9. Höstves bystråk är genom sitt byggnadsbestånd och dess läge kännetecknande för den sociala hierarkin i jordbrukssamhällen. Höstves by ligger vid den
gamla landsvägen från Vasa till Lillkyro. De bebodda backarna utgörs av steniga
holmar, som höjer sig över det omgivande odlingslandskapet. Åkrarna närmast
backarna är små. Avståndet till de närmaste vindkraftverken är cirka 9 kilometer.
10. Museibron över Toby å ligger cirka 11 kilometer från de närmaste kraftverken. Toby stenbro är en valvbro med två spann och byggd av naturstenar.
Bron är den näst äldsta bevarade stenbron.
11. Gamla Vasa och Korsholms kyrka ligger cirka 11 kilometer från de
närmaste kraftverken. Gatu- och kvartersstrukturen i Gamla Vasa går tillbaka
till rutnätsplanen från mitten av 1600-talet. Bostadshusen i området är huvudsakligen från 1930–1950-talen. Området har klassificerats som ett nationellt
värdefullt landskapsområde. Staden Mustasaari/Mussar grundades 1606 på området mellan Korsholms slott och kyrkan. Staden bytte namn till Vasa 1612.
Korsholms slott anlades under slutet av 1300-talet, medan stenkyrkan helgad åt
Jungfru Maria sannolikt härstammar från början av 1500-talet. Kyrkan var en av
de mest betydande av de österbottniska medeltidskyrkorna och församlingen
omfattade hela södra Österbotten.
12. Överstebostället Tottesund ligger cirka 11 kilometer från de närmaste
planerade vindkraftverken. Karaktärsbyggnaden på Tottesund är det andra i Finland byggda överstebostället enligt mönsterritningar från år 1786. Karaktärsbyggnaden i två våningar är ett före detta översteboställe, som stod klart år
1800 enligt mönsterritningar från 1786.
Övriga värdefulla byggda kulturmiljöer (RKY 1993)
13. Moippeåkerns kulturlandskap präglas av flera hundra meter av stengärdesgårdar som byggts i samband med åkerröjningen på 1700-talet.
15. Bybebyggelsen i Höstves vid Lillkyrovägen har bevarat sin sällsynt traditionella bystruktur. Finnes gård, med två bostadshus och uthus, bildar en
välskött helhet.
16. Kyrknejdens kulturlandskap från Tottesund till Kärklax omfattar kyrkan med omgivande bebyggelse som uppstått som ett band längs den gamla
landsvägen. Den gamla österbottniska byggnadskulturen och det gamla kulturlandskapet har bevarats sällsynt väl i byn. Nybyggen har med undantag för
några radhuslängor anpassats till den traditionella bymiljön.
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17. Laihela ås kulturlandskap Kyläinpää-Ruto finns söder om projektområdet. Avståndet till de närmaste kraftverken är över nio kilometer. Området är
betydligt större än vid inventeringen 2009, Laihianjokivarren pohjalaistalot (Österbottniska husen vid Laihela å), som finns på över 17 kilometers avstånd från
Märkenkalls projektområde.
18. Området Gamla Vasa var något större i inventeringen 1993 och i riktning
mot Kråklund sträckte det sig norr om järnvägen.
Landskapsområden som är värdefulla på landskapsnivå
21. Tottesund-Kärklax kulturlandskap är typiskt för Södra Österbottens
kustregion. På området finns tecken på landhöjningen samt ett värdefullt traditionellt byggnadsbestånd.
22. Laihela ås kulturlandskap ligger söder om Kulturlandskapet vid Laihela åToby å och avgränsningen motsvarar RKY 1993-objektet Laihela ås kulturlandskap Kyläinpää-Ruto (17).
23. Höstves, som är en värdefull by för landskapet eller regionen, inkluderar
objekten 9. Höstves bystråk (RKY 2009) och 15. Bybebyggelsen i Höstves (RKY
1993).
25. Vörå ådal är i landskapsplanen ett område som är värdefullt med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården.
26. Ett område i Gamla Vasa som är värdefullt för landskapet är ett åkerområde öster om Hovrättsskogen. I inventeringen 2013 lämnades åkerområdet utanför områdena av riksintresse.
27. Kulturlandskapet vid Laihela å-Toby å är en odlingsslätt som är representativ för övergångszonen mellan odlingsslätterna och kustregionen. Avgränsningen är i huvuddrag den samma i den nya inventeringen. Området som är
värdefullt för landskapet finns i Korsholms kommun norr om det nationellt värdefulla landskapsområdet vid Laihela å.
Utöver dessa finns på mindre än 12 kilometers avstånd från Märkenkall vindkraftspark sju kulturmiljöer som är värdefulla för landskapet eller regionen: 28.
Kärklax kulturlandskap, 29. Kulturlandskapet i Österhankmo, 30. Kulturlandskapet i Koskö, 31. Karperö kulturlandskap, 32. Smedsby kulturlandskap,
33. Kulturlandskapet Norra Grundfjärden, 34. Runsor kulturlandskap.
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Gamla Vasa

Kulturlandskapet
vid Laihela å-Toby
å

Bild 11.23. Projektets läge i förhållande till de föreslagna landskapsområdena som är
värdefulla på landskapsnivå. Projektområdets läge anges med rött på bilden (Kuoppala
m.fl. 2013).

11.4.7

Värdefulla objekt på 12–25 kilometers avstånd från projektområdet
På Märkenkall vindkraftsparks ”fjärrområde”, dvs. 12–25 kilometer från kraftverken, finns två nationellt värdefulla landskapsområden (MAO) samt 15 byggda
kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009). På ”fjärrområdet” finns dessutom
25 landskapsområden eller kulturmiljöer som är värdefulla för landskapet eller
regionen (RKY 1993, landskapsplanen).
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Bild 11.24. Värdefulla
vindkraftspark.
Tabell 11.9. Värdefulla
vindkraftspark.
Nr
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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objekt
objekt

på

12–25

kilometers

avstånd

från

Märkenkall

på

12–25

kilometers

avstånd

från

Märkenkall

Namn
Söderfjärden i Solf
Övermalax-Åminne
Brändö hamn-, varvs- och fabriksområde
Vasa stads esplanader och brandgator
Vasa strandparksområde med offentliga byggnader och Vasa Ångkvarn
Vasa skarpskyttebataljons kaserner
Finska Sockers Vasafabrik med bostadsområde
Vasa Gamla begravningsplats
Roparnäs kyrka
Vasklot järnvägsstationsområde
Strömbergs industri- och bostadsområde
Strömbergs industri- och bostadsområde (Aaltoparken)
Vasa järnvägsstation
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MAO
MAO
RKY 2009
RKY 2009
RKY 2009
RKY 2009
RKY 2009
RKY 2009
RKY 2009
RKY 2009
RKY 2009
RKY 2009
RKY 2009
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Nr
48
49
50
51
52
54
55
56
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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Namn
Bruksherrgårdarna i Österbotten (Grönvik)
Söderfjärdens odlings- och bylandskap
Söderfjärdens odlings- och bylandskap
Gamla Vasa och Korsholms kyrka (gamla hamnen)
Kulturlandskapet vid Malax å
Grönviks glasbruks område
Historiska byggnader i Vasa centrum
Solfs kyrkområde
Vasa kasernområde
Den gamla fabriksmiljön på Brändö och Sunds strand
Vasa järnvägsstation
Vasklot station
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den
Område som är värdefullt med tanke på kulturmiljön
den

eller landskapsvår-

Status
RKY 2009
RKY 2009
RKY 2009
RKY 2009
RKY 1993
RKY 1993
RKY 1993
RKY 1993
RKY 1993
RKY 1993
RKY 1993
RKY 1993
Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

eller landskapsvår-

Landskapsplan

Nationellt värdefulla landskapsområden
35. Söderfjärden i Solf är ett nästan cirkelformat odlingsområde som bildats
av en meteorit och som omges av bergiga backar. Området är en före detta
havsvik och det ligger cirka 8 meter över havet. Karaktären hos de traditionella
byarna Solf och Sundom som finns kring odlingsområdets kanter har splittrats
av nybyggen, men det finns även kvar enhetliga helheter som är värdefulla för
landskapet. På området finns också de värdefulla objekten Solfs kyrkområde
(56) och Söderfjärdens odlings- och bylandskap (49 och 50).
36. Det nationellt värdefulla landskapsområdet Övermalax-Åminne representerar typiska kulturlandskap i Södra Österbottens kustregion. Det är en cirka
5 400 hektar stor helhet som finns i Malax ådal i Malax. Bosättningen längs ån
finns på moränbackar eller strandbankar.
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Byggda kulturmiljöer av riksintresse
Nästan alla RKY 2009-objekt på ”fjärrområdet” finns på Vasa stads område,
med undantag för Grönviks glasbruks område (48 och 54) som finns i Iskmo
norr om Vasa samt objekt inom Söderfjärdens landskapsområde (49, 50 och
56).
De värdefulla objekt som finns på Vasa stads område är Aaltoparken, som hör
till Strömbergs industri- och bostadsområde, Vasa stads esplanader, Vasa
strandparksområde och Vasa Ångkvarn. Även Vasa Gamla begravningsplats,
Roparnäs kyrka och skarpskyttebataljonens kaserner klassificeras som objekt av
riksintresse. Gamla fabriksmiljöer är Brändö hamnområde, Vasklot järnvägsstation, Vasa gamla hamn, Vasa järnvägsstation, Strömbergs industri- och bostadsområde samt Finska Sockers Vasafabrik med bostadsområde.
Objekt som är värdefulla för landskapet eller regionen
Objekt som är värdefulla för landskapet eller regionen är RKY 1993-objekt samt
andra områden som är värdefulla med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården och som finns upptagna i landskapsplanen. Det finns sammanlagt 25 värdefulla objekt på Märkenkall vindkraftsparks ”fjärrområde”.
11.4.8

Vindkraftsparkens konsekvenser för landskapet och kulturarvet
Under driften av vindkraftsparken kommer kraftverken att förändra landskapet
på ett stort område kring projektområdet under hela den tid som projektet pågår, vilket är cirka 25 år. Därför är konsekvenserna mycket långvariga. Området
är för närvarande inte i naturligt tillstånd, men landskapet skulle förändras och
bli mer tekniskt på vindkraftsparkens influensområde.
Hur väl vindkraftverken syns beror på väderförhållandena (klarhet och ljusmängd) och på hur det omgivande landskapet ser ut. Märkenkalls vindkraftverk
kommer att synas från åkerfält och deras kantområden, Kyro älvdal och vägar
samt motsvarande öppna områden där det inte finns några element som skymmer sikten, såsom träd eller byggnader. Kraftverken kommer att synas från
havsvikarna Vassorfjärden, Österfjärden och Söderfjärden. Vindkraftverken
kommer att ha en gråaktig vit ton, för den bästa anpassningen till olika ljus- och
väderförhållanden. Kraftverken betraktas oftast mot en ljus bakgrund, och då
jämnar den gråaktiga tonen ut kontrasterna (Miljöministeriet 2006).
Märkenkall vindkraftspark finns på ett område som lämpar sig för vindkraft enligt Österbottens etapplandskapsplan 2 (godkänd 15.5.2014). I den områdesspecifika bedömningen av konsekvenserna har man ansett att de mest betydande konsekvenserna riktas mot det nationellt värdefulla landskapsområdet
Kyro älvdal, älvdalens västra och södra strand samt längre norrut mot området
invid Vassorfjärden, där det finns öppna åker- och vattenområden. Kraftverkens
synlighet minskar tack vare trädbeståndet längs Kyro älv och terrängens småskaliga former. Konsekvenserna för skärgårdslandskapet är små. Kraftverken
förändrar landskapet som öppnar sig från fritidshusen kring Vassorfjärden, men
konsekvenserna mildras tack vare det långa avståndet på över fyra kilometer
(Österbottens förbund 2014).
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I MKB:n bedöms tre olika genomförandealternativ, som skiljer sig från varandra
i fråga om kraftverkens antal, kraftverkstyp, navhöjd och placering. Antalet
kraftverk är minst i alternativ 1 (20 st.), men kraftverkstypens navhöjd, som är
högst i detta alternativ (149 m), inverkar på synligheten. I alternativ 3 är antalet kraftverk störst (30 st.), men deras navhöjd är lägst (141 m). I alternativ 2
byggs 22 kraftverk med en navhöjd på 144 meter.
11.4.8.1

Resultaten av synlighetsmodellerna
Hur väl vindkraftverken i Märkenkall vindkraftspark syns i omgivningen har
åskådliggjorts med hjälp av en ZVI-analys. Modellresultaten presenteras på bilderna 11.21–11.23. De områden där vindkraftsparken syns mest är öppna odlingsområden, å- och älvdalar samt havsvikar.

Bild 11.25. Kraftverkens synlighet enligt modellen i alternativ 1 (20 kraftverk).

201

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Mest bosättning på synlighetsområdena finns nordväst om projektområdet i
centrum av Kvevlax samt sydsydväst om projektområdet på områdena Veikars
och Miekka. Det finns också bosättning på den nordöstra sidan i byn Vassor och
på den sydöstra sidan i Lillkyro. Största delen av bostäderna finns i kanterna av
synlighetsområdena (åkrarna), där kraftverken i huvudsak inte är synliga. I tätorter utgör byggnader sikthinder och kraftverken syns inte i centrum av Laihela, Lillkyro eller Vörå. Inte heller i riktning mot Vasa och Korsholm finns det
några öppna områden där kraftverken skulle synas. I glesbygder minskas landskapskonsekvenserna tack vare att det finns träd på gårdsplanerna.

Bild 11.26. Kraftverkens synlighet enligt modellen i alternativ 2 (22 kraftverk).
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Enligt modellresultaten finns det inga betydande skillnader mellan alternativen i
fråga om kraftverkens synlighetsområden, men antalet kraftverk som kommer
att synas varierar. I alternativ 3 är antalet synliga kraftverk störst, medan det
är minst i alternativ 1.

Bild 11.27. Kraftverkens synlighet enligt modellen i alternativ 3 (30 kraftverk).

11.4.8.2

Vindkraftsparkens konsekvenser på det omedelbara influensområdet (0–200 m)
I och med byggandet av vindkraftsparken ändras skogsbruksområden till energiproduktionsområden. De skogsvägar som redan finns på vindparksområdet
måste förbättras och dessutom bygger man nya vägförbindelser. På vindkraftverkens omedelbara influensområde finns det inga landskapsmässigt eller kulturhistoriskt värdefulla objekt och inga bostadsfastigheter eller fritidshus.
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Kring varje vindkraftverk röjs trädbeståndet helt och ytan utjämnas på ett cirka
ett 0,8 hektar stort område. För kraftverket byggs ett betongfundament under
markytan. Den teknik som används för montering av rotorn kan kräva att trädbeståndet röjs på ett område som är nästan lika stort som rotorytan. För monteringen av lyftkranens arm måste trädbeståndet röjas på ytterligare ett cirka
20 x 120 meter stort område, beroende på kraftverkstyp. Kraftverkens resningsområden samt förbättrandet av skogsvägar och byggandet av nya vägavsnitt förändrar landskapet alldeles intill vindkraftverken och gör det mer öppet.
Kraftverket dominerar landskapet i den omedelbara närheten av varje kraftverksplats och förändringen jämfört med nuläget är stor. Konsekvenserna i den
omedelbara närheten av kraftverken kan dock inte anses vara särskilt betydande, eftersom byggplatserna i huvudsak ligger i ett vanligt ekonomiskogslandskap.

Bild 11.28. Exempel på byggandet av ett vindkraftverk. På den högra bilden visas
betonggjutning av ett fundament och på den vänstra bilden en transportväg.
Fotografierna har tagits på byggplatsen för Svalskulla vindkraftspark i Närpes, där fem
kraftverk byggdes.

11.4.8.3

Vindkraftsparkens konsekvenser på närområdet (0,2–5 kilometer)
Vindkraftsparkens mest betydande konsekvenser för landskapet gäller de öppna
områden som omger projektområdet, där det inte finns några element som
skymmer sikten, såsom träd eller andra konstruktioner. Eftersom vindkraftverken i huvudsak byggs på skogbevuxet område, kommer främst deras översta
delar, till exempel rotorbladen, att synas ovanför trädtopparna på öppna områden.
På bilderna 11.29–11.33 åskådliggörs vindkraftverkens konsekvenser från vissa
platser på projektområdet där kraftverken har bedömts vara synliga. De valda
platserna finns på topparna av Märkenkall och Kärmeskallio, på halvöppna
skogsområden. Utifrån de visualiserande bilderna kan konstateras att bara de
närmaste kraftverken syns, på grund av det korta avståndet. När avståndet
mellan observationsplatsen och kraftverken ökar syns allt fler kraftverk i landskapet, men det är svårare att urskilja dem och deras relativa storlek minskar.
På bild 11.29 visas kraftverkens placering i landskapet sett från Kärmeskallioområdet västerut. Det närmaste kraftverket på bilden ligger på cirka
230 meters avstånd och det bortersta på cirka 900 meters avstånd. De övriga
kraftverken syns inte från fotograferingsplatsen på grund av terränghöjden och
trädbeståndet.
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Bild 11.29. Visualiserande bild av alternativ 1 (20 kraftverk) från bergsområdet
Kärmeskallio som finns på vindparksområdet.

Bild 11.30. Visualiserande bild av alternativ 1 (20 kraftverk) från bergsområdet
Märkenkall som finns på vindparksområdet.

På bild 11.30 visas kraftverkens placering i alternativ 1 sett från bergsområdet
Märkenkall mot nordväst. Det närmaste kraftverket som urskiljs ovanför trädtopparna finns på cirka 800 meters avstånd från fotograferingsplatsen. Det
glesa trädbeståndet på Märkenkall minskar kraftverkens synlighet i landskapet
något.
Sett från en plats utanför vindparksområdet ligger kraftverken längre bort, vilket betyder att fler kraftverk kan synas på en gång. På bild 11.31 visas kraftverkens synlighet i landskapet i alternativ 1 sett från Bastuholmen i riktning mot
vindkraftsparken. Avståndet till de kraftverk som syns på bilden är cirka 1,7–
2,2 kilometer. Kraftverkens synlighet ökar på grund av ett kalhygge som nu
finns mellan Bastuholmen och projektområdet. Av de närmaste kraftverken syns
bara rotorbladen ovanför trädtopparna, men på de trädlösa områdena syns även
kraftverkens torn. Det bör observeras att avlägsnandet av trädbeståndet på ett
kalhygge inte ger landskapet en naturlig enhetlighet och därför kan det inte anses betydande att kraftverk uppenbarar sig i landskapsbilden, jämfört med om
terrängen skulle vara i naturtillstånd.
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Bild 11.31. Visualiserande bild av alternativ 1 (20 kraftverk) från närheten av
Bastuholmen som finns nordost om vindkraftsparken.

Vindkraftverken syns bäst från de öppna odlingsområdena nordost, sydväst och
nordnordväst om projektområdet. Enligt modellen syns största delen av kraftverken från åkerområdena i Veikars, Kvevlax och Mullola samt längs Kyro älv. I
regel syns dock inte kraftverken från de största tätorterna, såsom Golkas,
Holttila, Veikars och från den tämligen landskapsmässigt stängda området i
Kuni. De mest betydande landskapskonsekvenserna för bosättningen riktas mot
byggnader med gårdsplaner som omges av öppna åkerområden, till exempel i
Voitbygrundet och Miekka. På gårdsplanerna minskar bl.a. träd och övriga sikthinder kraftverkens synlighet. Om avståndet är mindre än 5 kilometer, urskiljs
kraftverken som landskapsdominerande element.

Bild 11.32. Fotomontage från ett åkerområde i Veikars söder om Kyro älv i riktning norrut
mot Märkenkall vindkraftspark. På bilden visas 30 kraftverk i enlighet med Alt 3.
Avståndet till de närmaste kraftverken är 4 kilometer.

Söder och nordväst om projektområdet finns det nationellt värdefulla landskapsområdet Kyro älvdal. Enligt modellen är kraftverken synliga på ett tämligen vidsträckt område, bl.a. från Veikars och Miekka samt från Kyro älvdal i områdets norra del i riktning mot vindkraftsparken. Kraftverken syns bäst från
öppna åkerområden och från kanterna av dem, då de närmste kraftverken finns
på cirka 1–5 kilometers avstånd. Vindkraftsparkens konsekvenser för det nationellt värdefulla landskapsområdet Kyro älvdal bedöms vara åtminstone måttliga, eftersom kraftverken finns på ett avstånd där de kan anses dominera landskapet. Det bör observeras att landskapsområdet korsas av ett lokalt måttligt
trafikerat vägnät som delvis påverkar objektets tillstånd negativt. Landskapsbilden ändras på långt håll från landskapsområdet på grund av vindkraftverken
och konsekvenserna gäller det värdefulla områdets norra delar. I alternativ 1 är
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antalet kraftverk minst, och därför kan även konsekvenserna uppskattas vara
något mindre.
I närområdet finns en byggd kulturmiljö av riksintresse, RKY 2009-objektet
Merikarts forsar med kvarnar, bebyggelsen längs älven och Golkas gård. Enligt
modellen syns inte kraftverken från objektet, och därför utsätts inte landskapsbilden på området för några negativa konsekvenser.
De landskapsområden och kulturmiljöer som är värdefulla för landskapet eller
regionen och som finns i närområdet är Kvevlax kyrkonejd och kulturlandskapet
vid Kyro älv samt Kyro älvs kulturlandskap, vars gränser i huvudsak följer gränserna för det nationellt värdefulla landskapsområdet Kyro älvdal. Enligt modellerna kommer kraftverken i alla alternativ att synas till en stor del av de värdefulla objekten, som i huvudsak är trädlösa odlingsslätter. De mest betydande
enhetliga synlighetsområdena finns på obebodda områden.

Bild 11.33. Fotomontage i alternativ 3 från Kvevlax, i korsningen mellan Karlebyvägen
och Veikarsvägen. Avståndet till de närmaste kraftverken är 5 kilometer.

Anläggningen av vindkraftsparken förändrar landskapet i 25 års tid. De negativa
konsekvenserna är mycket långvariga, särskilt för invånarna i närområdet. Enligt modellerna finns det inga större skillnader mellan alternativen i fråga om
synlighetsområdet. De höga kraftverkstornen och rotorbladen syns långt i jämn
och öppen terräng, och skillnaderna i kraftverkens höjder i de olika alternativen
inverkar knappt alls på de enskilda kraftverkens synlighet. I alternativ 3 är antalet kraftverk störst, och därför syns också det största antalet kraftverk i land-
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skapet på synlighetsområdena i detta alternativ. I alternativen 1 och 2 byggs
kring 20 vindkraftverk, och antalet kraftverk som eventuellt syns i landskapet är
minst i dessa alternativ.
Med tanke på landskapskonsekvenserna för närområdet är det ingen större
skillnad om avståndet till bosättningen är över 2 kilometer eller om det är
1,1 kilometer respektive 1,5 kilometer som i de granskade alternativen, eftersom kraftverken är dominerande element i alla slags landskap på detta avstånd. Konsekvensernas betydelse beror på terrängformer och sikthinder, vilka
avgör om kraftverken syns eller inte.
11.4.8.4

Vindkraftsparkens konsekvenser på mellanområdet (avstånd från kraftverken 5–
12 kilometer)
På cirka 5–12 kilometers avstånd är kraftverken väl synliga i omgivningen, men
det kan vara svårt att uppfatta deras höjd eller avstånden till dem. Enligt modellen syns inte kraftverken från de största tätorterna, såsom Vasas tätorter eller centrumområdena i Lillkyro, Maxmo och Kvevlax. I öppet landskap syns
kraftverkens rotorblad ovanför trädtopparna, när terrängen är tämligen jämn.
Enligt modellen syns kraftverken norr och nordväst om vindkraftsparken vid
åkerområdena i Norrfjärden, åkerområdena som omger Lappsunds å, havsvikarna som sträcker sig till Vassorfjärden och i byn Vassor. Öster och söder om
projektområdet följer kraftverkens synlighetsområde främst å- och älvdalarna
och odlingsområdena i nordväst-sydöstlig riktning.
På mellanområdet finns två nationellt värdefulla landskapsområden: Kyro älvdal
och Gamla Vasa. Det nationellt värdefulla landskapsområdet Kyro älvdal är beläget kring Lillkyro tätort, där kraftverken enligt modellen syns från åkerområden norr och öster om älven samt från ett åkerområde väster om Kotomäki i
riktning mot vindkraftsparken. Avståndet från det värdefulla landskapsområdet
till kraftverken varierar mellan 5 och 12 kilometer. Det blir allt svårare att urskilja kraftverken ju längre avståndet är, och därigenom minskar också de negativa konsekvenserna. På bild 11.34 åskådliggörs kraftverkens synlighet från
det nationellt värdefulla landskapsområdet Kyro älvdal, på cirka 7,5 kilometers
avstånd från de närmaste kraftverken i Märkenkall vindkraftspark. Kraftverkens
rotorblad kan urskiljas ovanför trädtopparna, men de dominerar inte landskapet.
Största delen av kraftverken skyms av närliggande träd och andra sikthinder.
Landskapskonsekvenserna för det värdefulla området på ”mellanområdet” är
små i alla alternativ.
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Bild 11.34. Fotomontage från det nationellt värdefulla landskapsområdet Kyro älvdal norr
om Lillkyro centrum. På bilden visas kraftverken i alternativ 3. De ligger som närmast på
cirka 7,5 kilometers avstånd från fotograferingsplatsen.

Det nationellt värdefulla landskapsområdet Gamla Vasa finns på cirka 10 kilometers avstånd från det närmaste kraftverket. Enligt modellerna syns kraftverken i riktning mot vindkraftsparken från åkerområdet Södra Grundfjärden i områdets östra del. Antalet kraftverk som syns är cirka 8–15 stycken beroende på
alternativ. Skogsområdet söder om Korsholms kyrka hindrar sikten mot kraftverken på största delen av området. Kraftverken syns inte till Korsholms gamla
kyrka (RKY 2009) i något av alternativen.
På 5–12 kilometers avstånd från vindkraftverken finns nio byggda kulturmiljöer
av riksintresse (RKY 2009). Enligt modellerna syns inte kraftverken från objekten i något av alternativen och således utsätts inte objekten för landskapskonsekvenser på grund av vindkraftsparken.
På mellanområdet finns sju byggda kulturmiljöer som är värdefulla för landskapet eller regionen (RKY 1993) och sammanlagt 16 områden som är värdefulla med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården och som finns upptagna i
landskapsplanen.
Enligt modellen syns inte kraftverken från objekten Bybebyggelsen i Höstves
och Moippeåkern. Kraftverken syns bara till en mycket liten del av områdena
Kyrknejdens kulturlandskap från Tottesund till Kärklax och Gamla Vasa, och tack
vare det långa avståndet är landskapskonsekvenserna mycket små.
De norra delarna av Laihela ås kulturlandskap Kyläinpää-Ruto ligger som närmast cirka 10 kilometer från de närmaste kraftverken. Största delen av området
ligger över 12 kilometer från vindkraftsparken. Enligt modellen syns kraftverken
till åkerområdena på båda sidor om Kyro älv och till bosättningen längs
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Karkmovägen och Laihela å. Eftersom kraftverken finns på över 12 kilometers
avstånd från synlighetsområdena, är deras konsekvenser för landskapet små.
På området Kvevlax kyrkonejd och kulturlandskapet vid Kyro älv syns kraftverken från åkerområdena söder och norr om Kyro älv samt från området söder om
Kvevlax centrum. Bosättningen utsätts för negativa landskapskonsekvenser vid
området Nygård, där några byggnader finns mitt bland åkrarna. De närmaste
kraftverken ligger cirka 7 kilometer från synlighetsområdet. På bild 11.34
åskådliggörs kraftverkens synlighet till området (Alt 3). Eftersom kraftverken är
så höga syns de ovanför trädtopparna, men tack vare avståndet blir det allt svårare att urskilja dem och de börjar ”smälta in” i landskapet.

Bild 11.35. Fotomontage från korsningen mellan Kvevlaxvägen och Petsmovägen i
alternativ 3. Kraftverken ligger som närmast på 7 kilometers avstånd.

11.4.8.5

Vindkraftsparkens konsekvenser på fjärrområdet (avstånd från kraftverken 12–
25 kilometer)
På fjärrområdet ser kraftverken ut att vara långt borta och de försvinner delvis i
horisonten. På över 25 kilometers avstånd kan kraftverken fortfarande synas,
men i praktiken är de osynliga. Under goda förhållanden kan kraftverken och
deras rotorblad förnimmas på cirka 15 kilometers avstånd. På längre håll än så
syns bara kraftverkens torn, som kan urskiljas med blotta ögat på upp till
20 kilometers avstånd. Jordytans former samt växtlighet och andra sikthinder i
det omgivande området påverkar kraftverkens synlighet på fjärrområdet.
På fjärrområdet för Märkenkall vindkraftsparks landskapskonsekvenser finns två
nationellt värdefulla landskapsområden: Söderfjärden i Solf och ÖvermalaxÅminne. Avståndet till Söderfjärden är cirka 17 kilometer och till ÖvermalaxÅminne cirka 22 kilometer. Båda landskapsområdena finns på låglänta områden
i förhållande till markytans nivå och långt från den planerade vindkraftsparken.
Mellan projektområdet och de värdefulla objekten finns gott om högre skogbevuxna områden som utgör sikthinder. Enligt modellen syns kraftverken till de
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norra delarna av Söderfjärden och till havsviken på dess norra sida samt till området norr om Solf by. Då avståndet är cirka 20 kilometer kan kraftverken urskiljas under goda väder- och ljusförhållanden, men de förändrar inte landskapet på ett betydande sätt.
På fjärrområdet finns 15 byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009) samt
25 landskapsområden eller kulturmiljöer som är värdefulla för landskapet eller
regionen (RKY 1993, landskapsplanen). Objekten finns väster om projektområdet och enligt modellerna kommer inte kraftverken att synas från de värdefulla
objekten i något av alternativen.
Kraftverken i Märkenkall vindkraftspark bedöms inte orsaka betydande negativa
konsekvenser för landskapet på fjärrområdet eller för de värdefulla objekt som
finns där. Kraftverkens synlighet torde begränsas till stora öppna odlingsområden samt andra öppna områden där det inte finns några sikthinder i riktning
mot vindkraftsparken. Det finns inga skillnader mellan alternativen i fråga om
konsekvensernas betydelse.
11.4.8.6

Vindkraftsparkens konsekvenser på det teoretiska maximala synlighetsområdet
(25–35 kilometer)
På det teoretiska maximala synlighetsområdet är det möjligt att under idealiska
väderförhållanden urskilja kraftverkstornen med blotta ögat i öppet landskap,
främst från havet. På över 25 kilometers avstånd är kraftverken i praktiken
osynliga och medför inga konsekvenser för landskapsbilden.

11.4.8.7

Konsekvenser av flyghinderljusen
Flyghinderljusen placeras på toppen av tornet och ska synas i varje riktning.
Från marknivå syns ljusen inom de områden där den högsta punkten på vindkraftverkets torn är synlig. Tack vare trädens skymmande effekt är de områden
där man kan se flyghinderljusen samma som de områden där man kan se kraftverken. Om kraftverket inte syns ser man vanligen inte heller flyghinderljusen,
eftersom de lyser uppåt. Konsekvenserna av flyghinderljusen är mest betydande
i klart väder och mörker, då ljusen syns bäst.
Flyghinderljusen kan upplevas som störande i landskapet, särskilt på områden
där det inte finns andra ljuskällor nattetid. I alternativen 1 och 2 byggs färre
kraftverk, och därför kan de uppskattas orsaka något mindre landskapskonsekvenser än alternativ 3, där antalet kraftverk är störst. Flyghinderljusen bedöms
inte orsaka en betydande förändring av landskapet jämfört med nuläget i influensområdet i något av alternativen.

11.4.8.8

Elöverföringens konsekvenser för landskapet och kulturarvet
Den el som vindkraftverken producerar överförs via jordkablar till en egen elstation i vindkraftsparken. Anslutningen till stamnätet sker vid elstationen. Elstationen byggs på projektområdet i närheten av den befintliga högspänningsledningen och därför behövs ingen separat anslutningsledning inom ramen för
projektet. Konstruktionerna för elöverföringen medför inga negativa konsekvenser för värdefulla landskapsområden eller kulturmiljöer.

211

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Elstationen byggs på skogbevuxet område i vindkraftsparken, långt från bebyggelsen. Enligt de preliminära planerna byggs elstationen i närheten av den befintliga högspänningsledningen, norr om Isoneva. De negativa konsekvenserna
berör landskapet intill elstationen och dem som rör sig på vindparksområdet. I
det slutna landskapet förblir de negativa konsekvenserna lokala.
11.4.9

Konsekvenser under och efter nedläggningen
När verksamheten upphör försvinner kraftverkstornen och landskapet återställs,
vilket är positivt för landskapsbilden.

11.4.10

Nollalternativets konsekvenser
Om nollalternativet genomförs byggs inte vindkraftverken, och därför utsätts
inte landskapet eller kulturarvet för några negativa konsekvenser.

11.4.11

Lindring av konsekvenserna
De visuella konsekvenserna av vindkraftverken kan i viss mån lindras genom att
välja en gråaktig vit färg på kraftverken. På så sätt utgör inte kraftverken en
mycket tydlig kontrast mot himlen.
Den störning som flyghinderljusen orsakar kan eventuellt lindras genom att använda flyghinderljus som kan släckas. I så fall skulle en radar, som slår på varningsljusen bara när ett flygplan eller en helikopter upptäcks, placeras i vindkraftverken. Övriga tider är flyghinderljusen släckta. Trafiksäkerhetsverket Trafi
fattar beslut om lösningar för flyghinderljusen.
Vad gäller kraftledningarna kan de negativa konsekvenserna i någon mån mildras vid detaljplaneringen, genom att välja en sådan stolptyp som smälter in i
omgivningen så bra som möjligt samt genom placeringen av stolparna. I mån av
möjlighet bör man bygga kraftledningarna i anslutning till befintliga kraftledningar eller på områden där det redan finns landskapsskador.

11.4.12

Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Vid bedömningen av landskapskonsekvenserna kan man inte exakt beakta effekterna av skogsvårdsåtgärder eller de döljande effekterna som konstruktioner
eller gårdsträd har på vindkraftverkens synlighet. Därför kan synlighetsanalysen
anses ge endast en riktgivande bild av vindkraftverkens synlighet i omgivningen.
Med hjälp av fotomontage kan man åskådliggöra den framtida situationen
ganska exakt. Fotomontaget motsvarar dock inte den vy och den skärpa som
människoögat kan uppfatta. På fotografier skingras bakgrundslandskapet och
blir vanligen dunklare än om man tittar med ögat. På fotomontage är det också
möjligt att avsiktligt eller oavsiktligt manipulera betraktaren något, beroende på
hur oskarpt eller alternativt med hur stark färg vindkraftverket presenteras.
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Sammandrag och jämförelse av alternativen


Landskapskonsekvenserna på projektområdet gäller främst omgivningen
närmast kraftverken, där trädbeståndet röjs för att fundamenten ska kunna
byggas och vindkraftverken resas.



Det skogsbruksdominerade projektområdet ändras till energiproduktionsområde och landskapets karaktär blir mer teknisk.



Landskapskonsekvenser långt från vindkraftsparken riktas mot öppna odlingsområden i å- och älvdalarna, där det finns öppna områden med utsikt
mot vindkraftsparken.



Den jämna terrängen och de trädlösa odlingsmarkerna ökar kraftverkens
synlighet.



Främst landskapet vid byggnader som finns mitt på åkerområden eller alldeles intill dem utsätts för negativa konsekvenser.



Enligt modellerna finns det inga betydande skillnader mellan alternativen i
fråga om kraftverkens synlighetsområden.



I alternativen 1 och 2 är antalet kraftverk färre än i alternativ 3, varvid konsekvenserna för landskapet är av något mindre betydelse.



Enligt modellerna syns inte kraftverken till de största tätorterna.



Anläggningen av Märkenkall vindkraftspark bedöms medföra åtminstone
måttliga negativa konsekvenser för landskapsområdet Kyro älvdal, där kraftverken kommer att synas på största delen av området.



De byggda kulturmiljöerna av riksintresse utsätts på sin höjd för små negativa landskapskonsekvenser.



Bland de objekt som är värdefulla för landskapet eller regionen utsätts främst
kulturlandskapen på områdena vid Laihela å och Kyro älv för negativa landskapskonsekvenser. I fråga om Kyro älv är konsekvenserna måttliga, eftersom avståndet är mindre än 7 kilometer. De övriga objekten ligger längre
bort och därför är konsekvenserna mindre.



Konsekvenserna till följd av byggandet av elstationen är små, eftersom den i
huvudsak ligger i ett slutet skogslandskap.

Konsekvenser för fornlämningarna

11.5.1

Konsekvensmekanismer
Fasta fornlämningar är minnen av gångna generationer, tidigare bebyggelse och
historia som bevarats i marken eller vattnet. Fasta fornlämningar är i Finland
fredade genom lagen om fornminnen (295/1963). Om en fast fornlämning jämte
skyddsområde har fastställts vid en lantmäteriförrättning eller tvångsinlösts, ska
därvid fastställda gränser gälla. I annat fall blir skyddsområdet två meter brett,
räknat från lämningens synliga ytterkanter.
Vindkraftparkens eventuella konsekvenser för fornlämningar ansluter till byggskedet och beror på de fysiska förändringar som byggandet eventuellt orsakar i
fornlämningarna i området. Det kan uppstå olägenheter om en fornlämning ligger i ett område som direkt påverkas av byggarbetet. Byggandet av vindkraftverken och tillhörande konstruktioner medför en risk för att fornlämningar skadas eller täcks över på arbetsområdena. Konsekvensens betydelse beror på hur
betydelsefullt objektet är.
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Dessutom kan det uppstå risksituationer för fornlämningar i samband med servicearbeten under drifttiden, om objekten inte kan identifieras eller undvikas i
terrängen.
11.5.2

Utgångsdata och bedömningsmetoder
Uppgifterna om fornlämningar grundar sig på det geografiska informationsmaterialet i Museiverkets (2010) fornlämningsregister, registerportalen (Museiverket 2015) samt på en fornlämningsinventering som har gjorts på området.
Fornlämningsinventeringen gjordes den 18–22 augusti 2014 av Kulttuuripalvelut
Heiskanen & Luoto Oy. I inventeringen sökte man efter nya potentiella arkeologiska områden och granskade befintliga objekt utifrån utgångsdata. I inventeringen beaktades både förhistoriska fornlämningar och fornlämningar från historisk tid.
En mer ingående beskrivning av den arkeologiska inventeringen och dess resultat finns i bilaga 3.

11.5.3

Nuläge
Enligt det geografiska informationsmaterialet i Museiverkets fornlämningsregister finns det två fornlämningar på projektområdet eller i dess omedelbara närhet (bilderna 11.36–11.38, tabell 11.10). Utöver dessa identifierades två nya
objekt på projektområdet i den arkeologiska inventeringen (tabell 11.11).

214

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Bild 11.36. Fornlämningar på projektområdet och i dess närmaste omgivning i
alternativen 1 och 2.
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Bild 11.37. Fornlämningar på projektområdet och i dess närhet i alternativ 3.

11.5.3.1

Kända fornlämningar
Staversby är en cirka en meter hög kallmurad stengärdesgård som är ungefär
150 meter lång. Gärdesgården börjar och slutar vid flyttblock och den har murats tiotals meter från ett flyttblock till följande. Den är ställvis ganska ostadig.
Stenarna täcks av orörd mossa och lavar, och det finns inga tecken på sentida
reparationer. Stenarna har förmodligen tagits från marken intill gärdesgården.
I alternativen 1 och 2 är avståndet till det närmaste kraftverket 1070 meter och
i alternativ 3 cirka 1 010 meter. Objektet ligger sydväst om vindkraftsparken
utanför projektområdets gräns.
Objektet vid namn Muurivuori finns norr om Kyro älv, i den nordvästra ändan av
Muurivuori. Inom grustäktsområdet bredvid groparna som är täckta av slyväxter
finns resterna av ett lågt rivet röse, där man även kan se plattor av röd sandsten. Det sägs att ortsbor har tagit av plattorna för sina gårdar. I dag har röset
en diameter på 5–6 meter, och i mitten är det uppgrävt till bottengruset.

216

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Tabell 11.10. Fornlämningar på projektområdet och i dess omedelbara
(Museiverket 2010). Avstånden har mätts från de närmaste kraftverken.

närhet

Objektets
namn

Kod

Kommun

Typ

Avstånd Alt 1/2

Avstånd
Alt 3

Staversby

499010007

Korsholm

stengärden

1070 m

1 010 m

Muurivuori

942010029

Lillkyro

gravrösen

745 m

745 m

Objektet granskades vid inventeringen 2012, men det kunde inte identifieras i
den klippiga terrängen. Några tydliga rösen kunde likväl inte konstateras.
I alternativen 1, 2 och 3 ligger objektet cirka 745 meter från det närmaste planerade vindkraftverket.
11.5.3.2

Nya möjliga fornlämningar
Söder om Krapulannevavägen finns en stensättning som har tolkats som en
möjlig fornlämning och som fått namnet Krapulasuontie. Stensättningen har
byggts av 20–50 centimeter stora stenar i den övre delen av en sluttning vid en
grop. Gropen finns på ett blockfält bestående av stora block. Konstruktionen sitter fast i ett flyttblock. I alternativen 1, 2 och 3 ligger objektet cirka 324 meter
från det närmaste planerade vindkraftverket.
Tabell 11.11. Nya fornlämningar som upptäcktes i samband med den arkeologiska
inventeringen på projektområdet. Avstånden har mätts från de närmaste kraftverken.
Objektets namn

Kommun

Krapulasuontie

Lillkyro

Rumamäki

Korsholm

Typ
stenstrukturer,
stensättningar
stenstrukturer,
stensättningar

Avstånd Alt 1/2

Avstånd Alt 3

324 m

460 m

182 m

16 m

Rumamäki är en stengärdesgård som är kallmurad mellan två jordfasta stenar.
Gärdesgården är cirka 2 meter lång och cirka 0,5 meter hög. För stensättningen
användes ojämna naturstenar med en diameter på cirka 20–30 centimeter.
Stensättningen finns på den högsta punkten på en backe och följer höjdkurvorna (nordnordost–sydsydväst). Sannolikt handlar det om ett jaktskydd eller
resterna av en lägerplats från historisk tid.
I alternativ 1 är avståndet till det närmaste kraftverket 182 meter och i alternativ 3 cirka 16 meter.
11.5.4
11.5.4.1

Vindkraftsparkens konsekvenser för fornlämningar
Alternativ 1, 20 kraftverk
I alternativ 1 finns det sammanlagt tre fornlämningar på vindparksområdet.
Fornlämningarna finns inte på de planerade kraftverksplatserna eller i den omedelbara närheten av dem. Den närmaste fornlämningen (Rumamäki) finns på
över 180 meters avstånd från närmaste kraftverksplats.
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De övriga fornlämningarna i närheten finns på över 450 meters avstånd från
kraftverksplatserna. Det finns heller inga fornlämningar i närheten av de nya
servicevägarna, jordkablarna eller elstationen. I och med att fornlämningarna
ligger tillräckligt långt borta från byggplatserna, bedöms inte byggandet av
vindkraftsparken medföra några negativa konsekvenser för de fornlämningar
som man känner till på området.
I alternativ 1 bedöms inte byggandet av vindkraftsparken medföra några konsekvenser för fornlämningarna, eftersom de ligger tillräckligt långt från de områden där byggåtgärder kommer att genomföras.
11.5.4.2

Alternativ 2, 22 kraftverk
Konsekvenserna i alternativ 2 motsvarar dem i alternativ 1. Fornlämningarna
finns inte på de planerade kraftverksplatserna eller i den omedelbara närheten
av dem. Den närmaste fornlämningen på projektområdet (Rumamäki) finns på
över 180 meters avstånd från närmaste kraftverksplats.
De övriga fornlämningarna i närheten finns på över 450 meters avstånd från
kraftverksplatserna. Det finns heller inga fornlämningar i närheten av de nya
servicevägarna, jordkablarna eller elstationen. I och med att fornlämningarna
ligger tillräckligt långt borta från byggplatserna, bedöms inte byggandet av
vindkraftsparken medföra några negativa konsekvenser för de fornlämningar
som man känner till på området.
Byggandet av vindkraftsparken bedöms inte medföra några konsekvenser för
fornlämningarna, eftersom de ligger tillräckligt långt från de områden där byggåtgärder kommer att genomföras.

11.5.4.3

Alternativ 3, 30 kraftverk
I alternativ 3 finns det sammanlagt tre fornlämningar på vindparksområdet.
Objektet Rumamäki, som hittades i den inventering som gjordes i samband med
MKB-förfarandet, finns cirka 16 meter från ett planerat kraftverk, på den högsta
punkten på en backe. För byggandet av fundamentet och resningen av vindkraftverket behövs ett resningsområde som är högst 60 x 200 meter stort. Resningsområdet består av ett resningsfält som är cirka 60 x 80 meter och ett
monteringsområde för lyftkranen som är cirka 20 x 120 meter. Således riskerar
objektet Rumamäki att förstöras i samband med byggandet av kraftverket.
De övriga objekten ligger på över 450 meters avstånd från kraftverksplatserna
och byggåtgärderna medför inga negativa konsekvenser för dem.
Det finns heller inga fornlämningar i den omedelbara närheten av de nya servicevägarna, jordkablarna eller elstationen. Objektet Krapulasuontie som identifierades i fornlämningsinventeringen finns cirka 50 meter söder om en serviceväg som ska iståndsättas. Stensättningen finns på en stenig backe och iståndsättningsåtgärderna medför inga negativa konsekvenser för objektet.
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Elöverföringens konsekvenser för fornlämningarna
Den el som vindkraftverken producerar överförs via jordkablar till en egen elstation i vindkraftsparken. Anslutningen till stamnätet sker vid elstationen. Jordkablarna dras i anslutning till servicevägarna. Elstationen byggs i närheten av
den befintliga högspänningsledningen på projektområdet och ingen separat anslutningsledning behövs.
Det finns inga fornlämningar på de områden där servicevägarna, jordkablarna
och elstationen anläggs.

11.5.5

Konsekvenser under och efter nedläggningen
Konsekvenserna av att verksamheten vid vindkraftsparken läggs ner är av
samma slag som i byggskedet. I fråga om alternativ 3 är antagandet att kraftverket inte kommer att byggas så att objektet Rumamäki utsätts för negativa
konsekvenser. Således finns det enligt befintliga data inga fornlämningar i närheten av vindkraftverken, jordkablarna eller elstationen, och nedläggningen av
verksamheten bedöms inte medföra negativa konsekvenser för fornlämningar.

11.5.6

Nollalternativets konsekvenser
Om projektet inte genomförs medför det inga konsekvenser för fornlämningar.

11.5.7

Lindring av konsekvenserna
På vindkraftsparkens projektområde finns en fornlämning som borde beaktas i
den fortsatta planeringen av projektet. För att undvika negativa konsekvenser
bör det finnas ett tillräckligt skyddsavstånd (2–5 meter) till objekten. Fornlämningar som är svåra att urskilja i terrängen kan märkas ut medan byggarbetena
pågår.
I alternativ 3 finns fornlämningen Rumamäki i den omedelbara närheten av ett
planerat vindkraftverk. För att undvika negativa konsekvenser kan kraftverket
flyttas längre bort från objektet, eller också kan monterings- och resningsområdet planeras så att det finns ett tillräckligt skyddsavstånd mellan objektet och
kraftverket.
I alternativen 1 och 2 hotar inte byggandet av vindkraftsparken fornlämningarna
på projektområdet.

11.5.8

Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Inventeringen i samband med MKB-förfarandet koncentrerades till områden där
man kan vänta sig förändringar i markanvändningen. Således är det möjligt att
det finns okända fornlämningar på de områden som inte undersöktes.
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Sammandrag och jämförelse av alternativen
 Enligt Museiverkets material finns det en fornlämning på projektområdet. I
den arkeologiska inventeringen av området identifierades två nya objekt.
 I alternativen 1 och 2 finns det inga fornlämningar på de platser där vindkraftverken, servicevägarna, jordkablarna och elstationen ska anläggas.
 I alternativ 3 finns det en fornlämning cirka 16 meter från en planerad kraftverksplats. Om vindkraftverket byggs är det mycket sannolikt att stensättningen förstörs.
 I alternativ 3 är det bara objektet Rumamäki som utsätts för negativa konsekvenser.
 I alternativ 3 kan de negativa konsekvenserna förhindras genom att låta bli
att bygga kraftverket i Rumamäki eller genom att flytta det tillräckligt långt
från fornlämningen.
 Det behövs inga externa kraftledningar för projektet och därför medför elöverföringen inga negativa konsekvenser för fornlämningarna.

11.6

Konsekvenser för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel

11.6.1

Konsekvensmekanismer
Vid bedömningen av konsekvenserna för människorna behandlas projektets
konsekvenser för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel. Med konsekvenser för levnadsförhållandena och trivseln avses konsekvenser som riktar sig
mot människor, olika samfälligheter och samhället och som ger upphov till förändringar i människornas dagliga liv och i trivseln i boendemiljön (s.k. sociala
konsekvenser). Projektets eventuella konsekvenser för hälsan har granskats i
samband med bland annat trafik- och bullerkonsekvenserna samt konsekvenserna av skuggbildning och blinkningar.
Konsekvenserna av projektet kan rikta sig direkt mot människors levnadsförhållanden och trivsel, men de kan också rikta sig mot till exempel naturen och
landskapet och på så sätt påverka människorna indirekt. Typiska sociala konsekvenser är konsekvenser som riktar sig mot boendetrivseln och rekreationen
(jakt, bärplockning, friluftsliv). Dessutom kan en del av konsekvenserna för
människorna utgöras av upplevelser av buller och blinkningar från vindkraftverken, förändringar i landskapet, eventuella säkerhetsrisker på grund av is som
bildas på vindkraftverket samt upplevda hälsorisker på grund av kraftledningarna. Sociala konsekvenser uppstår under både bygg- och drifttiden.
Konsekvenser för människorna kan uppkomma redan vid planeringen och bedömningen av ett projekt, till exempel i form av oro och osäkerhet bland invånarna beträffande framtiden. Oron och osäkerheten kan hänföra sig både till ett
okänt hot och till kunskap om eventuella eller sannolika konsekvenser. Därför
handlar invånarnas rädsla och motstånd mot förändringar inte nödvändigtvis
enbart om att försvara de egna intressena, utan orsaken kan även vara
mångsidig kunskap om de lokala förhållandena, riskerna och möjligheterna.
Orons följder för individen och samhället är även oberoende av huruvida rädslan
enligt en objektiv granskning är motiverad eller inte.
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Utgångsdata och bedömningsmetoder
Bedömningen av projektets konsekvenser för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel har gjorts i form av en expertbedömning utgående från befintliga utgångsdata och den information som samlades in under bedömningsprocessen. Som utgångsdata för bedömningen har man använt uppgifter om bosättningen och fritidsbosättningen i projektets närområde samt övriga uppgifter
som har producerats i samband med konsekvensbedömningen.
Bedömningen inleddes med att identifiera projektets centrala konsekvenser för
människorna. Vid identifieringen av konsekvenserna utnyttjades bland annat
åsikter och utlåtanden om MKB-programmet, teman som lyftes fram vid mötet
för allmänheten under MKB-programmets påseendetid och resultaten av invånarenkäten. Invånarenkäten genomfördes i november–december 2014. Enkäten
riktades till sammanlagt 500 hushåll och ägare av fritidshus på projektets viktigaste influensområde.
Vid bedömningen av konsekvenserna för människorna har man försökt reda ut
på vilka områden och befolkningsgrupper konsekvenserna kan förmodas ha
störst inverkan. I konsekvensbedömningen har projektområdets närområde betonats. Vid bedömningen och jämförelsen av betydelsen av konsekvenserna för
människorna har man som allmänna kriterier beaktat konsekvensens storlek och
regionala omfattning, antalet invånare som påverkas av konsekvensen och konsekvensens varaktighet. Särskilt betydande är permanenta konsekvenser som
ger upphov till avsevärda förändringar på ett stort område och/eller för ett stort
antal invånare.
Vid konsekvensbedömningen har man utnyttjat de kalkylmässiga och kvalitativa
bedömningar som har gjorts i de andra avsnitten om konsekvenserna.
Konsekvenserna för människorna av hur vindkraftsparken förändrar landskapet
har bedömts med hjälp av resultaten av bedömningen av landskapskonsekvenserna i avsnitt 11.4. Betydelsen av landskapsförändringarna har bedömts vid de
fasta bostäderna och fritidshusen. De mest betydande landskapskonsekvenserna
gäller de områden där flest vindkraftverk syns och där det finns mest bosättning
och fritidsbosättning.
Bullret från vindkraftsparken och dess konsekvenser för människorna har bedömts utifrån bullermodeller som presenteras i avsnitt 9.1. Bullrets betydelse
har bedömts vid de fasta bostäderna och fritidshusen. Dessutom har man med
hjälp av litteraturen utrett hur människor upplever buller från vindkraftverk i sin
livsmiljö.
Konsekvenserna av skuggbildningen för människorna har bedömts med beaktande av de känsliga objekt, dvs. bostäder och fritidshus, som finns på influensområdet. Skuggkonsekvenserna har bedömts utifrån de modeller som presenteras i avsnitt 9.2.
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Nuläge
Befolkning och bebyggelse
Det finns inga fasta bostäder inom projektområdet. Där finns en byggnad som
har klassificerats som fritidshus, men som inte används som fritidshus. OX2 har
hyrt byggnaden för att använda den inom vindkraftsparken. Byggnaden är i alla
alternativ den enda byggnaden som finns på mindre än en kilometers avstånd
från de planerade vindkraftsplatserna. På mindre än två kilometers avstånd från
de planerade vindkraftsplatserna finns beroende på alternativ 15–48 fasta bostäder och 2–5 fritidshus, inklusive ovan nämna byggnad som klassificerats som
fritidshus.
De fasta bostäder som finns närmast de planerade byggplatserna för vindkraftverken ligger i alternativen 1 och 2 cirka 1,5 kilometer nordost, söder och sydväst om projektområdet. De närmaste fasta bostäderna i alternativ 3 finns något över en kilometer norr och sydväst om projektområdet. De närmaste fritidshusen i alternativ 1 finns nästan två kilometer öster om projektområdet samt i
alternativ 2 nordost om projektområdet och i alternativ 3 öster om projektområdet på något över en kilometers avstånd.
De områden med tätare bebyggelse som ligger närmast projektområdet är byarna Golkas, Miekka, Veikars, Staversby och Voitby sydväst om projektområdet,
byn Kuni norr om projektområdet och byn Mullola öster om projektområdet.
En mer ingående beskrivning av befolkningen och bebyggelsen finns i avsnitt
11.1.3.

11.6.3.2

Rekreationsanvändning
Projektområdet består huvudsakligen av produktionsskogar. På projektområdet
finns även myrmarker som för det mesta är dikade och används för skogsbruk.
Det finns ett rätt så omfattande skogsvägnät på projektområdet.
Liksom andra skogsbruksområden kan projektområdet användas för friluftsliv,
bär- och svampplockning och naturobservationer. I den östra delen av projektområdet går vandringsleder längs vilka det finns två vindskydd på Märkenkall
och Kärmeskallio. På projektområdet finns även flera gömmor för geocaching
och i området körs även med terrängcykel. En snöskoterled som upprätthålls av
Wasa Snowmobile r.f. sträcker sig till västra delen av projektområdet. På området idkas också jakt och i den nordvästra delen av projektområdet finns en
jaktstuga.
En mer ingående beskrivning av rekreationsanvändningen på projektområdet
finns i avsnitt 11.1.3.
Av dem som svarade på invånarenkäten uppgav 81 procent att de känner till
Märkenkalls projektområde antingen ganska eller mycket bra. Av svarspersonerna uppgav 85 procent att de använder projektområdet för fritidsaktiviteter
eller andra ändamål. De populäraste rekreationsformerna bland svarspersonerna
var friluftsliv och joggning, bärplockning och iakttagelser av naturen.

222

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

11.6.4
11.6.4.1

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Invånarenkät om vindkraftsparkens konsekvenser
Genomförande av invånarenkäten
Som stöd för bedömningen av konsekvenserna för människorna och för att utreda inställningen till projektet bland invånare och fritidsinvånare i närområdet
genomfördes en invånarenkät i november–december 2014. Enkäten skickades
till 500 personer som bor eller äger ett fritidshus i närheten av vindparksprojektet. Dessutom sändes enkäten i efterhand till alla som meddelade att de ville
svara på enkäten (25 st.). Det kom in 187 svar på enkäten, vilket innebär att
svarsaktiviteten var 36 procent.
Frågorna i invånarenkäten rörde bakgrundsinformation om svarspersonerna
samt dessutom den nuvarande användningen av projektområdet, åsikterna om
vindparksprojektets konsekvenser, inställningen till projektet och informationen.
I enkäten användes både flervalsfrågor och öppna frågor som invånarna fick besvara fritt. En kortfattad beskrivning av projektet bifogades enkäten.

11.6.4.2

Svarspersonerna
Av dem som besvarade enkäten var 97 procent fast bosatta invånare och 3 procent fritidsinvånare. Största delen av svarspersonerna (80 procent) hade bott
eller ägt en fritidsbostad på området i mer än 10 år.
Av svarspersonerna uppgav 65 procent att de hade besökt ett befintligt vindparksområde. Flera svarspersoner hade också erfarenheter av Torkkola vindkraftspark som håller på att byggas.
På frågan ”Hur långt från vindkraftsparkens projektområde finns din bostad/fritidsbostad?” svarade 4 procent att bostaden eller fritidsbostaden finns på
projektområdet eller mindre än 1 kilometer från projektområdet, 24 procent
svarade 1–2 kilometer från projektområdet, 62 procent svarade 2–5 kilometer
från projektområdet och 9 procent svarade mer än 5 kilometer från projektområdet.

Bild 11.38. Svaren på frågan ”Hur långt från vindkraftsparkens projektområde finns din
bostad/fritidsbostad?”.
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Det må påpekas om att avstånden mellan vindkraftsparken och bostäder
baserar sig på svararens subjektiva bedömning; t.ex. ävenom 4 % av svaren
bedömdes komma från bostäder närmare än en kilometers avstånd från
vindkraftsparken, förekommer i verkligheten inga bostäder på dylikt avstånd.

11.6.4.3

Nuvarande användning av projektområdet
Av dem som svarade på invånarenkäten uppgav 81 procent att de känner till
Märkenkalls projektområde antingen ganska eller mycket bra. Av svarspersonerna som bor mindre än 2 kilometer respektive mer än två kilometer från projektområdet uppgav 89 procent respektive 79 procent att de känner till Märkenkalls projektområde ganska eller mycket bra. Av alla svarspersoner uppgav
6 procent att de inte har varit på projektområdet, medan 4 procent av dem som
bor mindre än 2 kilometer från projektområdet respektive 7 procent av dem
som bor mer än 2 kilometer från projektområdet uppgav att de inte har varit på
området.
Av svarspersonerna uppgav 85 procent att de använder projektområdet för fritidsaktiviteter eller andra ändamål. De populäraste rekreationsformerna är friluftsliv och joggning, bärplockning och iakttagelser av naturen. Av dem som
svarade på enkäten uppgav 67 procent att de använder området för friluftsliv
och joggning, 63 procent för bärplockning och 43 procent för iakttagelser av naturen. Av svarspersonerna använder 36 procent området för svampplockning,
17 procent för jakt och 27 procent för annat ändamål. Andra ändamål som
nämndes var bland annat skogsskötsel, träning av hundar, snöskoteråkning och
användning av vindskyddet på Märkenkall (grillning, övernattning).
Av svarspersonerna uppgav 92 procent av dem som bor på mindre än
2 kilometers avstånd och 83 procent av dem som bor på mer än 2 kilometers
avstånd att de använder projektområdet för fritidsaktiviteter eller andra ändamål. I båda svarsgrupperna var friluftsliv och joggning samt bärplockning de
populäraste rekreationsformerna. De som bor närmare projektområdet använder projektområdet för andra ändamål och utövande av näringar (skogsskötsel,
träning av hundar och travträning) i större utsträckning än dem som bor längre
bort.
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Bild 11.39. Svaren på frågan ”För vilka fritidsaktiviteter eller andra ändamål har du
använt området där Märkenkall vindkraftspark planeras?”

Invånarna ombads beskriva områdets nuvarande användning och dess betydelse i livsmiljön även i en öppen fråga. I svaren betonades områdets stora betydelse som utflykts- och friluftsobjekt bland invånarna året runt. Speciellt Kärmeskallioområdet med vindskydd och klippor beskrevs som ett unikt område,
vars landskap kan jämföras med Lappland. Enligt svarspersonerna finns det
flera spelplatser för orre och tjäder på området. Området är även ett övervintringsområde för älg.
11.6.4.4

Invånarnas synpunkter på projektets konsekvenser
I invånarenkäten utreddes invånarnas synpunkter på vindkraftsprojektets konsekvenser genom flervalsfrågor och öppna frågor. I flervalsfrågorna bedömde
invånarna vindparksprojektets konsekvenser för totalt 20 olika faktorer, som var
fördelade på fyra helheter: rekreationsanvändning, miljöns kvalitet, bostadsområdets status samt ekonomi och sysselsättning. I flervalsfrågorna bedömde
svarspersonerna om konsekvenserna är negativa eller positiva. I de öppna frågorna ombads invånarna nämna de viktigaste positiva och negativa inverkningarna av vindkraftsprojektet.
Nedan presenteras bedömningarna av vindkraftsprojektets konsekvenser bland
dem som besvarat enkäten. Dessutom granskas svaren av dem som bor på
mindre än två kilometers avstånd respektive på mer än två kilometers avstånd
från projektområdet separat för en del av frågorna. Svaren har även granskats
separat enligt om svarspersonerna har erfarenhet av befintliga vindkraftverk eller inte.
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Konsekvenser för boendetrivseln
Av alla svarspersoner bedömde 26 procent att Märkenkall vindkraftspark inte
har någon inverkan på trivseln i det egna bostadsområdet eller i fritidsbostadens
närmiljö. 11 procent av svarspersonerna bedömde att inverkan är ganska eller
mycket positiv och 55 procent att den är ganska eller mycket negativ.
De som bor nära projektområdet bedömde vindkraftsparkens konsekvenser för
boendetrivseln som mer negativa än de som bor längre bort från projektområdet. Av dem som bor på mindre än två kilometers avstånd bedömde 66 procent
att konsekvenserna är mycket negativa, 9 procent att de är ganska negativa,
6 procent att de är ganska positiva och 8 procent att de är mycket positiva. Av
dem som bor på mer än två kilometers avstånd bedömde 30 procent att konsekvenserna är mycket negativa, 18 procent att de är ganska negativa, 6 procent
att de är ganska positiva och 5 procent att de är mycket positiva. Av dem som
bor på mindre än 2 kilometers avstånd bedömde 9 procent att vindkraftsparken
inte inverkar på boendetrivseln, medan motsvarande procent för dem som bor
på mer än 2 kilometers avstånd var 32 procent.

Bild 11.40. Svarspersonernas synpunkter på vindparksprojektets konsekvenser för
trivseln i boendemiljön utifrån var de bor.

Svarspersoner med erfarenhet av en befintlig vindkraftspark bedömde att Märkenkall vindkraftspark har en mer negativ inverkan på boendetrivseln än de
svarspersoner som inte hade erfarenhet av befintliga vindkraftverk. Av svarspersonerna med erfarenhet av befintliga vindkraftverk bedömde 50 procent att
konsekvenserna är mycket negativa, 9 procent att de är ganska negativa,
8 procent att de är ganska positiva och 6 procent att de är mycket positiva. Av
svarspersonerna utan erfarenhet av befintliga vindkraftverk bedömde
20 procent att konsekvenserna är mycket negativa, 27 procent att de är ganska
negativa, 2 procent att de är ganska positiva och 5 procent att de är mycket positiva. 22 procent av svarspersonerna med erfarenhet av vindkraftverk och 34
procent av svarspersonerna utan erfarenhet av vindkraftverk bedömde att vindkraftsparken inte har någon inverkan på boendetrivseln.
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Bild 11.41.Svarspersonernas synpunkter på vindparksprojektets inverkan på trivseln i
boendemiljön enligt om svarspersonen har erfarenhet av befintliga vindkraftverk eller
inte.

Svarspersonerna ombads att separat bedöma konsekvenserna av förändringen
av landskapet samt av vindkraftverkens ljud, ljus och skuggbildning för boendetrivseln. I genomsnitt 31 procent av dem som besvarade enkäten bedömde att
de olika faktorerna inte har någon inverkan på boendetrivseln (beroende på faktor 24–42 procent). De mest negativa konsekvenserna för boendetrivseln bedömdes vara ljudet från vindkraftverken (64 procent bedömde att konsekvenserna är negativa eller mycket negativa), förändringen av landskapet till följd av
vindkraftverken (61 procent bedömde att konsekvenserna är negativa eller
mycket negativa) och vindkraftverkens roterande rotorblad (61 procent bedömde att konsekvenserna är negativa eller mycket negativa).
Granskat enligt svarsgrupp bedömde de som bor på mindre än 2 kilometers avstånd att alla faktorer har en mer negativ inverkan än de som bor på mer än
2 kilometers avstånd. På motsvarande sätt bedömde svarspersoner med erfarenhet av en befintlig vindkraftspark att alla faktorer har en mer negativ inverkan än de svarspersoner som inte hade erfarenhet av befintliga vindkraftsparker.

227

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Bild 11.42. Svarspersonernas synpunkter på de olika faktorernas inverkan på trivseln i
boendemiljön.

Projektets fördelar och nackdelar
I de öppna frågorna ombads invånarna besvara hurdana positiva och negativa
inverkningar vindkraftsprojektet kan ge upphov till. På den öppna frågan svarade cirka 4 procent att vindkraftsprojektet inte medför några negativa konsekvenser, medan cirka 18 procent svarade att det inte finns några fördelar med
vindkraftsprojektet. De viktigaste negativa inverkningarna som invånarna
nämnde var bullerkonsekvenser, förändringar i landskapet samt olägenheter på
grund av ljus och blinkningar från vindkraftverken. De viktigaste positiva inverkningarna som nämndes var miljövänlig energi, nya och förbättrade vägar
samt fler arbetsplatser.
Tabell 11.12. Fördelar och nackdelar med Märkenkalls vindkraftsprojekt enligt de
personer som besvarade enkäten (antalet omnämnanden inom parentes).
Fördelar

Nackdelar

Miljövänlig energi (37)
Nya och förbättrade vägförbindelser (19)
Fler arbetsplatser (19)
Fastighetsägarnas arrendeintäkter (10)
Bättre än kärnkraft (5)
Skatteintäkter till kommunen (4)

Bullerolägenheter (53)
Förändringar av landskapet (31)
För nära bebyggelsen (27)
Ljus och blinkningar (25)
Nackdelar för naturen, djuren, fåglarna (17)
Nackdelar för rekreationsanvändningen (19)
Minskat fastighetsvärde (13)
Förstörelse av naturen (naturfriden) (10)
Försämrad boendetrivsel (6)
Dyr el för samhället (5)
Rörelserna på området förhindras (4)
Ökad trafik (4)
Negativa konsekvenser för hälsan (4)
Samverkande konsekvenser med Torkkola
vindkraftspark (4)

Inga fördelar (34)
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Inga nackdelar (8)

Konsekvenser för områdets rekreationsanvändning, miljöns kvalitet, bostadsområdets status samt områdets ekonomi och sysselsättning
Enligt invånarenkäten bedöms Märkenkall vindkraftspark inverka mest negativt
på faktorer i anslutning till bostadsområdets status och miljöns kvalitet. Av
svarspersonerna bedömde 63 procent att vindkraftsprojektets inverkan på bostadsområdets status är negativ och bara 7 procent att den är positiv. Projektet
bedömdes inverka minst negativt på faktorer i anslutning till ekonomin och
sysselsättningen i området, 23 procent av svarspersonerna ansåg att inverkan
är positiv och 27 procent att den är negativ. I genomsnitt ungefär var fjärde
svarsperson (26 procent) bedömde att vindkraftsprojektet inte har någon inverkan på de bedömda faktorerna (beroende på faktor 20–32 procent).
Granskat enligt svarsgrupp bedömde de som bor på mindre än 2 kilometers avstånd från projektområdet att vindkraftsparken inverkar mer negativt på alla
faktorer än de som bor på mer än 2 kilometers avstånd. Svarspersoner med erfarenhet av en befintlig vindkraftspark bedömde att vindkraftsparken har en
mer negativ inverkan på alla faktorer än de svarspersoner som inte hade erfarenhet av befintliga vindkraftverk.
Bland de enskilda faktorerna bedömdes projektets konsekvenser vara mest negativa för tystnaden (74 procent bedömde att inverkan är negativ) och upplevelsen av naturen (70 procent bedömde att inverkan är negativ). Projektet bedömdes inverka mest positivt på sysselsättningen (30 procent bedömde att inverkan är positiv) och ekonomin i området (31 procent bedömde att inverkan är
positiv). De svarspersoner som bor på mindre än 2 kilometers avstånd bedömde
att projektet inverkar mest negativt på möjligheterna att idka friluftsliv samt på
landskapet, friden, tystnaden, upplevelsen av naturen, boendetrivseln och statusen som bostadsområde. Över 80 procent av dem som bor på mindre än
2 kilometers avstånd bedömde att vindkraftsprojektet inverkar negativt på ovan
nämnda faktorer.
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Bild 11.43. Svarspersonernas synpunkter på konsekvenserna
vindkraftsprojekt för olika verksamheter eller funktioner.

av

Märkenkalls

Konsekvenser för olika aktörer
Enligt invånarenkäten bedöms Märkenkall vindkraftspark inverka mest negativt
på naturintresserade (71 procent av svarspersonerna bedömde att inverkan är
negativ), friluftsmänniskor, jägare, bärplockare och svampplockare (67 procent
bedömde att inverkan är negativ) samt fast bosatta invånare och fritidsinvånare
(62 procent bedömde att inverkan är negativ). Vindkraftsparken bedömdes inverka minst negativt på skogsägarna (30 procent av svarspersonerna bedömde
att inverkan är positiv och 45 procent att den är negativ).
Granskat enligt svarsgrupp bedömde de som bor på mindre än 2 kilometers avstånd från projektområdet att vindkraftsparken inverkar mer negativt på alla ak230
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törer än de som bor på mer än 2 kilometers avstånd. De svarspersoner som bor
nära bedömde att projektet inverkar positivare på skogsägarna än de som bor
längre från projektområdet.

Bild 11.44. Svarspersonernas synpunkter
vindkraftsprojekt för olika aktörer.

11.6.4.5

på

konsekvenserna

av

Märkenkalls

Invånarnas inställning till projektet
Invånarnas inställning till genomförandet av vindparksprojektet utreddes genom
frågor i form av påståenden. Svarspersonerna hade även möjlighet att i de
öppna svaren komma med önskemål beträffande den fortsatta planeringen av
projektet och miljökonsekvensbedömningen.
Av svarspersonerna ansåg 64 procent att vindkraft är ett miljövänligt sätt att
producera energi. 41 procent ansåg att Märkenkallområdet lämpar sig för byggande av vindkraftverk och 51 procent att området inte lämpar sig för detta.
Över hälften av svarspersonerna (56 procent) ansåg att nackdelarna med vindkraftsparken är större än nyttan. Av dem som bor på mindre än 2 kilometers
avstånd bedömde 72 procent att nackdelarna med vindkraftsparken är större än
nyttan, medan motsvarande procent för dem som bor på mer än 2 kilometers
avstånd var 49 procent.
Det genomförandealternativ som fick mest understöd i invånarenkäten var nollalternativet, dvs. att projektet inte borde genomföras. Av alla som besvarade
enkäten understödde 56 procent att projektet inte bör genomföras. Av dem som
bor på mindre än 2 kilometers avstånd understödde 71 procent att projektet
inte bör genomföras, medan motsvarande procent för dem som bor på mer än
2 kilometers avstånd var 50 procent.
Av de egentliga vindparksalternativen fick alternativ 1 mest understöd. Av
svarspersonerna understödde 33 procent alternativ 1, 16 procent alternativ 2
och 24 procent alternativ 3. Flest personer var helt av samma åsikt i fråga om
genomförandet av alternativ 1 (20 procent). Minst antal personer var helt av
samma åsikt i fråga om genomförandet av alternativ 2 (6 procent).
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Bild 11.45. Svarspersonernas synpunkter på genomförandealternativen för Märkenkalls
vindkraftsprojekt och områdets lämplighet för byggande av vindkraftverk.

11.6.4.6

Önskemål beträffande den fortsatta planeringen
Svarspersonerna framförde i sina öppna svar önskemål beträffande den fortsatta planeringen av projektet och miljökonsekvensbedömningen. Svarspersonerna önskade att man i planeringen av vindkraftsparken beaktar särskilt de lokala invånarnas, fritidsinvånarnas och markägarnas åsikter samt naturen och
djuren, så att konsekvenserna för invånarna och naturen blir så små som möjligt. I fråga om fågelbeståndet önskade svarspersonerna att man i konsekvensbedömningen ska beakta särskilt fåglarnas flyttstråk över projektområdet samt
orrens och tjäderns spelplatser.
Flera av svarspersonerna ansåg att vindkraftsparkens placeringsplats var dålig,
eftersom den omges av byar och finns för nära bebyggelsen. Svarspersonerna
önskade att vindkraftsparken ska placeras längre bort från bebyggelsen, till exempel på ett industriområde, ett hamnområde eller till havs. Dessutom ansåg
flera svarspersoner att man borde följa ett beslut av Korsholms kommun, enligt
vilket vindkraftverk inte borde placeras på mindre än fem kilometers avstånd
från bostäder. Enligt uppgift har Korsholms kommun inte fattat något sådant
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beslut, men Korsholms kommunstyrelse har i utlåtandet om MKB-programmet
förutsatt att ett avstånd på minst två kilometer till befintliga bostäder ska beaktas vid planeringen. Vindkraftsparkens konsekvenser för människor i närområdet under drifttiden är främst buller-, skugg- och landskapskonsekvenser och
dessa konsekvenser för bosättningen som ligger närmare kraftverken än två
kilometer har bedömts i avsnitten 9.1.8.4 (buller), 9.2.5.4 (skuggor) och
11.4.8.3 (landskap).
Vindkraftsparkens läge ansågs dåligt även eftersom det finns för nära Torkkola
vindkraftspark, som håller på att byggas. Det finns flera byar mellan Märkenkall
och Torkkola vindkraftsparker, och därför ansågs vindkraftverkens konsekvenser
för byinvånarna vara orimligt stora. Enligt svarspersonerna borde de samverkande konsekvenserna av vindkraftsparkerna och även av den högspänningsledning som går genom området utredas.
Angående placeringen av servicevägarna önskade svarspersonerna att befintliga
skogsvägar ska utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Enligt svarspersonerna borde servicevägarna placeras så att även skogsbruket och de lokala invånarna har nytta av dem. I fråga om elöverföringen önskade svarspersonerna
att den genomförs med jordkablar.
Ifall Märkenkall vindkraftspark byggs önskade flera svarspersoner att själva
bergsområdena Märkenkall och Kärmeskallio ska undantas från byggandet på
grund av deras unika natur och landskap samt på grund av områdenas förhistoriska betydelse.
Enligt flera svarspersoner borde kraftverkens synlighet samt spridningen av ljus
och ljud granskas separat vid varje fastighet. Ifall kraftverken syns och/eller
hörs var önskemålet att den projektansvarige ska ersätta invånarna för den olägenhet som kraftverken orsakar. Även kontrollmätningar ansågs vara nödvändiga. Dessutom ansåg några svarspersoner att kraftverkens storlek, exakta placering och teknik borde vara kända, för att modellerna ska vara trovärdiga.
I de öppna svaren angående trafiken önskade man att trafiken och olägenheterna av trafiken ska minimeras samt särskilt att Mullolavägens skick ska säkerställas och förbättras oberoende av den ökade trafiken.
Några svarspersoner ansåg att det ryms fler vindkraftverk på området än vad
som ingår i de granskade alternativen.
Enligt svarspersonerna borde särskilt följande beaktas i den fortsatta planeringen av vindkraftsparken och i konsekvensbedömningen:





placering av vindkraftverken tillräckligt långt från bostäder och fritidshus,
rekreationsleder och andra funktioner och verksamheter
utnyttjande av befintliga vägar vid placeringen av servicevägarna
- trafiken får inte öka på de privata vägarna (t.ex. Klumpvägen),
vägarna och deras närmaste omgivning bör förbli trygga och lämpliga
för joggning
- de lokala vägarnas skick bör säkerställas (t.ex. Mullolavägen)
samverkan med Torkkola vindkraftspark och högspänningsledningen

233

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

-









11.6.4.7

fåglarnas flyttstråk över området samt tjäderns och orrens spelplatser och revir på Kärmeskallioområdet: kraftverket närmast Kärmeskallio borde tas bort eller flyttas
modeller av kraftverkens synlighet, ljus och ljud
bullrets konsekvenser för människors hälsa
inga kraftverk borde byggas på bergsområdena Märkenkall och Kärmeskallio
- de närmaste kraftverken borde tas bort eller flyttas
Kotkanlaakso hästgård, travträning
- Kotkannevavägen är en träningssträcka för hästar. I alternativen 1
och 2 finns det närmaste kraftverket cirka 500 meter från
vägen/sträckan och i alternativ 3 finns det två kraftverk på cirka
500 meters avstånd
- hästgården finns cirka 1,5 kilometer från närmaste kraftverk
- det är möjligt att fortsätta att bedriva näringen om det närmaste
kraftverket tas bort eller flyttas
nollalternativets konsekvenser borde presenteras i lika omfattande grad som
konsekvenserna av de egentliga genomförandealternativen
öster om projektområdet finns det fel på kartan
- fastigheterna på Larvvägen 90 och Larvvägen 109 är obebodda för
tillfället, fritidshuset vid Korpilahtigränden används som fast bostad

Information om projektet
Att döma av svaren på frågan om information hade svarspersonerna fått ganska
bra information om vindkraftsprojektet. Av svarspersonerna bedömde
48 procent att de fått tillräckligt med information, 44 procent att de fått information, men inte i tillräcklig grad och 8 procent att de inte alls fått någon information om projektet. Av dem som bor på mindre än 2 kilometers avstånd uppgav
44 procent att de fått tillräckligt med information, medan motsvarande procent
för dem som bor på mer än 2 kilometers avstånd var 48 procent.
Svarspersonerna hade mestadels fått information om projektet från tidningsartiklar, internet, bekanta och grannar samt andra informationskanaler. Andra informationskanaler som nämndes var informationsmötet, OX2:s meddelande/brev, invånarenkäten och möten med OX2.
I de öppna svaren framhävde flera svarspersoner att invånarna inte har fått information om projektet i tid eller att för litet och för partisk information har
getts om projektet. Några svarspersoner var av den åsikten att den projektansvarige har informerat väl om projektet, men att många frågor ändå inte har
fått ett tillförlitligt svar. I svaren framkom behovet av möten mellan den projektansvarige och jaktföreningar samt möten där invånarna får ta del av resultaten
av invånarenkäten och konsekvensbedömningen.

11.6.5

Vindkraftsparkens konsekvenser för människors hälsa, levnadsförhållanden och
trivsel
Konsekvenser under byggtiden
Konsekvenser för människorna till följd av byggandet av vindkraftsparken uppstår när vindkraftverkens fundament och vägförbindelserna byggs, kablarna
dras, byggmaterialet transporteras och kraftverksdelarna transporteras och reses. Byggandet medför buller och ökad trafik i näromgivningen.
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Bullerkonsekvenserna under byggandet av vindkraftverken är lokala och tämligen kortvariga. Dessutom finns kraftverken i alternativen 1 och 2 på över
1,5 kilometers avstånd och i alternativ 3 på cirka 1,1 kilometers avstånd från de
närmaste bostäderna och fritidshusen, och därför bedöms inte byggandet av
kraftverken orsaka några betydande bullerkonsekvenser för den närliggande
bebyggelsen.
Transporterna under byggtiden orsakar tillfälliga bullerkonsekvenser för dem
som bor i närheten av Mullolavägen, eftersom den tunga trafiken ökar. Bostäderna kring korsningen mellan Mullolavägen och den nya servicevägen/vägen
som ska iståndsättas utsätts tidvis för bullerkonsekvenser under byggtiden på
grund av vägbygget och transporttrafiken. I övrigt orsakar servicevägarna inga
konsekvenser för invånarna.
Eftersom det inte finns några betydande skillnader mellan alternativen 1 och 2 i
fråga om projektområdets storlek, finns det inte heller några betydande skillnader mellan alternativen i fråga om de byggtida konsekvenserna. I alternativ 3 är
projektområdet störst, liksom den närbelägna bebyggelsen, och därför riktas de
byggtida konsekvenserna mot ett större område och fler människor än i alternativen 1 och 2.
Konsekvenser för boendetrivseln under drifttiden
Ett stort antal faktorer påverkar boendetrivseln. Vindkraftsparkens mest betydande konsekvenser för boendetrivseln är landskaps- och bullerkonsekvenser
samt konsekvenser av skuggbildning. Konsekvenserna för boendetrivseln gäller
särskilt dem som bor i närheten av vindkraftsparken. För dem kan konsekvenserna bedömas vara betydande.
De som besvarade invånarenkäten gjorde bedömningen att ljudet från vindkraftverken, vindkraftverkens roterande rotorblad och förändringen av landskapet till följd av vindkraftverken inverkar mest negativt på boendetrivseln. Enligt de svarspersoner som bor nära projektområdet kommer förutom det ovan
nämnda även vindkraftverkens synlighet och synligheten av vindkraftverkens
flyghinderljus i mörker att påverka boendetrivseln mycket negativt.
Konsekvensbedömning
De förändringar som sker i landskapet är konkreta, eftersom de påverkar näroch fjärrlandskapet samt människornas landskapsupplevelser. Beroende på hur
synliga vindkraftverken är kan landskapskonsekvenserna komma att rikta sig
mot ett vidsträckt område. De förändringar som sker i landskapet kan också
försämra de närbelägna bostadsområdenas attraktivitet och dragningskraft. Om
vindkraftsparken byggs förändras projektområdet i alla alternativen från ett
skogsbruksdominerat område till ett energiproduktionsområde, och då är de
förändringar som sker i landskapet lokalt betydande för dem som bor i närheten
och för dem som rör sig på projektområdet. Vindkraftsparkens landskapskonsekvenser bedöms i avsnitt 11.4.
Landskapskonsekvenserna på projektområdet är störst på kraftverksplatserna,
där man är tvungen att röja trädbeståndet. Eftersom det inte finns några fasta
bostäder eller fritidshus i omgivningen närmast kraftverksplatserna gäller konsekvenserna ett begränsat område och främst områdets rekreationsanvändare.
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Landskapskonsekvenserna på vindkraftsparkens närområde är mest betydande
på de områden där kraftverken syns. På närområdet urskiljs kraftverken som
landskapsdominerande element. Enligt synlighetsanalysen syns kraftverken
dock i regel inte från de största tätorterna, såsom Golkas, Holttila, Veikars och
de landskapsmässigt stängda områden i Kuni. De mest betydande landskapskonsekvenserna för invånarna riktas mot byggnader med gårdsplaner som omges av öppna åkerfält, till exempel i Voitbygrundet och Miekka. Enligt modellen
syns inte kraftverken från tätorterna längre bort, såsom Vasas tätorter eller
centrumområdena i Lillkyro, Maxmo och Kvevlax.
Förändringarna av landskapet vid enskilda bostäder och fritidshus kan vara betydande, men som helhet är de förändringar som projektet orsakar i landskapet
små.
Även flyghinderljusen förändrar landskapets karaktär och kan försämra boendetrivseln. Ljusen urskiljs tydligt ovanför trädtopparna, särskilt när det är mörkt.
Förändringen i ett landskap som betraktaren är van att se utan några som helt
ljuskällor, kan upplevas som stor, särskilt i början av vindkraftsparkens livscykel. Flyghinderljusens konsekvenser för landskapet gäller samma bostadsområden där vindkraftverken är synliga. Kraftverkens navhöjd är högre och deras
synlighetsområde större i alternativ 1 än i de andra alternativen, och därför gäller konsekvenserna ett större antal invånare än i de andra alternativen.
Vindkraftverkens konsekvenser för ljudlandskapet bedöms i avsnitt 9.1. Ljudet
från vindkraftverken kan upplevas som obehagligt eller störande, och då klassas
det som buller. Det finns inga absoluta decibelgränser för buller, utan upplevelsen av buller är alltid subjektiv. I olika situationer och miljöer kan samma ljud
uppfattas på mycket olika sätt. Ett homogent ljud har konstaterats störa mindre
än ett varierande buller. Ljud kan orsaka hörselskador om det överstiger
80 decibel under en längre tid. En långvarig exponering för buller kan också orsaka till exempel sömn- och koncentrationssvårigheter.
Enligt den projektansvariges planer ska vindkraftverken placeras så långt som
möjligt från de närmaste bostäderna och fritidshusen, så att dessa utsätts för så
få bullerkonsekvenser som möjligt. Byggandet av vindkraftverken förändrar
trots det ljudlandskapet på projektområdet och i dess omgivning i alla alternativ. Enligt modellerna överskrids ändå inte statsrådets riktvärden för buller vid
bostäder och fritidshus i något av alternativen. Miljöministeriets planeringsriktvärde för buller nattetid kan i alternativen 1 och 3 överskridas vid en byggnad
som klassificerats som fritidshus. Byggnaden används som scoutstuga. Riktvärdet för låga frekvenser för boningsrum överskrids inte vid bostäderna och fritidshusen i något av alternativen. Det bör dock observeras att invånarna kan
uppleva ljudet från vindkraftverken som störande, trots att riktvärdena inte
överskrids.
Vindkraftverkens konsekvenser för ljusförhållandena bedöms i avsnitt 9.2.
Vindkraftverkets rotorblad bildar rörliga skuggor vid klart väder. Detta kan uppfattas av invånarna som en snabb växling av ljuset, som blinkningar eller skuggor som snabbt ilar förbi. Vindkraftverkens skuggkonsekvenser syns bäst på våren och sommaren, då solen lyser som mest.
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Enligt skuggbildningsmodellen utsätts projektområdet, där det inte finns några
bostäder, för de mest betydande konsekvenserna av skuggor och blinkningar.
Riktvärdet för skuggor och blinkningar som används i Sverige, 8 timmar per år,
överskrids vid en bostad (Aura) sydväst om projektområdet i alternativ 1. I alternativen 2 och 3 överskrids inte riktvärdet vid en enda bostad eller ett enda
fritidshus som används för det ändamålet.
På området där det kan förekomma blinkningar och skuggor 1–8 timmar per år
finns det 52 bostäder och 3 fritidshus norr, väster och sydväst om projektområdet i alternativ 1, 8 bostäder och 2 fritidshus nordost och sydväst om projektområdet i alternativ 2 samt 13 bostäder och 2 fritidshus norr och nordväst om
projektområdet i alternativ 3.
Med beaktande av trädens skymmande effekt bedöms inte vindkraftsprojektet
medföra några betydande konsekvenser för människorna i form av skuggbildning och blinkningar. Trots detta kan människor som bor i närheten av vindkraftsparken och som rör sig på området uppleva att skuggbildningen och blinkningarna från de roterande bladen är störande.
Vindkraftsparkens negativa konsekvenser för boendetrivseln är upplevelsemässiga. Det är naturligt att konsekvenserna är störst för dem som bor nära vindkraftverken och för de invånare som upplever att landskapskonsekvenserna eller
vindkraftverkens ljud och blinkningar är störande. Invånarnas upplevelser av
konsekvenserna är individuella. Till exempel upplever inte alla som bor i närheten av projektområdet nödvändigtvis att projektets konsekvenser är negativa,
men å andra sidan kan även sådana som bor tämligen långt bort uppleva att
konsekvenserna är negativa.
Konsekvenser för rekreationsanvändningen under drifttiden
Av dem som besvarade invånarenkäten ansåg 28 procent att Märkenkall vindkraftspark inte påverkar rekreationsanvändningen av projektområdet eller dess
omgivning. Av svarspersonerna bedömde 58 procent att vindkraftsparkens konsekvenser för rekreationsanvändningen är negativa och 7 procent att de är positiva. Av svarspersonerna som bor på mindre än 2 kilometers avstånd bedömde
72 procent att vindkraftsparkens konsekvenser för rekreationsanvändningen är
negativa och 5 procent att de är positiva. I de öppna svaren framkom särskilt
önskemål om att inga vindkraftverk ska byggas på bergsområdena Märkenkall
och Kärmeskallio och att de närmaste kraftverken ska flyttas eller tas bort, eftersom områdena är viktiga rekreationsområden för invånarna.
Konsekvensbedömning
Vindkraftsprojektets konsekvenser för rekreationsanvändningen av projektområdet och dess näromgivning är synnerligen små totalt sett. Byggandet av vindkraftsparken förhindrar inte att man vistas på området eller använder det för
rekreation. Det går inte längre att använda de områden som bebyggs för rekreation, men deras andel av projektområdets hela yta är tämligen liten.
Byggandet av vindkraftsparken förändrar dock miljön i det skogbevuxna området, och de som rör sig på området kan uppleva att åsynen av vindkraftverken
och deras ljud samt övriga förändringar i landskapet stör rekreationsanvändningen. De negativa konsekvenserna framhävs särskilt på sådana områden som
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är viktiga rekreationsområden för invånarna och där invånarna rör sig mycket.
Sådana områden är vandringslederna och vindskydden intill dem på bergsområdena Märkenkall och Kärmeskallio.
Eventuella rädslor som hänför sig till hälsoriskerna kan också minska viljan att
använda området för rekreation. Rörelsefriheten på området kan begränsas något under vintern på grund av risken för att is lossnar från rotorbladen eller
konstruktionerna. Information om begränsningarna ges till exempel på varningsskyltar. Säkerhetsrisken har i sig konstaterats vara mycket liten.
En fördel med vindkraftsprojektet kan anses vara att förbättringen av vägarna
på projektområdet leder till att området är mera tillgängligt för rekreationsanvändarna och att det är lättare att röra sig på området.
Andra sociala konsekvenser
Något över 60 procent av dem som besvarade invånarenkäten bedömde att
vindkraftsparken inverkar negativt på områdets status som bostadsområde, områdets status som fritidsbostadsområde och värdet på närområdets fastigheter.
Cirka en femtedel av svarspersonerna gjorde bedömningen att projektet inte har
någon inverkan på områdets status eller fastigheternas värde. Av dem som bor
nära projektområdet bedömde 80 procent att projektet inverkar negativt eller
mycket negativt på områdets status och fastigheternas värde.
Konsekvensbedömning
Byggandet av vindkraftsparken kan upplevas försämra den närliggande omgivningens status som bostadsområde och fritidsbostadsområde samt sänka fastigheternas värde. Det finns inga allmängiltiga forskningsdata om vindkraftsparkers konsekvenser för områdens anseende eller fastighetsvärde att tillgå, men
som en konsekvens som upplevs av invånarna är det dock en betydande omständighet.
Konsekvenser för hälsan och säkerheten under drifttiden
Av dem som besvarade invånarenkäten bedömde cirka hälften att vindkraftsprojektet inverkar negativt eller mycket negativt på sundheten och tryggheten i
miljön. I de öppna svaren betonade svarspersonerna särskilt bullrets negativa
konsekvenser för människors hälsa.
Konsekvensbedömning
Vindkraftsparken medför inga betydande negativa eller omfattande konsekvenser för människors hälsa. Vindkraftverken ger inte upphov till några utsläpp som
skulle vara farliga för människors hälsa. Vindkraftsparken påverkar hälsan
främst genom bullerkonsekvenserna. Störande inslag av buller kan påverka
människors hälsa, till exempel genom sömnsvårigheter. Hur störande bullret
upplevs vara och känsligheten för buller varierar från person till person, och
därför är konsekvenserna olika för olika människor. Förutom buller kan rädslan
och osäkerhetskänslan gällande hälso- och säkerhetsrisker som vindkraftsparken eventuellt orsakar leda till ångest hos människor som bor i närheten av projektområdet.
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Vindkraftsparkens bullerkonsekvenser behandlas i avsnitt 9.1. I anslutning till
detta granskar man även bullerspridningen till områden med bostäder och fritidshus samt jämför man det buller som vindkraftsparken orsakar med de riktvärden för bullernivå som godkänts av statsrådet och med de planeringsvärden
för nattetid som rekommenderas av Miljöministeriet. Enligt bullermodellerna
överskrids det planeringsvärde för nattetid som rekommenderas av Miljöministeriet vid en bostad i alternativ 1. I de övriga alternativen överskrids inte planeringsvärdet vid en enda bostad eller ett enda fritidshus som används för ändamålet. Å andra sidan kan invånarna ändå uppleva att vindkraftsparken påverkar människors hälsa på grund av buller- och skuggeffekterna samt på grund av
invånarnas oro för hälso- och säkerhetsrisker, även om riktvärdet inte överskrids. Det finns ett samband mellan hur betydande rädslorna är och vindkraftsparkens omfattning, antalet vindkraftverk som byggs och hur nära bostäderna
vindkraftverken placeras.
Vindkraftverken medför inga betydande risker för olyckor och deras konsekvenser för säkerheten är mycket små. Invånarna kan ändå uppleva att vindkraftverken har en negativ inverkan på säkerheten.
11.6.6

Konsekvenser under och efter nedläggningen
Efter att vindkraftsparken har lagts ner rivs konstruktionerna. Landskapet och
markanvändningen i området återställs också långsamt, och både de positiva
och de negativa konsekvenserna försvinner så småningom.

11.6.7

Nollalternativets konsekvenser
I nollalternativet genomförs inte vindparksprojektet och motsvarande energimängd produceras på annat sätt. Om projektet inte genomförs realiseras varken
de negativa eller de positiva konsekvenserna. De förutspådda olägenheterna av
projektet (förändring av boendemiljön, konsekvenser för rekreationsanvändningen, konsekvenser för naturen), liksom förhoppningarna och förväntningarna
(ekonomiska fördelar för markägarna och kommunerna, ökad vindkraft) förblir
oförverkligade. Rekreationsanvändningen och den övriga användningen av projektområdet kan fortsätta som förut.

11.6.8

Lindring av konsekvenserna
Vindkraftsparkens konsekvenser för människorna kan mildras genom att man
informerar invånarna i närområdet och fritidshusens ägare och användare om
hur projektet framskrider och om den fortsatta planeringen. Informationens betydelse framhävs i synnerhet under byggtiden, för att invånarna ska känna till
både tidpunkterna för trafiken och hur länge störningarna pågår under byggandet. Genom information kan man även lindra den oro eller osäkerhet som vindkraftsparken ger upphov till.
De negativa konsekvenserna för människorna kan mildras genom att man i mån
av möjlighet beaktar invånarnas, fritidsinvånarnas, markägarnas och jaktföreningarnas synpunkter på var vindkraftverken borde placeras och vilka områden
som borde förbli obebyggda. I den fortsatta planeringen eftersträvar man ekonomiskt förnuftiga lösningar som är godtagbara med tanke på miljön och anpassade till det allmänna intresset.
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För att säkerställa att naturen i projektområdet och den närbelägna miljön inte
störs ska regelbundna kontrollmätningar genomföras. Mätningarna ger forskningsdata om vindkraftsparkens konsekvenser på projektområdet och i dess
näromgivning och minskar rädslorna kring detta. Invånarnas och fritidsinvånarnas synpunkter på erfarenheterna från planeringen, byggandet och driften av
vindkraftsparken bör även utredas efter att vindkraftsparken har tagits i bruk.
Risker i anslutning till säkerheten både under byggtiden och drifttiden kan minskas med hjälp av information och fortsatt planering. Särskilt sådana rekreationsleder och konstruktioner som används vintertid bör placeras tillräckligt långt
från vindkraftverken.
För att trygga boendetrivseln borde man sträva efter att använda sådana typer
av flyghinderljus som orsakar så små störningar som möjligt för invånarna i
närområdet. Hur flyghinderljusen ska förverkligas definieras i samband med tillståndsförfarandet för flyghinderljusen.
11.6.9

Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Konsekvenserna för människorna är flerdimensionella och det är svårt att bedöma i synnerhet upplevda konsekvenser, eftersom upplevelsen av konsekvenserna är subjektiv. Olika personer upplever konsekvenser på olika sätt och projektområdets betydelse i invånarnas livsmiljö ser också olika ut. På grund av
detta är en generaliserad bedömning av konsekvenserna alltid förknippad med
osäkerhet. Med hjälp av den invånarenkät som genomfördes har man fått fram
hurdana synpunkter invånarna i närområdet och fritidshusens ägare har på
vindkraftsparkens konsekvenser.
Människor kan även ändra uppfattning till exempel efter att ha tagit del av resultaten av konsekvensbedömningarna eller på basis av nyheter eller händelser
som är oberoende av projektet. Konsekvenserna för människorna är således
delvis förbundna med tidpunkten för bedömningen.
Tidpunkten för bedömningen påverkar också hur konsekvenserna upplevs. I
planeringsskedet är de förändringar som vindkraftsparken ger upphov till i livsmiljön fortfarande oklara, och det finns inte nödvändigtvis tidigare jämförande
erfarenhet av vindkraftverk. Till exempel kan det ljud som vindkraftverken ger
upphov till vara främmande och svårt att bedöma för många invånare.
Eftersom projektets konsekvenser för människorna och bedömningen av dessa i
huvudsak bygger på projektets övriga konsekvenser och konsekvensbedömningar, påverkar även osäkerhetsfaktorerna i dessa bedömningen av konsekvenserna för människorna.
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Sammandrag och jämförelse av alternativen
• Vindkraftsparken påverkar omgivningen och boendetrivseln för de människor
som bor i närheten av projektområdet, främst genom landskaps-, buller- och
skuggkonsekvenser. I alternativ 3 är konsekvenserna för människorna mer
betydande och antalet fast bosatta invånare och fritidsinvånare som utsätts
för konsekvenser är fler än i alternativen 1 och 2.
• Vindkraftsparkens negativa konsekvenser för boendetrivseln är i huvudsak
upplevelsemässiga. Det finns stora individuella skillnader i hur människor
upplever konsekvenserna.
• Byggandet av vindkraftsparken är inget hinder för att människor ska kunna
röra sig på området och använda det för rekreation även i framtiden, men
invånarna kan uppleva att åsynen av vindkraftverken, deras ljud, de roterande rotorbladen och skuggbildningen stör rekreationsanvändningen. Å
andra sidan förbättrar de nya servicevägarna och de förbättrade vägarna områdets tillgänglighet och gör det lättare att röra sig på området.
• Vindkraftverken ger inte upphov till några utsläpp som skulle vara farliga för
människors hälsa. Eventuella hälsokonsekvenser från vindkraftsparken uppstår huvudsakligen genom vindkraftverkens bullereffekter. Det planeringsvärde för nattetid som rekommenderas av Miljöministeriet överskrids vid en
bostad i alternativ 1. I alternativen 2 och 3 överskrids inte riktvärdet vid en
enda bostad eller ett enda fritidshus som används som fritidshus. Riktvärdet
för låga frekvenser för boningsrum överskrids inte i en enda byggnad i något
av alternativen. Även om riktvärdena inte överskrids, kan människor uppleva
att vindkraftsparken medför konsekvenser för hälsan. Även rädslor i anknytning till vindkraftverk kan påverka människors hälsa.
• Vindkraftverken medför knappt några risker för olyckor och deras konsekvenser för säkerheten är små. Trots detta kan invånarna uppleva att vindkraftsparken försämrar säkerheten på projektområdet, och att den kan öka
rädslan bland dem som rör sig på projektområdet.

11.7

ÖVRIGA KONSEKVENSER

11.7.1

Konsekvenser för flygsäkerheten
Vindkraftsparken kan orsaka risker för flygtrafiken, om den finns nära en flygplats. Kring flygplatser finns hinderytor som flyghinder inte får genomtränga på
grund av luftfartssäkerheten. Hinderytorna fastställs i Luftfartsbestämmelsen
AGA M3-6. Dessa ytor sträcker sig 15 kilometer i landningsbanans riktning och
6 kilometer vid sidan av landningsbanan. De närmaste flygplatserna är Vasa
flygplats cirka 10 kilometer sydväst om projektområdet, Seinäjoki flygplats cirka
60 kilometer sydost om projektområdet och Kronoby flygplats cirka 85 kilometer
nordost om projektområdet. Projektområdet ligger inte i samma riktning som
landningsbanorna på Vasa flygplats och därför uppfylls kravet på hinderyta.
På större områden kring flygplatser finns s.k. MSA-ytor, där det också kan finnas höjdbegränsningar för flyghinder. På den projektansvariges ansökan har
Finavia den 23 september 2013 gett ett flyghinderutlåtande för ett av vindkraftverken på projektområdet. Enligt flyghinderutlåtandet påverkar inte hindret hinderytorna enligt luftfartsbestämmelsen AGA M3-6 vid Finavias flygplatser. Flyghindertillstånd söks för alla kraftverk som ska byggas först efter att de slutgiltiga genomförandeplanerna och delgeneralplanen har blivit färdig.
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Vindkraftsparken förses med flyghinderljus. Flyghinderbelysningen behandlas i
avsnitt 9.2.5.5.
11.7.2

Konsekvenser för radarfunktionerna
Vindkraftsparken kan orsaka konsekvenser för radarfunktioner. Konsekvensernas omfattning beror på vindkraftverkens placering och geometri i förhållande
till luft- och havsbevakningsradarna. Den projektansvarige har bett om och den
4 juni 2014 fått ett utlåtande av försvarsmakten om projektets godtagbarhet ur
försvarets synvinkel. Enligt utlåtandet finns den planerade vindkraftsparken på
influensområdet för flygvapnets luftbevakningsradar, men vindkraftverken på
projektområdet bedöms dock ha en så ringa radareffekt att de inte orsakar någon betydande olägenhet för områdesövervakningen. Försvarsmakten motsätter
sig inte att vindkraftverken byggs enligt planen.
Enligt Meteorologiska institutets anvisningar ska skyddsavståndet till väderradar
från vindkraftsprojekt som omfattar flera kraftverk vara minst 20 kilometer. Den
väderradar som finns närmast projektområdet finns i Vindala på cirka 90 kilometers avstånd. Således hindrar inte anvisningarna om väderradar att projektet
genomförs.

11.7.3

Konsekvenser för kommunikationsförbindelserna
Teleoperatörernas radiolänkförbindelser används för mobiltelefontrafik och dataöverföring. Det uppstår en länkförbindelse mellan sändaren och mottagaren.
Om det finns ett vindkraftverk mellan sändaren och mottagaren kan länken brytas och dataöverföringen störas.
I Finland beviljas tillstånd för datakommunikation av Kommunikationsverket
(Ficora). Enligt en allmän anvisning av Ficora ska den som planerar ett vindkraftsområde informera ägare av radiomaster om projektet inom en radie på
20 kilometer. Ficora ger inte längre utlåtanden om enskilda projekt.
Datakommunikationsföretag som finns i projektets omgivning informeras om
projektet. Om störande konsekvenser är att vänta, kan problemen förebyggas
genom de lösningar som görs i planeringsskedet. Möjliga lösningar är exempelvis små förändringar i kraftverkens placering eller investeringar i ändringar av
länkförbindelsernas konstruktioner.
Vindkraftverk har i vissa fall konstaterats orsaka störningar i TV-signalen i närheten av kraftverken. Förekomsten av störningar beror bl.a. på kraftverkens
läge i förhållande till sändarmasten och TV-mottagarna, styrkan och riktningen
av sändarens signal samt på terrängens former och på eventuella andra hinder
mellan sändaren och mottagaren. Det har förekommit färre störningar i digitala
sändningar än i analoga.
Största delen av Finlands TV- och radiokanaler använder Digita Ab:s distributionsnät, men även Anvia Ab har ett distributionsnät, som främst distribuerar
rikssvenska kanaler vid den österbottniska kusten. Projektområdet finns på
täckningsområdet för Digita samt TV-stationerna i Vasa och Lappo. På motsvarande sätt finns sändare i Anvias nät bl.a. i Malax, Lillkyro och Vörå.
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Digita gav den 12 maj 2014 ett utlåtande om den planerade vindkraftsparkens
uppskattade konsekvenser för TV-sändningarnas sebarhet. Enligt utlåtandet är
det mycket sannolikt att vindkraftverken orsakar störningar i TV-signalen, men
vindkraftverken stör inte Digitas dataöverföringsförbindelser (länkar). Enligt utlåtandet lönar det sig att förbereda sig på korrigerande åtgärder för att avhjälpa
eventuella störningar redan i parkens planeringsskede. Störningar kan åtgärdas
antingen med en fastighetsspecifik antennkorrigering eller med en s.k. slavsändare.

12 KONSEKVENSER UNDER OCH EFTER NEDLÄGGNINGEN AV VINDKRAFTSPARKEN
Vindkraftsparkens tekniska driftålder är cirka 25 år. Efter detta kan vindkraftverken bytas ut mot nya och vindkraftsparken renoveras eller alternativt tas ur
drift helt.
Rivningen av vindkraftsparken och återställandet av miljön omfattar huvudsakligen samma arbetsskeden som byggandet. När driften upphör rivs vindkraftverkens konstruktioner. Fundamenten och jordkablarna kan eventuellt lämnas kvar,
beroende på den framtida användningen av området. Miljökonsekvenserna av
jordkablar som lagts ned i marken blir mindre om kablarna inte demonteras.
Kabelmaterialen har valts så att skadliga ämnen inte frigörs i jordmånen. Elstationen lämnas kvar om den kan användas för annat bruk. Merparten av de använda materialen kan återvinnas i sin helhet.
Nedläggningen av vindkraftsparken orsakar liknande miljökonsekvenser som
projektets byggskede. Rivningsarbetet orsakar kortvariga och lokala bullerkonsekvenser, samtidigt som borttransporten av rivningsmaterialet ger upphov till
en del trafik. Om fundamenten och kablarna lämnas kvar i marken, behövs
mindre transporter än i byggskedet. En positiv konsekvens är rivningsarbetets
sysselsättande effekt, som indirekt även stärker regionalekonomin. När projektet upphör frigörs markområdena helt för annan användning, till exempel kan
områdena åter användas för skogsbruk.
Rivningen av vindkraftsparken leder till en förändring i landskapsbilden, när en
grupp vindkraftverk försvinner från landskapet. De eventuellt kvarlämnade fundamenten har ingen betydelse för fjärrlandskapet. I närlandskapet kan fundamenten väcka förundran. De ligger dock i regel i ett slutet landskapsrum i
skogsterräng, och därför är den negativa landskapskonsekvensen liten. Efter
nedläggningen återställs landskapet så småningom till nästan samma tillstånd
som rådde innan vindkraftsparken byggdes, såvida inga andra betydande förändringar har skett i omgivningen under driften av vindkraftsparken.
Efter att vindkraftverken och kraftledningarna nedmonterats kommer det på
byggplatserna efter det normala successionsskedet att börja växa träd och områdena kan utvecklas till sedvanlig ekonomiskog, liksom efter en vanlig slutavverkning. Störningen för faunan som beror på nedmonteringen av konstruktionerna är kortvarig och sträcker sig inte särskilt långt. Den tillfälliga störningen av
rivningsarbetet kan skrämma bort djur, inklusive vilt, från området. För flyttfåglar och fåglar som rastar nära områdena orsakar rivningsarbetet en störning
bara om rivningen av kraftledningen förläggs till fåglarnas flyttningsperiod. Det
häckande fågelbeståndet på projektområdet återställs inte nödvändigtvis till ut-
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gångsläget före vindkraftsetableringen, eftersom fågelbeståndet påverkas av
många naturliga och människorelaterade faktorer, såsom klimatförändringar, lokala och regionala skogsvårdsåtgärder samt den allmänna utvecklingen av fågelbestånden.
När produktionen i vindkraftsparken upphör påverkar detta även direkt den
energimängd som produceras med vindkraft i Finland, såvida inte en vindkraftspark med motsvarande kapacitet samtidigt byggs någon annanstans.
13 SÄKERHETS- OCH MILJÖRISKBEDÖMNING
13.1

Vindkraftverkens säkerhetsrisker
Vindkraftsparkens säkerhetskonsekvenser gäller bland annat farosituationer som
uppstår på grund av trasiga rotorblad och fallande is vintertid med tanke på områdets övriga användning. Dessutom kan vindkraftsparken orsaka säkerhetsrisker för flygtrafiken. Byggandet av vindkraftsparken medför inga betydande risker, så länge som arbetsmetoderna är i enlighet med säkerhetsbestämmelserna.
Vid riskbedömningen har man utnyttjat tidigare erfarenheter av vindparksprojekt. Osäkerhetsfaktorer i bedömningen beror på att det finns så få empiriska
data i anslutning till vindkraftsparker.

13.1.1

Isbildning vintertid
Vintertid kan is bildas på vindkraftverkets fasta konstruktioner och på rotorbladen under driftuppehåll. När is som bildas på fasta konstruktioner lossnar faller
den ned direkt under kraftverket, men is som lossnar från roterande rotorblad
kan flyga längre och orsaka skada. Dock faller is som lossnar från rotorbladen
oftast inom rotorns diameter, eftersom isen vanligen lossnar från rotorbladen på
grund av jordens dragningskraft när rotorbladet roterar förbi sin lägsta punkt.
Vintertid rör det sig få människor på vindparksområdet och därför är risken för
skador orsakade av fallande is mycket liten. På grund av att det finns en risk rekommenderas dock att de som vistas på området vintertid håller ett tillräckligt
skyddsavstånd. Det rekommenderas allmänt (Finska Vindkraftföreningen 2014)
att de som rör sig på området vintertid när det finns is håller ett avstånd från
vindkraftverket som motsvarar cirka 1,5 x vindkraftverkets maximala höjd, på
grund av risken för att is kan slungas från rotorbladen. Rekommendationen gäller kraftverk som saknar avisningssystem eller issensorer. Varningsskyltar
kommer att placeras ut på området.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att riskerna både för att is ska lossna
från vindkraftverkets rotorblad och för att delar ska lossna är mycket osannolika. Det finns endast få uppgifter om olyckor orsakade av vindkraftverk, vilket
beror på att antalet olyckor är mycket få i förhållande till kraftverkens antal.
Bland annat sägs i miljödomstolens dom i Sverige (M 3735-09) att risken för
nedfallande föremål och iskast är ”försvinnande liten”. Miljödomstolen motiverar
detta bland annat med att maskintillverkare enligt artikel 5 i EU:s maskindirektiv, som även gäller Finland, ska uppfylla de hälso- och säkerhetskrav som
anges i direktivet. Dessutom ska användaren informeras om eventuella risker,
om sådana finns.

244

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Isbildningen kan förhindras till exempel genom uppvärmning av rotorbladen,
vilket effektivt förhindrar risker som orsakas av isbildning och iskast. Detta kan
genomföras till exempel bara för de kraftverk där det utifrån noggrannare riskbedömningar anses nödvändigt. Risken lindras också genom issensorer som
meddelar om isbeläggning.
13.1.2

Kraftverkens säkerhetskonsekvenser för vägarna och luftfarten
Alla kraftverken i vindkraftsparken placeras så att de minsta avstånden till
landsvägar enligt Trafikverkets anvisning för vindkraftverk inte underskrids.
Vindkraftverken påverkar inte heller sikten på vägarna. På basis av detta bedöms inte kraftverken orsaka några säkerhetskonsekvenser för vägar.
Konsekvenserna för flygsäkerheten behandlas i avsnitt 11.7.1.

13.1.3

Olycksrisker till följd av byggandet
Vid resningen av vindkraftverken och andra byggarbeten följs bygg- och arbetarskyddsbestämmelser, med hjälp av vilka man förhindrar olyckor.
Konsekvenserna för trafiksäkerheten under byggtiden behandlas i avsnitt
11.3.3.

13.1.4

Kollisionsrisker bland fåglar
Kollisionsrisken bland fåglarna bedöms och presenteras i avsnitt 10.2.4.

13.2

Miljörisker orsakade av kemikalier
Risken för förorening av jordmånen, ytvattnen eller grundvattnet på grund av
läckage av kemikalier som används i vindkraftverken, dvs. smörjolja, kylarvätska och smörjfett, är liten tack vare säkerhetskonstruktioner, adekvat arbetspraxis, noggrann övervakning och i hög grad automatiserad drift. I nödläge
stänger kraftverket av rotorn inklusive vridmekanismerna samt alla motorer och
pumpar i maskinhuset. Vindkraftverkets maskinhus är indelat i flera avdelningar
och därför kan eventuella vätskeläckage inte spridas i hela maskinhuset. Det
finns ändamålsenliga säkerhetsbassänger för kemikalierna.
Under byggandet och nedmonteringen av vindkraftsparken kan jordmånen eller
ytvattnen förorenas på grund av olje- eller bränsleläckage från transportfordon
eller arbetsmaskiner vid en olycka. Risken förebyggs genom att använda ändamålsenliga och servade fordon för transporter och byggarbeten. Vindkraftsparken ligger inte på klassificerade grundvattenområden eller i närheten av sådana.

14 NOLLALTERNATIVET, KONSEKVENSER AV ATT PROJEKTET INTE GENOMFÖRS
I nollalternativet har man granskat det alternativ där Märkenkalls vindparksprojekt inte genomförs. Då produceras motsvarande mängd energi med andra produktionsmetoder eller också köps den nödvändiga energin på annat håll.
I nollalternativet förblir markanvändningen och samhällsstrukturen i området likadan som i nuläget. Inga delgeneralplaner utarbetas för vindkraftsparken på
projektområdet. Markanvändningen på vindparksområdet fortsätter liksom nu
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som jord- och skogsbruk samt rekreationsanvändning och utvecklas till följd av
annan ny markanvändning i framtiden.
I nollalternativet fortgår även naturens och landskapets naturliga utveckling i
området. Förändringar i det nuvarande tillståndet kan dock äga rum till följd av
andra projekt eller verksamheter. Skogsavverkningar är möjliga i området och
ger upphov till likartade konsekvenser på vindparksområdet som de avverkningar som görs under byggandet av vindkraftsparken.
I nollalternativet medför vindkraftsparken inga konsekvenser för fågelbeståndet
eller den övriga faunan. Skogshanteringen på projektområdet skulle troligtvis
fortsätta i sin nuvarande form och påverka de häckande fåglarna i området
också i fortsättningen. För flyttfågelbeståndet skulle området sannolikt behålla
sin nuvarande status, eftersom risken för att fåglar ska kollidera inte ökar. De
fåglar som flyttar genom området och rastar i närheten av det påverkas dock
även av eventuella projekt i närområdena.
I nollalternativet förverkligas inte de negativa eller positiva miljökonsekvenserna
av byggandet och driften av projektet, och inte heller de positiva effekterna på
regionalekonomin. I nollalternativet förverkligas inte projektets strävan att för
sin del bidra till Finlands mål att öka produktionen av förnybar energi och på så
sätt minska de skadliga utsläppen och klimatkonsekvenserna.
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15 SAMVERKAN MED ANDRA PROJEKT
15.1

Beaktande av andra projekt, program och planer i MKB-förfarandet
Vid miljökonsekvensbedömning ska man enligt MKB-förordningen (268/1999,
11 §) presentera uppgifter om hur det projekt som bedöms anknyter till andra
projekt. Vid bedömningen av de samverkande konsekvenserna utreds pågående
och planerade projekt i närheten av projektområdet. Vindkraftsprojektens speciella särdrag och placering gör att de viktigaste samverkande konsekvenserna för
ett enskilt vindkraftsprojekt vanligen utgörs av samverkan med andra vindkraftsprojekt, ifall sådana planeras i närheten av varandra.

15.2

Vindkraftsparker i drift i näromgivningen
Det finns för närvarande inga vindkraftsparker i drift i närheten av projektområdet.
Det närmaste vindkraftsverket i drift är Wasa Wind Oy:s kraftverk Sundom 1.
Kraftverket finns i byn Sundom som ligger cirka 5 kilometer sydväst om Vasa
centrum. Avståndet till Märkenkall vindkraftspark är cirka 20 kilometer.
Sundom 1, som byggdes 2012 av Mervento Oy, har en kapacitet på 3,6 MW och
en maximihöjd på 184 meter. Sundom 1 ligger så pass långt från projektområdet att det inte medför några samverkande konsekvenser med Märkenkalls
vindparksprojekt.

15.3

Vindkraftsparker som byggs och planeras i näromgivningen
Enligt aktuella uppgifter byggs eller planeras tre vindkraftsparker inom en radie
på 25 kilometer från Märkenkalls vindkraftsprojekt (bild 15.1). Projekten och
deras status framgår av tabell 15.1. Utöver de projekt som upptas i tabellen är
det möjligt att det finns planer på andra vindkraftsparker i området, men det
finns ingen information om deras placering eller andra detaljer. I förslaget till
etapplandskapsplan ligger de närmaste områdena som anvisats som områden
för vindkraftverk på cirka 5 kilometers avstånd från projektområdet, på dess
nordöstra och södra sida.
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Tabell 15.1. Andra vindkraftsprojekt i närheten av Märkenkall vindkraftspark. Avstånden
har mätts från gränserna för projektområdena och motsvarar således inte avståndet
mellan kraftverken.
Vindkraftsprojekt

Kommun

Aktör

Kraftverk

Avstånd
(km)

Status

Torkkola

Vasa

EPV Vindkraft Ab

16

6

Under
2015

Lålax

Vörå

Prokon Wind Energy Finland Oy

5

13

Planläggning
pågår,
byggloven väntas i februari 2015, en gemensam elstation för Lålax
och Lotlax blev klar i
augusti 2014

Lotlax

Vörå

Prokon Wind Energy Finland Oy

3

11

Byggloven beviljades i
mars 2014, en gemensam elstation för Lålax
och Lotlax blev klar i
augusti 2014

byggnad,

Bild 15.1. Vindkraftverk som är i drift eller planeras i närheten av projektet.
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Vindkraftsparkernas samverkande konsekvenser

15.4.1

Fågelbestånd
Vid bedömningen utnyttjades flytt- och häckfågeltaxeringar som gjorts för de
närmaste vindkraftsprojekten, andra utredningar av fåglarnas flyttstråk och viktiga rastområden som gjorts i Österbotten (bl.a. Nousiainen & Tikkanen 2013,
Nousiainen 2013, Vilén m.fl. 2012) samt material om olika flyttfågelarters huvudflyttstråk som BirdLife Finland publicerat (BirdLife 2014). Vid bedömningen
granskade man i första hand konsekvenserna för stora flyttfågelarter som är
känsliga för vindkraftsparkernas konsekvenser, såsom tranor, svanar, gäss och
rovfåglar.

Bild 15.2. Flera vindkraftsparker som planeras vid Bottniska vikens kust finns på
sädgåsens och sångsvanens mycket breda huvudflyttstråk (BirdLife 2014).

Flera vindkraftsparker på samma flyttstråk kan ge upphov till samverkande
(ackumulerade) konsekvenser för de fåglar som flyttar via kustområdet och deras populationer. Konsekvenserna uppkommer främst i form av eventuella kollisioner och förändringar (barriäreffekter) i fåglarnas flyttstråk. Vårflyttningen
för många stora fågelarter går tämligen koncentrerat i närheten av Bottniska vikens kust och antalet flyttfåglar börjar minska redan cirka tio kilometer från
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kusten inåt landet. Fågeltätheten är som störst på de öppna kustavsnitten
(Nousiainen & Tikkanen 2013).
Områdesmässigt kan Märkenkall vindkraftspark orsaka samverkande konsekvenser med de närmaste planerade vindkraftsparkerna, som är Torkkola, Lålax
och Lotlax. Åtminstone sädgåsen och sångsvanen kan utsättas för konsekvenser, eftersom Märkenkallprojektet tillsammans med de närmaste vindkraftsprojekten finns på huvudflyttstråket för dessa arters vårflyttning (bild 15.2). Gässens och svanarnas huvudflyttning breder ut sig över ett tiotals kilometer brett
område vid den österbottniska kusten och lokalt styrs fåglarnas flygrutter av åoch älvdalar och av myrar och våtmarker som lämpar sig som födo- och rastområden. Man har strävat efter att beakta dessa i planeringen av de olika vindkraftsprojekten. Dessa områden utgör naturliga flygkorridorer av varierande
bredd mellan de olika vindkraftsprojekten, vilket hjälper till att minska vindkraftsparkernas barriäreffekter.
Vindkraftsprojektet i Torkkola finns något längre inåt landet än Märkenkallområdet, och i de inventeringar som gjordes i samband med projektets MKBförfarande observerades endast få flyttfåglar som flyttade genom området. Avståndet mellan Märkenkall och Torkkola vindkraftsparker är cirka fem kilometer,
dvs. ett relativt brett område där fåglarna kan flytta bibehålls mellan projekten.
Lotlax och Lålax vindkraftsparker som är under planering är små och deras barriär- och kollisionskonsekvenser är sannolikt ganska små. I förhållande till fåglarnas flyttriktning (nordost-sydväst) ligger projekten nästan i linje med Märkenkalls projektområde, vilket minskar projektens sammanlagda barriäreffekter.
Sjöfåglarnas och även bl.a. havsörnens huvudflytt går tydligt närmare kusten
eller längre ut i skärgården, och projekten bedöms inte orsaka betydande samverkande konsekvenser för dessa arter.
I Kvarkenområdet är tranornas flytt ganska koncentrerad till kustlinjen och går
delvis över Kvarken till Sverige (bild 15.3). Huvudflytten passerar Märkenkall
och de närmaste vindparksområdena på deras nordvästra och västra sida. Beroende på vädret och särskilt på vindarna kan flyttstråken variera från år till år
och en del år kan de samverkande konsekvenserna vara större, ifall flytten går
närmare Märkenkallområdet. Tranorna flyger ofta på ganska hög höjd, vilket
minskar barriär- och kollisionskonsekvenserna.
Alla de vindkraftsparker som planeras i det österbottniska kustområdet ligger
helt eller delvis på ett flyttstråk för fåglar. Flyttstråket följer strandlinjen och är
av internationell betydelse (BirdLife 2014). Om de vindkraftsparker som anges i
Södra Österbottens och Österbottens landskapsplaner byggs kan de enligt en
grov uppskattning ge upphov till några hundra döda fåglar per år på grund av
kollisioner (Peltonen & Saarteenoja 2013, Tikkanen m.fl. 2013). Enligt modellerna är kollisionsdödligheten på en stor del av de granskade vindparksområdena
relativt liten och uppgår till högst några enstaka fåglar per kraftverk och år (Tikkanen m.fl. 2013). I teorin väjer upp till 98–99 procent av fåglarna för rotorerna
redan i god tid (bl.a. Desholm m.fl. 2006, Scottish Natural Heritage 2010). Konsekvensen av den eventuella kollisionsdödligheten på populationsnivå varierar
från art till art, men som helhet medför kollisioner knappast någon betydande
konsekvens för någon flyttfågelart. Det bör också observeras att de fåglar som
övervintrar i kustområdena i de södra delarna av Nordsjön och Östersjön, till
exempel en del gäss och svanar, redan i nuläget stöter på vindkraftverk på
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många avsnitt av flyttstråken och i övervintringsområdena. Till följd av detta är
fåglarna sannolikt delvis vana vid vindkraftverk och har lärt sig att väja för dem,
vilket lindrar konsekvenserna för fåglarna. Förändringar i fåglarnas flyttstråk och
eventuella kollisioner med vindkraftverk bör verifieras i samband med uppföljningen av projekten. Det skulle vara bra om flera projekt som ligger på samma
flyttstråk samarbetade i fråga om uppföljningen.
Samverkande konsekvenser kan i teorin uppstå även för det lokala häckande
fågelbeståndet på grund av förändringar i livsmiljön samt genom att vindkraftverken utgör barriärer eller leder till kollisioner. Till exempel de stora rovfåglarnas revir är vanligen mycket stora och därför kan det hända att flera vindkraftsprojekt planeras på reviren. Avståndet mellan Märkenkall och de närmaste vindkraftsparkerna är dock så pass stort att inga betydande samverkande konsekvenser bedöms uppstå för någon häckande fågelart.

Bild 15.3. Tranans och havsörnens huvudflyttstråk finns norr och väster om Märkenkall
och de närmaste vindkraftsprojekten (BirdLife 2014).
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Övrig natur/konsekvenser för naturens biologiska mångfald
De samverkande konsekvenserna för naturens biologiska mångfald av de vindkraftsprojekt som planeras i samma område kan gälla naturtyper och livsmiljöer
och därigenom även arter. Vid planeringen av vindkraftsprojekten har man strävat efter att placera vindkraftverken på ställen där det inte finns kända värdefulla naturobjekt eller naturobjekt som har definierats som värdefulla i de naturinventeringar som har gjorts för projekten, så att de värdefulla objekten inte utsätts för direkta eller indirekta konsekvenser. På så sätt har naturens biologiska
mångfald i området och regionen tryggats på en måttlig nivå trots projekten, eftersom värdefulla naturområden har identifierats och beaktats i projektplaneringen. De värdefulla naturområdena är centra med biologisk mångfald i fråga
om arter och livsmiljöer, därifrån arter kan spridas till nya utbredningsområden i
omgivningen eller flytta mellan mångfaldscentra.
Genom ovan nämnda sätt att planera projekten ligger vindkraftverken på miljömässigt likadana områden. Kraftverken placeras vanligen på upphöjningar i
terrängen, på platser där vind- och grundläggningsförhållandena är goda och
där det inte finns värdefulla naturområden. Därför placeras kraftverken i området alltid i samma naturtyp, dvs. i moskogar med mineraljord på upphöjningar i
terrängen. Detta leder till att förlusten av livsmiljöer fokuserar på dessa naturtyper och arterna som lever där. Arterna är dock grundarter som är vanliga och
typiska i ekonomiskog och som förekommer allmänt även utanför projektområdena. Trots att förlusten av livsmiljöer i regel gäller samma naturtyper och arter, kan man göra bedömningen att vindkraftsprojektens samverkande konsekvenser inte hotar naturens biologiska mångfald i området.
Märkenkalls vindkraftsprojekt och de övriga vindkraftsprojekten medför inga
negativa konsekvenser för värdet på de naturtyper som förekommer på området
(med undantag för fågelbeståndet).

15.4.3

Landskap
Torkkola vindkraftspark som är under byggnad finns på det område som utsätts
för landskapskonsekvenser från Märkenkall vindkraftspark. Torkkola vindkraftspark ligger söder om Märkenkall, de närmaste kraftverken finns på mindre
än sex kilometers avstånd från varandra. De mest betydande samverkande
landskapskonsekvenserna gäller synlighetsområdena som ligger på mindre än
12 kilometers avstånd (”när- och mellanområdena”) från de båda vindkraftsparkerna.
För att bedöma de samverkande konsekvenserna har man gjort en modell av
kraftverkens synlighet från båda vindkraftsparkerna, i en situation då båda
vindkraftsparkerna byggs (bild 15.4). I modellen användes det maximala antalet
kraftverk för Märkenkalls del, dvs. antalet kraftverksplatser i alternativ 3. Enligt
modellen påverkar inte Torkkola vindkraftspark var Märkenkall vindkraftsparks
synlighetsområden finns eller deras storlek, men antalet kraftverk som syns i
landskapet är fler på de områden där båda vindkraftsparkerna kan observeras.
Avståndet mellan vindkraftverken och observationspunkten mildrar landskapskonsekvenserna. Till exempel sett från Laihela tätort i riktning norrut finns
kraftverken i Torkkola på cirka 4–7 kilometers avstånd och kraftverken i Märkenkall på 12–17 kilometers avstånd. Då urskiljs bara de närmare kraftverken
som landskapsdominerande element, medan kraftverken i den bortre vindkraftsparken smälter in i landskapet och är svårare att urskilja.
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Bild 15.4. Modellerade samverkande konsekvenser av Märkenkall och Torkkola
vindkraftsparker. På kartan visas de områden där kraftverken i båda vindkraftsparkerna
eventuellt kan synas.

De mest betydande samverkande landskapskonsekvenserna gäller Kyro älvdal,
längs vilken det finns bostadsområden mellan de båda vindkraftsparkerna. Enligt modellen syns inte vindkraftverken till tätorterna, men till exempel vid
byggnader invid åkrar kan det eventuellt finnas öppna vyer i riktning mot båda
vindkraftsparkerna. Således är de samverkande landskapskonsekvenserna
större än för ett enskilt projekt, eftersom kraftverken syns t.ex. när man tittar
både mot söder och mot norr. Avståndet från Kyro älvdal till kraftverken i Märkenkall är mindre än fem kilometer och till kraftverken i Torkkola mindre än två
kilometer, vilket betyder att största delen av bosättningen finns på landskapskonsekvensernas ”närområde”. Kyro älvdal är ett nationellt värdefullt landskapsområde och därför är projektens konsekvenser för landskapet åtminstone
måttliga.
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Landskapskonsekvenserna gäller även områden där alla kraftverk i båda vindkraftsparkerna är synliga och där de väsentligaste landskapskonsekvenserna av
de båda projekten uppstår, dvs. på mindre än 12 kilometers avstånd. De samverkande konsekvenserna kan uppskattas vara något mindre, ifall cirka
20 kraftverk i enlighet med alternativen 1 eller 2 byggs på Märkenkallområdet.
15.4.4

Markanvändning och samhällsstruktur
Konsekvenserna för markanvändningen och samhällsstrukturen av Märkenkall
vindkraftspark och de närliggande vindkraftsparkerna som är under planering
granskas separat i samband med MKB- eller tillståndsförfarandena för varje projekt.
Områdena där Märkenkall och de närmaste planerade vindkraftsparkerna (Torkkola, Lotlax) finns anges i etapplandskapsplan 2 som områden som lämpar sig
för vindkraftsparker av regional betydelse. Om alla dessa projekt förverkligas
uppnås således energiproduktionsmålen i etapplandskapsplanen.
De planerade vindkraftsparkerna ligger i huvudsak i jord- och skogsbruksområden som saknar särskilda markanvändningsmål. Områdena för vindkraftsparkerna kommer även i fortsättningen att precis som nu i huvudsak användas som
jord- och skogsbruksområden, och förändringarna begränsas närmast till områdena för vindkraftsparkernas konstruktioner och förbindelsevägarna.
Projektområdena ligger så långt ifrån varandra att projektens bullerområden
inte tillsammans utgör ett enhetligt område där bullret skulle begränsa planeringen av markanvändningen.

15.4.5

Trafik
Märkenkalls vindkraftsprojekt och de övriga projekten i dess näromgivning kan
medföra samverkande konsekvenser för trafiken längs riksväg 8, om vindkraftsparkerna byggs samtidigt. Vindkraftverkens delar till vindkraftsparkerna i närområdet transporteras sannolikt också från hamnarna i Vasa och Jakobstad, vilket betyder att trafikmängderna på transportrutterna kan öka något och att
specialtransporterna kan orsaka tillfälliga störningar för den övriga trafiken.
Transporterna av stenmaterial och betong kan till och med orsaka en betydande
ökning av trafikmängden, ifall de använder samma vägar samtidigt. Det är dock
sannolikt att de samverkande konsekvenserna, ifall sådana uppstår, främst gäller trafiken längs riksväg 8, eftersom de övriga vindkraftsprojekten ligger så
pass långt från Märkenkall. Transportrutterna i närheten av projektområdena
går sannolikt längs olika vägar, vilket innebär att de mindre vägarna inte utsätts
för samverkande konsekvenser.
Om flera vindkraftsparker byggs samtidigt skulle den ökade trafiken i någon
mån kunna försämra trafikens funktion och trafiksäkerheten på riksväg 8. Den
tunga trafiken skulle färdas långsammare än personbilstrafiken och behovet av
omkörningar på vägen skulle eventuellt öka. Konsekvenserna skulle dock bara
infalla under byggskedet, varefter trafikmängden skulle återgå till det normala.
Ifall vindkraftsparkerna inte byggs exakt samtidigt, är de samverkande trafikkonsekvenserna av projekten mindre än vad som bedöms ovan. Servicebesöken
under driften av vindkraftsparkerna medför inga trafikkonsekvenser.
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Buller och skuggor
Skuggkonsekvenserna av Märkenkall vindkraftspark sträcker sig högst cirka två
kilometer från vindkraftverken. Avståndet till Torkkola vindkraftspark är cirka
sex kilometer. Skuggbildningen under driften av de båda vindkraftsparkerna har
modellerats och projekten medför inga samverkande konsekvenser tack vare de
långa avstånden.
Mellan Märkenkall och Torkkola vindkraftsparker kan ljudet som de båda vindkraftsparkerna ger upphov till överskrida hörseltröskeln samtidigt. Ljudnivån för
de samverkande konsekvenserna är dock så låg att planeringsriktvärdena för
buller underskrids och inga betydande samverkande konsekvenser uppstår. Inga
samverkande bullerkonsekvenser uppstår tillsammans med de andra vindkraftsparkerna som planeras i närområdet.

15.4.7

Människors levnadsförhållanden
Vindkraftsparkernas mest betydande samverkande konsekvenser för människors
levnadsförhållanden gäller förutom buller och skuggor även landskapsförändringar och rekreationsanvändning.
Ifall alla vindkraftsparker byggs, förändrar detta landskapsbilden på ett större
område än om bara en av parkerna byggs. Landskapskonsekvenserna kan upplevas minska trivseln, och konsekvenserna är störst inom de områden där vindkraftsparkerna kan ses som en omfattande helhet.
Byggandet av vindkraftsparkerna förhindrar inte att områdena används för rekreation, men det förändrar i någon mån den skogbevuxna miljön i områdena.
Att kraftverken hörs och syns kan upplevas störa rekreationsanvändningen. Om
flera vindkraftsparker byggs riktar sig förändringarna i miljön mot ett större område. Byggområdet för vindkraftsparkerna täcker i så fall även en större del av
de områden som invånarna använder för bland annat bärplockning och friluftsliv. Konsekvenserna är störst för invånarna och fritidsinvånarna i områdena mellan vindkraftsparkerna.

15.5

Samverkande konsekvenser tillsammans med ett vägförbindelsebehov i
landskapsplanen

15.5.1

Markanvändning
De samverkande konsekvenserna tillsammans med ett vägförbindelsebehov som
anges i landskapsplanen har bedömts i avsnitt 11.1.4.2.

15.5.2

Trafik
Det eventuella genomförandet av ett vägförbindelsebehov som anges i landskapsplanen är inte aktuellt under de närmaste åren, enligt uppgifter från landskapsförbundet. Således sker det eventuella byggandet av vägförbindelsen tidigast när vindkraftsparkens byggarbeten redan har avslutats. Under driften av
vindkraftsparken är trafikmängderna till parken mycket små och det uppstår
inga samverkande konsekvenser med den nya väg som eventuellt byggs på projektområdet eller i dess närhet.
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16 JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIVEN OCH ALTERNATIVENS GENOMFÖRBARHET
16.1

Sammandrag av projektets konsekvenser och jämförelse av alternativen
I det här kapitlet presenteras projektets konsekvenser i de olika genomförandealternativen och enligt konsekvenstyp i komprimerad tabellform. I tabellen har
man försökt lyfta fram de mest centrala konsekvenserna och bedöma deras betydelse. Konsekvenserna har behandlats mer ingående i kapitlet om respektive
ämnesområde. Konsekvensernas betydelse har angetts med färgkoder utifrån
en skala med fem nivåer som presenteras nedan.
Positiva konsekvenser

Inga
konsekvenser

Små
negativa
konsekvenser

Måttliga negativa
konsekvenser

Betydande
negativa
konsekvenser

Tabell 16.1. De bedömda vindparksalternativens (alternativ 1, 2 och 3) mest betydande
konsekvenser i jämförelse med nuläget och situationen om projektet inte genomförs
(alternativ 0).
VINDKRAFTSPARK

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV
0

20 kraftverk

22 kraftverk

30 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Buller

Trafikbuller uppstår till följd
av projektets transporter
under högst några byggsäsonger på vägarna i närheten av vindkraftsparken, särskilt vid några bostäder
längs Mullolavägen.

Trafikbuller uppstår till följd
av projektets transporter
under högst några byggsäsonger på vägarna i närheten av vindkraftsparken, särskilt vid några bostäder
längs Mullolavägen.

Trafikbuller uppstår till följd Inga
konseav projektets transporter kvenser.
under högst några byggsäsonger på vägarna i närheten av vindkraftsparken, särskilt vid några bostäder
längs Mullolavägen.

Medelljudnivån på 40 dB på
grund av de roterande rotorbladen överskrids högst
cirka en kilometer från
kraftverken.

Medelljudnivån på 40 dB på
grund av de roterande rotorbladen överskrids högst
cirka 650 meter från kraftverken.

Medelljudnivån på 40 dB på
grund av de roterande rotorbladen överskrids högst
cirka 800 meter från kraftverken.

Statsrådets riktvärden för
buller överskrids inte vid
fasta bostäder eller fritidshus.

Enligt modellen överskrids
inte Miljöministeriets planeringsriktvärden eller statsrådets riktvärden för buller.

Statsrådets riktvärden för
buller överskrids inte vid
fasta bostäder eller fritidshus.

Enligt en grov modell kan
Miljöministeriets planeringsriktvärde nattetid överskridas något vid ett fritidshus
som används som scoutstuga.

Enligt gjorda beräkningar
överskrids inte riktvärdet för
låga frekvenser för boningsrum i de fasta bostäderna eller fritidshusen.

Enligt modellen kan Miljöministeriets
planeringsriktvärde nattetid överskridas
vid ett fritidshus som används som scoutstuga.
Enligt gjorda beräkningar
överskrids inte riktvärdet för
låga frekvenser för boningsrum i de fasta bostäderna eller fritidshusen.

Enligt gjorda beräkningar
överskrids inte riktvärdet för
låga frekvenser för boningsrum i de fasta bostäderna eller fritidshusen.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV
0

20 kraftverk

22 kraftverk

30 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Ljusförhållanden

De skuggor och blinkningar
som bladens rotation ger
upphov till i klart väder
sträcker sig enligt modellen
som högst till cirka 2,5 kilometers avstånd från vindkraftverken.

Enligt modellen sträcker sig Inga
konseskuggor och blinkningar som kvenser.
högst till cirka 1,5 kilometers
avstånd från vindkraftverken.

På influensområdet med mer
än åtta skuggtimmar per år
finns det inga byggnader
som är i användning.

På influensområdet med mer
än åtta skuggtimmar per år
finns det inga byggnader som
är i användning.

I mörker kan vindkraftverkens flyghinderljus synas på
kraftverkets
synlighetsområde. Flyghinderljusen kan
upplevas som störande i
landskapet på områden där
det inte finns andra ljuskällor
nattetid.

I mörker kan vindkraftverkens flyghinderljus synas på
kraftverkets
synlighetsområde. Flyghinderljusen kan
upplevas som störande i
landskapet på områden där
det inte finns andra ljuskällor nattetid.

Projektet medför inga betydande olägenheter för den
lokala luftkvaliteten eller det
lokala klimatet.

Projektet medför inga betydande olägenheter för den
lokala luftkvaliteten eller det
lokala klimatet.

Projektet förverkligar Finlands strävan efter att öka
produktionen av förnybar
energi.

Projektet
förverkligar
inte
Finlands
målsättningar
att
öka
produktProjektet förverkligar Fin- Projektet förverkligar Finionen av förnylands strävan efter att öka lands strävan efter att öka
bar energi.
produktionen av förnybar produktionen av förnybar
energi.
energi.

Koldioxidutsläppen minskar
med 200 000 ton per år jämfört med nollalternativet, om
man antar att den ersättande energin produceras i
ett kolkondenskraftverk.

Koldioxidutsläppen minskar
med 140 000 ton per år jämfört med nollalternativet, om
man antar att den ersättande energin produceras i
ett kolkondenskraftverk.

Koldioxidutsläppen
minskar
med 180 000 ton per år jämfört med nollalternativet, om
man antar att den ersättande
energin produceras i ett kolkondenskraftverk.

I influensområdet med mer
än åtta skuggtimmar per år
finns det en fast bostad.
I mörker kan vindkraftverkens flyghinderljus synas på
kraftverkets
synlighetsområde. Flyghinderljusen kan
upplevas som störande i
landskapet på områden där
det inte finns andra ljuskällor
nattetid.

Klimat och
luftkvalitet

Enligt modellen sträcker sig
skuggor och blinkningar som
högst till cirka 1,7 kilometers
avstånd från vindkraftverken.

Projektet medför inga betydande olägenheter för den
lokala luftkvaliteten eller det
lokala klimatet.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV
0

20 kraftverk

22 kraftverk

30 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Jordmån
och berggrund, topografi

I alternativ 1 utförs schaktningsarbeten på områden
vars
sammanlagda
areal
uppgår till cirka 38 hektar
och vars jordmån omväxlande består av lera, morän
och berg.

I alternativ 2 utförs schaktningsarbeten på områden
vars
sammanlagda
areal
uppgår till cirka 41 hektar
och vars jordmån omväxlande består av lera, morän
och berg.

I alternativ 3 utförs schakt- Inga
konseningsarbeten på områden kvenser.
vars
sammanlagda
areal
uppgår till cirka 51 hektar
och vars jordmån omväxlande består av lera, morän
och berg.

På en liten andel kan det förekomma sura sulfatjordar.
Risken för försurning är liten,
eftersom man inte sänker
grundvattennivån inom projektet.

På en liten andel kan det förekomma sura sulfatjordar.
Risken för försurning är liten,
eftersom man inte sänker
grundvattennivån inom projektet.

För byggandet av vindkraftsparken enligt alternativ 1
behövs
uppskattningsvis
cirka 180 000 m3 jordmassor.

För byggandet av vindkraftsparken enligt alternativ 2
behövs
uppskattningsvis
cirka 200 000 m3 jordmassor.

På en liten andel av byggplatserna kan det förekomma sura sulfatjordar.
Risken för försurning är liten, eftersom man inte sänker grundvattennivån inom
projektet.

På influensområdet finns det
inga geologiskt värdefulla
objekt.

På influensområdet finns det
inga geologiskt värdefulla
objekt.

Risken för att jordmånen ska
förorenas under driften är
mycket liten tack vare småskalig användning av kemikalier, övervakning och regelbunden service.

Risken för att jordmånen ska
förorenas under driften är
mycket liten tack vare småskalig användning av kemikalier, övervakning och regelbunden service.
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För byggandet av vindkraftsparken enligt alternativ 3
behövs
uppskattningsvis
cirka 240 000 m3 jordmassor.
På influensområdet finns det
inga geologiskt värdefulla
objekt.
Risken för att jordmånen ska
förorenas under driften är
mycket liten tack vare småskalig användning av kemikalier, övervakning och regelbunden service.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV
0

20 kraftverk

22 kraftverk

30 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Ytoch
grundvatten

Sediment- och näringsbelastningen i vattendragen
kan öka något i samband
med byggandet.

Sediment- och näringsbelastningen i vattendragen
kan öka något i samband
med byggandet.

Sediment- och näringsbe- Inga
konselastningen i vattendragen kvenser.
kan öka något i samband
med byggandet.

De områden som bebyggs är
små i förhållande till avrinningsområdena.
Genom
ändamålsenlig planering av
diken och vägtrummor säkerställs att det inte sker
några betydande förändringar i avrinningen och strömningsriktningarna.

De områden som bebyggs är
små i förhållande till avrinningsområdena.
Genom
ändamålsenlig planering av
diken och vägtrummor säkerställs att det inte sker
några betydande förändringar i avrinningen och strömningsriktningarna.

De områden som bebyggs är
små i förhållande till avrinningsområdena.
Genom
ändamålsenlig planering av
diken och vägtrummor säkerställs att det inte sker
några betydande förändringar i avrinningen och strömningsriktningarna.

I
alternativ
1
kommer
vägarna att korsa den lokalt
värdefulla bäcken Rännilen
på fyra ställen och bäcken
mellan Fräkenträsket och
Långträsket på ett ställe.
Byggåtgärderna bedöms inte
ändra bäckarnas särdrag i
någon betydande grad.

I
alternativ
2
kommer
vägarna att korsa den lokalt
värdefulla bäcken Rännilen
på fyra ställen och bäcken
mellan Fräkenträsket och
Långträsket på ett ställe.
Byggåtgärderna bedöms inte
ändra bäckarnas särdrag i
någon betydande grad.

I
alternativ
3
kommer
vägarna att korsa den lokalt
värdefulla bäcken Rännilen
på fem ställen och bäcken
mellan Fräkenträsket och
Långträsket på ett ställe.
Byggåtgärderna bedöms inte
ändra bäckarnas särdrag i
någon betydande grad.

Sannolikheten för att det förekommer sura sulfatjordar
har på största delen av projektområdet bedömts som
mycket liten, och eftersom
byggåtgärderna inte sänker
grundvattennivån är risken
för försurning liten.

Sannolikheten för att det förekommer sura sulfatjordar
har på största delen av projektområdet bedömts som
mycket liten, och eftersom
byggåtgärderna inte sänker
grundvattennivån är risken
för försurning liten.

Sannolikheten för att det förekommer sura sulfatjordar
har på största delen av projektområdet bedömts som
mycket liten, och eftersom
byggåtgärderna inte sänker
grundvattennivån är risken
för försurning liten.

Tack vare det långa avståndet bedöms inte projektet
medföra konsekvenser för
Kyro älv eller Vassorfjärden.

Tack vare det långa avståndet bedöms inte projektet
medföra konsekvenser för
Kyro älv eller Vassorfjärden.

Tack vare det långa avståndet bedöms inte projektet
medföra konsekvenser för
Kyro älv eller Vassorfjärden.

Avståndet till de närmaste
klassificerade grundvattenområdena är cirka 1,4 kilometer och projektet medför
inga konsekvenser för dem.

Avståndet till de närmaste
klassificerade grundvattenområdena är cirka 1,4 kilometer och projektet medför
inga konsekvenser för dem.

Avståndet till de närmaste
klassificerade grundvattenområdena är cirka 1,4 kilometer och projektet medför
inga konsekvenser för dem.

Risken för att yt- och grundvatten ska förorenas under
driften är mycket liten tack
vare småskalig användning
av kemikalier, övervakning
och regelbunden service.

Risken för att yt- och grundvatten ska förorenas under
driften är mycket liten tack
vare småskalig användning
av kemikalier, övervakning
och regelbunden service.

Risken för att yt- och grundvatten ska förorenas under
driften är mycket liten tack
vare småskalig användning
av kemikalier, övervakning
och regelbunden service.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV
0

20 kraftverk

22 kraftverk

30 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Växtlighet

Byggandet av vindkraftsparken splittrar i liten mån den
naturliga miljön och ökar
kanteffekten.
Växtligheten på det sedvanliga moskogsområdet som
används för skogsbruk röjs
på högst 20 hektar och konsekvenserna för den sedvanliga växtligheten är av liten
betydelse.
Eventuella indirekta konsekvenser (bl.a. förändringar i
vattenbalansen och skuggförhållandena) för de värdefulla naturtyper som finns på
projektområdet har bedömts
som små.

De direkta konsekvenserna
för växtligheten i alternativ 2
gäller i huvudsak samma
områden som i alternativ 1. I
alternativ 2 tillkommer två
kraftverksplatser och därför
är konsekvenserna något
större. På byggplatserna för
vindkraftverken ska avverkningar göras på områden
vars
sammanlagda
areal
uppgår till cirka 22 hektar.
De direkta och indirekta konsekvenserna för värdefulla
naturobjekt liknar dem i alternativ 1 och de bedöms
som små.

Två lokalt värdefulla bäckar
utsätts för direkta konsekvenser. Vindkraftsparkens
servicevägar kommer att
korsa bäcken Rännilen på
fyra ställen och bäcken mellan Fräkenträsket och Långträsket på ett ställe. På tre
av dessa ställen finns det redan nu skogsvägar och
bäckarna har letts genom dikestrummor. Konsekvensernas omfattning är liten och
bäckarnas särdrag bedöms
inte förändras i betydande
grad.

De direkta konsekvenserna
för växtligheten i alternativ 3
gäller något andra områden
än i alternativen 1 och 2, om
än skogsbruksområden med
mycket sedvanlig växtlighet.
I alternativ 3 är antalet
kraftverksplatser fler och
därför sträcker sig konsekvenserna till ett större område. På byggplatserna för
vindkraftverken ska avverkningar göras på områden
vars
sammanlagda
areal
uppgår till cirka 30 hektar.
I alternativ 3 kommer vindkraftsparkens servicevägar
att korsa den lokalt värdefulla bäcken Rännilen på fem
ställen och bäcken mellan
Fräkenträsket och Långträsket på ett ställe. På tre av
dessa ställen finns det redan
nu skogsvägar och bäckarna
har letts genom dikestrummor. Konsekvensernas omfattning är liten och bäckarnas särdrag bedöms inte
förändras i betydande grad.
I alternativ 3 finns vindkraftverken och servicevägarna i genomsnitt lite
längre från andra värdefulla
naturobjekt, och därför är de
indirekta konsekvenser som
dessa eventuellt utsätts för
mindre än i alternativen 1
och 2.

Inga METSO-objekt utsätts
för konsekvenser.
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Inga
konsekvenser.
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MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV
0

20 kraftverk

22 kraftverk

30 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Fågelbestånd

Byggandet
förändrar
och
splittrar i liten utsträckning
det häckande fågelbeståndets livsmiljöer och orsakar
tillfälliga störningar.
Förändringen i skogarnas
struktur på projektområdet
försämrar livsmiljöerna något för arter som föredrar
enhetliga
skogsområden,
såsom tjäder, pärluggla och
tretåig hackspett. Livsmiljöer
för sådana fågelarter som
trivs i gamla skogar utsätts
inte för direkta konsekvenser.

Skillnaden mellan projektalternativen (2 kraftverk) är så
liten att det inte finns någon
betydande skillnad mellan
konsekvenserna för livsmiljön, barriär- och kollisionskonsekvenserna och de störande konsekvenserna. Konsekvenserna för fågelbeståndet i alternativ 2 bedöms
som små.

Det större antalet kraftverk
orsakar en något större kollisionsrisk för fåglarna och
hindret som vindkraftsparken
utgör på fåglarnas flyttstråk
är något större. I sin helhet
bedöms de konsekvenser för
fågelbeståndet som projektalternativet medför som relativt obetydliga.

Kollisionsrisken för det vanliga häckande fågelbeståndet
i området är liten.
Det finns inga betydande genomfartsstråk för flyttfåglar i
projektområdet, inga viktiga
födosöksstråk och heller inga
viktiga rastplatser för fåglar i
närheten, och därför bedöms
konsekvenserna för flyttfåglarna som små.

Övrig
fauna

Projektet förändrar i liten utsträckning djurens livsmiljöer
och medför tillfälliga störningar för faunan.
Livsmiljöer som är viktiga för
skyddsmässigt
värdefulla
djurarter utsätts inte för
några
betydande
direkta
konsekvenser, och projektet
försämrar
inte
väsentligt
djurarternas förbindelsekorridorer på området.

Vindkraftsparkens
konse- Inga
konsekvenser för det häckande få- kvenser.
gelbeståndet och flyttfågelbeståndet liknar mycket dem
i alternativen 1 och 2. Eftersom kraftverken och servicevägarna är fler sträcker
sig de direkta konsekvenserna för livsmiljöerna till ett
något större område och gäller ett större antal häckande
fåglar.

Konsekvenserna för faunan
liknar dem i alternativ 1 och
gäller samma områden.
Totalt sett bedöms konsekvenserna för faunan vara
små.

Vindkraftverken medför en
liten kollisionsrisk för fladdermöss. Konsekvenserna är
inte betydande på populationsnivå, eftersom fladdermustätheten i området är
ganska låg.
Totalt sett är konsekvenserna för faunan lokala och gäller ett litet område. Konsekvenserna bedöms som små.
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Konsekvenserna för faunan Inga
konseliknar dem i alternativen 1 kvenser.
och 2, men de sträcker sig
till ett större område, eftersom antalet kraftverk är
större.
Totalt sett bedöms konsekvenserna för faunan vara
små.

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

VINDKRAFTSPARK

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV
0

20 kraftverk

22 kraftverk

30 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Naturaområden och
övriga
skyddsområden

De naturtyper eller djurarter
i habitatdirektivet vilka utgör
skyddsgrund för Naturaområdena utsätts inte för konsekvenser.

Konsekvenserna liknar dem i
alternativ 1.

De häckande fåglar och flyttfåglar som rastar på Naturaoch skyddsområdena kan utsättas för lindriga konsekvenser på grund av de barriär- och kollisionskonsekvenser som
kraftverken
medför.
Vindkraftverkens
störande
konsekvenser (buller och
blinkningar) når inte fram till
Natura- och skyddsområdena.
Konsekvenserna för Naturaoch skyddsområdena är inte
betydande.
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Konsekvenserna liknar dem i Inga
konsealternativ 1. Det större anta- kvenser.
let kraftverk orsakar eventuellt något större barriär- och
kollisionskonsekvenser
för
de flyttfåglar som förekommer på Natura- och skyddsområdena, ifall fåglarnas
flyttstråk går genom området. Enligt observationerna
är dock fågelflyttningen genom området så liten att
konsekvenserna i alternativ
3 i sin helhet är små.
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV
0

20 kraftverk

22 kraftverk

30 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Markanvändning
och
samhällsstruktur

Projektet planeras på ett område som lämpar sig för
verksamheten och grundar
sig till största delen på befintlig infrastruktur.

Projektet planeras på ett område som lämpar sig för
verksamheten och grundar
sig till största delen på befintlig infrastruktur.

Projektet planeras på ett Inga
konseområde som lämpar sig för kvenser.
verksamheten och grundar
sig till största delen på befintlig infrastruktur.

En relativt liten del av vindparksområdet som i huvudsak används för skogsbruk
ändras till energiproduktionsområde.

En relativt liten del av vindparksområdet som i huvudsak används för skogsbruk
ändras till energiproduktionsområde.

En relativt liten del av vindparksområdet som i huvudsak används för skogsbruk
ändras till energiproduktionsområde.

Den nuvarande användningen av området kan i huvudsak fortsätta som förut.

Den nuvarande användningen av området kan i huvudsak fortsätta som förut.

Den nuvarande användningen av området kan i huvudsak fortsätta som förut.

Kraftverksplatserna har valts
så att konsekvenserna för
vandringslederna som finns
på området ska vara så små
som möjligt och kraftverken
inte ska finnas i den omedelbara närheten av vandringslederna.

Kraftverksplatserna har valts
så att konsekvenserna för
vandringslederna som finns
på området ska vara så små
som möjligt och kraftverken
inte ska finnas i den omedelbara närheten av vandringslederna.

I alternativ 3 finns ett kraftverk intill vandringsleden på
Märkenkall.

Projektet är förenligt med
Österbottens etapplandskapsplan 2 och ligger på ett
område som i planen har angetts som lämpligt för vindkraftsproduktion.

Projektet är förenligt med
Österbottens etapplandskapsplan 2 och ligger på ett
område som i planen har angetts som lämpligt för vindkraftsproduktion.

Projektet strider inte mot
planer som gäller på området, med undantag för ett
vägförbindelsebehov
som
delvis gäller projektområdet
och som finns angivet i Österbottens
landskapsplan.
Det finns inga beslut om att
genomföra vägförbindelsen.
I alternativ 1 förhindrar inte
kraftverken att vägförbindelsen byggs genom eller vid
sidan av vindkraftsparken.

Projektet strider inte mot
planer som gäller på området, med undantag för ett
vägförbindelsebehov
som
delvis gäller projektområdet
och som finns angivet i Österbottens
landskapsplan.
Det finns inga beslut om att
genomföra vägförbindelsen. I
alternativ 2 förhindrar inte
kraftverken att vägförbindelsen byggs genom eller vid
sidan av vindkraftsparken.
Området är i fråga om markanvändningen
likvärdigt
med alternativ 1, men den
areal som bebyggs är något
större.
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Projektet är förenligt med
Österbottens
etapplandskapsplan 2 och ligger på ett
område som i planen har
angetts som lämpligt för
vindkraftsproduktion.
Projektet strider inte mot
planer som gäller på området, med undantag för ett
vägförbindelsebehov som
delvis gäller projektområdet
och som finns angivet i Österbottens landskapsplan.
Det finns inga beslut om att
genomföra vägförbindelsen. I
alternativ 3 har kraftverken
placerats tätare än i de andra
alternativen och det är inte
nödvändigtvis möjligt att
bygga vägförbindelsen bland
kraftverken. Inte heller i
detta alternativ hindrar projektet att vägförbindelsen
byggs, till exempel väster om
kraftverken.
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV
0

20 kraftverk

22 kraftverk

30 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Näringsverksamhet
och
utnyttjande
av
naturtillgångar

Konsekvenserna gäller i huvudsak skogsbruket. Den
areal som inte längre kan användas för skogsbruk är
mycket liten och därför är
projektets konsekvenser för
skogsbruket små totalt sett.
De vägar som ska byggas och
iståndsättas i samband med
projektet hjälper också till att
underlätta för skogsbruket i
området.

Konsekvenserna gäller i huvudsak skogsbruket. Den
areal som inte längre kan användas för skogsbruk är
mycket liten och därför är
projektets konsekvenser för
skogsbruket små totalt sett.
De vägar som ska byggas och
iståndsättas i samband med
projektet hjälper också till att
underlätta för skogsbruket i
området.

Alldeles i närområdet kan
projektet störa utvecklingen
av näringar som förutsätter
tystnad och naturupplevelser,
till exempel naturturism.

Alldeles i närområdet kan
projektet störa utvecklingen
av näringar som förutsätter
tystnad och naturupplevelser,
till exempel naturturism.

Projektet ökar kommunernas
skatteintäkter genom ökad
sysselsättning och företagsverksamhet. Sysselsättningseffekten i Finland är grovt
uppskattat 740 årsverken.
De viktigaste naturtillgångarna som kan utnyttjas i området bildar grunden för användningen av området för
rekreation
(bärplockning,
svampplockning och jakt),
projektet påverkar inte rekreationsanvändningen i betydande grad under driftskedet.

Projektet ökar kommunernas
skatteintäkter genom ökad
sysselsättning och företagsverksamhet. Sysselsättningseffekten i Finland är
grovt uppskattat 814 årsverken.
De viktigaste naturtillgångarna som kan utnyttjas i området bildar grunden för användningen av området för
rekreation
(bärplockning,
svampplockning och jakt),
projektet påverkar inte rekreationsanvändningen i betydande grad under driftskedet.
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Konsekvenserna gäller i huvudsak skogsbruket. Den
areal som inte längre kan
användas för skogsbruk är
mycket liten och därför är
projektets konsekvenser för
skogsbruket små totalt sett.
Den areal som inte längre
kan användas för skogsbruk
är ändå större än i de andra
alternativen och därför är
också konsekvenserna för
skogsbruket större.
De vägar som ska byggas
och iståndsättas i samband
med projektet hjälper också
till att underlätta för skogsbruket i området.
Alldeles i närområdet kan
projektet störa utvecklingen
av näringar som förutsätter
tystnad och naturupplevelser, till exempel naturturism.
Projektet ökar kommunernas
skatteintäkter genom ökad
sysselsättning och företagsverksamhet. Sysselsättningseffekten i Finland är
grovt uppskattat 1 110 årsverken.
De viktigaste naturtillgångarna som kan utnyttjas i
området bildar grunden för
användningen av området
för rekreation (bärplockning,
svampplockning och jakt),
projektet påverkar inte rekreationsanvändningen i betydande grad under driftskedet.

Inga förändringar jämfört
med nuläget
och näringsverksamheten
kan fortsätta
som förut.
Konsekvenserna för regionalekonomin (förbättrad sysselsättning, kommunernas skatteintäkter) förverkligas inte.
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MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV
0

20 kraftverk

22 kraftverk

30 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Trafik

Transporterna under byggandet av vindkraftsparken
sker österifrån på rutten
riksväg 8–regionväg 725–
förbindelseväg 17747–en ny
privatväg/Korpilahtigränden.
Trafikkonsekvenserna gäller i
huvudsak dessa vägar.

Transporterna under byggandet av vindkraftsparken
sker österifrån på rutten
riksväg 8–regionväg 725–
förbindelseväg 17747–en ny
privatväg/Korpilahtigränden.
Trafikkonsekvenserna gäller i
huvudsak dessa vägar.

Transporterna under byg- Inga
konsegandet av vindkraftsparken kvenser.
sker österifrån på rutten
riksväg 8–regionväg 725–
förbindelseväg 17747–en ny
privatväg/Korpilahtigränden.
Trafikkonsekvenserna gäller
i huvudsak dessa vägar.

Under byggtiden är ökningen
av den tunga trafiken betydande i närheten av projektområdet, med undantag för
riksväg 8. Ökningen kan försämra trafikens smidighet
och den upplevda säkerhetsnivån, särskilt för bosättningen längs vägarna.

Under byggtiden är ökningen
av den tunga trafiken betydande i närheten av projektområdet, med undantag för
riksväg 8. Ökningen kan försämra trafikens smidighet
och den upplevda säkerhetsnivån, särskilt för bosättningen längs vägarna.

Under byggtiden är ökningen av den tunga trafiken betydande i närheten av projektområdet, med undantag
för riksväg 8. Ökningen kan
försämra trafikens smidighet
och den upplevda säkerhetsnivån, särskilt för bosättningen längs vägarna.

De mest betydande konsekvenserna beror på specialtransporterna, som sannolikt
orsakar lokala och övergående störningar för den övriga trafiken på hela transportrutten.

De mest betydande konsekvenserna beror på specialtransporterna, som sannolikt
orsakar lokala och övergående störningar för den övriga trafiken på hela transportrutten.

De mest betydande konsekvenserna beror på specialtransporterna, som sannolikt
orsakar lokala och övergående störningar för den övriga trafiken på hela transportrutten.

Trafikkonsekvenserna pågår
uppskattningsvis
cirka
1,5 byggsäsonger och under
den tiden är konsekvenserna
måttliga. Med beaktande av
konsekvensernas
varaktighet, kan de dock anses vara
av ringa betydelse.

Trafikkonsekvenserna pågår
uppskattningsvis
cirka
1,5 byggsäsonger och under
den tiden är konsekvenserna
måttliga. Med beaktande av
konsekvensernas
varaktighet, kan de dock anses vara
av ringa betydelse.

Trafikkonsekvenserna pågår
uppskattningsvis
cirka
1,5 byggsäsonger och under
den tiden är konsekvenserna
måttliga. Med beaktande av
konsekvensernas
varaktighet, kan de dock anses vara
av ringa betydelse.
Projektalternativ 3 medför
flest transporter och dygnstrafik och således också de
största trafikkonsekvenserna.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV
0

20 kraftverk

22 kraftverk

30 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Landskap
och
kulturarv

Fornlämningar

Konsekvenserna riktas mot
det öppna odlingslandskapet
i närheten av projektområdet
samt mot bostäder mitt i och
längs med odlingslandskapet.

Konsekvenserna riktas mot
det öppna odlingslandskapet
i närheten av projektområdet
samt mot bostäder mitt i och
längs med odlingslandskapet.

Konsekvenserna riktas mot
det öppna odlingslandskapet
i närheten av projektområdet samt mot bostäder mitt i
och längs med odlingslandskapet.

Enligt modellen syns inte
kraftverken från de största
tätorterna.

Enligt modellen syns inte
kraftverken från de största
tätorterna.

Enligt modellen syns inte
kraftverken från de största
tätorterna.

Landskapskonsekvensen för
det nationellt värdefulla
landskapsområdet Kyro älvdal är åtminstone måttlig.

Landskapskonsekvensen för
det nationellt värdefulla
landskapsområdet Kyro älvdal är åtminstone måttlig.

Landskapskonsekvensen för
det nationellt värdefulla
landskapsområdet Kyro älvdal är åtminstone måttlig.

Bland de övriga värdefulla
objekten utsätts Kvevlax
kyrkonejd och kulturlandskapet vid Kyro älv samt
Laihela ås kulturlandskap för
negativa landskapskonsekvenser.

Bland de övriga värdefulla
objekten utsätts Kvevlax
kyrkonejd och kulturlandskapet vid Kyro älv samt
Laihela ås kulturlandskap för
negativa landskapskonsekvenser.

Bland de övriga värdefulla
objekten utsätts Kvevlax
kyrkonejd och kulturlandskapet vid Kyro älv samt
Laihela ås kulturlandskap för
negativa landskapskonsekvenser.

Konsekvenserna för byggda
kulturmiljöer av riksintresse
är små.

Konsekvenserna för byggda
kulturmiljöer av riksintresse
är små.

Konsekvenserna för byggda
kulturmiljöer av riksintresse
är små.

I alternativ 1 byggs det
minsta antalet kraftverk, och
därför kan konsekvenserna
bedömas vara något mindre
än i alternativ 3.

Konsekvenserna i alternativ 2
motsvarar dem i alternativ 1.
Kraftverken som byggs är två
fler, men kraftverkstypen är
lägre än i alternativ 1.

I alternativ 3 byggs det
största antalet kraftverk,
men kraftverkstypen är lägre
än i de andra alternativen.

Konsekvenserna gäller ett
stort område och är långvariga, men landskapet återställs efter att verksamheten
lagts ned.

Konsekvenserna gäller ett
stort område och är långvariga, men landskapet återställs efter att verksamheten
lagts ned.

Det finns inga fornlämningar
på områdena där vindkraftverk, servicevägar och elöverföringskonstruktioner
byggs. Genomförandet medför inga negativa konsekvenser för fornlämningar.

Det finns inga fornlämningar
på områdena där vindkraftverk, servicevägar och elöverföringskonstruktioner
byggs. Genomförandet medför inga negativa konsekvenser för fornlämningar.
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Landskapet förblir oförändrat
och utsätts inte
för negativa
konsekvenser.

Konsekvenserna gäller ett
stort område och är långvariga, men landskapet återställs efter att verksamheten
lagts ned.
Ett kraftverk finns mindre än Inga konse20 meter från fornlämningen kvenser.
Rumamäki som upptäcktes
vid inventeringen 2014. För
att undvika konsekvenser bör
kraftverksplatsen flyttas eller
lämnas obebyggd. Byggandet
av de övriga kraftverken,
servicevägarna och elöverföringskonstruktionerna medför
inga negativa konsekvenser
för fornlämningar. Om objektet Rumamäki beaktas i den
fortsatta planeringen, uppstår inga konsekvenser för
fornlämningar.
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MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV
0

20 kraftverk

22 kraftverk

30 kraftverk

Projektet
genomförs
inte

Människor

16.2

Vindkraftsparken
påverkar
omgivningen och boendetrivseln för de människor som
bor i närheten av projektområdet, främst genom landskaps-, buller- och skuggkonsekvenser. De negativa
konsekvenserna för boendetrivseln är i huvudsak upplevelsemässiga. Det finns stora
individuella skillnader i hur
människor upplever konsekvenserna.

Vindkraftsparken
påverkar
omgivningen och boendetrivseln för de människor som
bor i närheten av projektområdet, främst genom landskaps-, buller- och skuggkonsekvenser. De negativa
konsekvenserna för boendetrivseln är i huvudsak upplevelsemässiga. Det finns stora
individuella skillnader i hur
människor upplever konsekvenserna.

Vindkraftsparken
påverkar
omgivningen och boendetrivseln för de människor
som bor i närheten av projektområdet, främst genom
landskaps-,
bulleroch
skuggkonsekvenser. De negativa konsekvenserna för
boendetrivseln är i huvudsak
upplevelsemässiga. Det finns
stora individuella skillnader i
hur
människor
upplever
konsekvenserna.

Hälsokonsekvenser uppstår
huvudsakligen genom vindkraftverkens bullereffekter.
Enligt modellen kan Miljöministeriets
planeringsriktvärde nattetid överskridas
vid ett fritidshus som används som scoutstuga.

Hälsokonsekvenser uppstår
huvudsakligen genom vindkraftverkens bullereffekter.
Enligt modellen överskrids
inte Miljöministeriets planeringsriktvärden eller statsrådets riktvärden för buller i
alternativ 2.

Hälsokonsekvenser uppstår
huvudsakligen genom vindkraftverkens bullereffekter.
Enligt modellen kan Miljöministeriets
planeringsriktvärde nattetid överskridas
vid ett fritidshus som används som scoutstuga.

Byggandet av vindkraftsparken är inget hinder för att
människor ska kunna röra
sig på området och använda
det för rekreation, men invånarna kan uppleva att vindkraftverken stör rekreationsanvändningen och försämrar
säkerheten.

Byggandet av vindkraftsparken är inget hinder för att
människor ska kunna röra
sig på området och använda
det för rekreation, men invånarna kan uppleva att vindkraftverken stör rekreationsanvändningen och försämrar
säkerheten.

Byggandet av vindkraftsparken är inget hinder för att
människor ska kunna röra
sig på området och använda
det för rekreation, men invånarna kan uppleva att
vindkraftverken stör rekreationsanvändningen och försämrar säkerheten.

Av invånarenkäten att döma
är inställningen till projektet
tämligen kritisk. Av dem som
besvarade enkäten understödde 33 procent alternativ
1.

Av dem som besvarade invånarenkäten
understödde
16 procent alternativ 2.

Av dem som besvarade invånarenkäten
understödde
24 procent alternativ 3.

Varken de negativa eller de
positiva konsekvenserna förverkligas.
Av
invånarenkäten att
döma är inställningen till projektet
ganska
kritisk. Av alla
som besvarade
enkäten understödde 56 procent att projektet inte bör
genomföras.

Alternativens genomförbarhet
Enligt MKB-förordningen ska rapporten över miljökonsekvensbedömningen innehålla en tillräcklig utredning av alternativen för projektet och deras genomförbarhet. Ur projektets synvinkel handlar genomförbarhet om miljömässiga,
ekonomiska, tekniska och juridiska kriterier. I MKB-förfarandet bedöms genomförbarhet ur miljösynvinkel utifrån en jämförelse av bedömningsresultaten och
alternativen, dvs. man bedömer om projektet orsakar någon betydande negativ
konsekvens för ett objekt i miljön, till exempel naturen eller människorna.
Projektets miljökonsekvenser har bedömts genom att de förändringar som projektet ger upphov till har jämförts med områdets nuläge. De olika projektalternativen har därefter jämförts inbördes med avseende på hur betydande konsekvenserna är. När konsekvensernas betydelse har fastställts har man beaktat
konsekvensens storleksklass samt konsekvensobjektets värde och känslighet.
Vid fastställandet av konsekvensobjektets värde har man fäst särskild uppmärk-
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samhet vid den respons som har erhållits av olika intressentgrupper under MKBförfarandet.
I MKB-förfaranden ökar kännedomen om det projekt som ska bedömas och dess
konsekvenser i takt med att utredningsarbetet framskrider. Den projektansvarige har utifrån utlåtandena och åsikterna om MKB-programmet samt annan respons beslutat att efter MKB-programskedet justera de bedömda alternativen
för att minska eller förhindra miljökonsekvenserna. Alternativen 1 och 2 i MKBbeskrivningen har skapats utifrån alternativet ”Färre kraftverk”, som presenterades i MKB-programmet. Planen för placeringen av kraftverken har ändrats på
så sätt att kraftverken har placerats längre från bebyggelsen och kraftverken i
närheten av vandringslederna på Märkenkall och Kärmeskallio har avlägsnats.
Vid placeringen av kraftverken har även konstaterade värdefulla naturobjekt och
fornlämningar beaktats. Alternativ 3 i MKB-beskrivningen motsvarar alternativet
”Fler kraftverk” i MKB-programmet. Antalet kraftverk och deras placering är
samma som förut, men för att minska miljökonsekvenserna har enhetseffekten
hos ett enskilt kraftverk och den maximala navhöjden minskats.
Skillnader mellan alternativens konsekvenser har identifierats utifrån antalet
kraftverk och deras tekniska egenskaper (höjd, utgångsbullernivå) i vindparksalternativen. De negativa landskapskonsekvenserna av alternativ 3 är något
större, eftersom vindkraftsparken är större. På de närliggande områdena riktas
landskapskonsekvenserna mot det öppna odlingslandskapet samt mot bostäder
mitt i och längs med odlingslandskapet. Även vandringslederna på projektområdet utsätts för landskapskonsekvenser. Landskapskonsekvensen för det nationellt värdefulla landskapsområdet Kyro älvdal är åtminstone måttlig. Bland de övriga värdefulla objekten utsätts Kvevlax kyrkonejd och kulturlandskapet vid Kyro
älv samt Laihela ås kulturlandskap för negativa landskapskonsekvenser.
Om projektet genomförs skulle de största miljökonsekvenserna förutom landskapskonsekvenserna vara bullerkonsekvenser. Enligt modellerna stannar ljudet
från rotorbladen främst kvar på vindparksområdet då vindkraftverken är i drift.
Alternativ 2 orsakar de minsta olägenheterna, eftersom utgångsbullernivån är
lägst i det alternativet. I alternativen 1 och 3 är det enligt modelleringen möjligt
att bullret från vindkraftverken kan överskrida planeringsriktvärdet nattetid enligt Miljöministeriets anvisning om vindkraftsutbyggnad vid en byggnad som har
klassificerats som fritidshus. Byggnaden används som scoutstuga.
De största skuggkonsekvenserna begränsar sig till vindparksområdet enligt modellerna. I alternativ 1 är influensområdet störst, eftersom kraftverkstypen är
högst.
Enligt bedömningen är konsekvenserna för naturtyperna och växtligheten, fågelbeståndet, de värdefulla naturobjekten, jordmånen samt yt- och grundvatten
i huvudsak små i alla alternativ.
Alternativen 1 och 2 medför inga konsekvenser för fornlämningar. I alternativ 3
kan man genom att flytta ett kraftverk något få till stånd en projektplan som är
genomförbar med tanke på fornlämningar.
I Österbottens landskapsplan anges ett vägförbindelsebehov som delvis gäller
projektområdet. I alternativ 3 har kraftverken placerats tätare än i de andra al-
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ternativen och konsekvenserna för en eventuell framtida vägförbindelse är mer
betydande än i de andra alternativen. Vägförbindelsebehovet ska beaktas i den
fortsatta planeringen. I övrigt är vindkraftsparkens konsekvenser för markanvändningen små enligt bedömningen och områdets nuvarande användning kan i
stora drag fortsätta som förut. Ingen betydande skillnad mellan de olika alternativen har konstaterats i fråga om detta. Vindkraftsparken påverkar omgivningen
och boendetrivseln för de människor som bor i närheten av projektområdet,
främst genom landskaps-, buller- och skuggkonsekvenser.
De säkerhets- eller miljörisker som hänför sig till vindkraftsparken under driften
är små, och det är osannolikt att de förverkligas under projektet. De risker som
har identifierats inom projektet kan förebyggas eller minskas genom övervaknings- och serviceåtgärder.
Alla de granskade alternativen bedöms vara genomförbara, under förutsättning
att särskilt vägförbindelsebehovet i landskapsplanen och fornlämningarna beaktas i den fortsatta planeringen av alternativ 3. Under den fortsatta planeringen
bör man även fortsätta dialogen med projektets olika intressentgrupper och parter samt fundera på metoder för att förhindra och lindra konsekvenserna.
17 FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNINGSPROGRAM FÖR KONSEKVENSERNA
17.1

Fågelbestånd

17.1.1

Det häckande fågelbeståndet
Man kan överväga att följa upp det häckande fågelbeståndet i Märkenkall vindkraftspark under projektets byggskede och under början av driftskedet alltid vid
behov. De inventeringar av fågelbeståndet som genomfördes under MKBförfarandet beskriver situationen innan vindkraftsparken byggs. I fråga om det
häckande fågelbeståndet kan man följa upp häckningsbeståndet hos de skyddsvärda arterna och de förändringar som sker i dessa inom projektområdet. Man
kan fästa uppmärksamhet vid de arter som förekommer på området samt vid
var och på vilket avstånd fåglarnas revir är belägna i förhållande till vindkraftverken.

17.1.2

Flyttfågelbeståndet
Fåglarnas flyttning sker på en bred front, och de flyttstråk som används varierar
i viss mån från år till år beroende på bl.a. väderförhållandena och vindriktningarna. Vindkraftsparkens läge intill fåglarnas flyttstråk gör att man kan följa fåglarnas beteende när de stöter på vindkraftsparken och observera eventuella kollisionssituationer. Riktad och ändamålsenlig observation av de fåglar som flyttar
genom området (t.ex. gäss, svanar, tranor och rovfåglar) ger värdefull information om sannolikheten för kollisioner och fåglarnas undanmanövrar på en plats
där fåglarna flyttar i tillräcklig mängd och de kan observeras relativt enkelt.
Uppföljningen av vår- och höstflyttningen ska vara tillräckligt omfattande sett till
arbetsmängden samt tidsmässigt täckande, så att man under uppföljningen får
en tillräcklig bild av flyttningen genom området och fåglarnas beteende i närheten av vindkraftverken.
Det rekommenderas att uppföljningen av flyttfåglarna genomförs i samarbete
med andra vindkraftsparker i omgivningen, eftersom det är det effektivaste sättet att få en täckande bild av eventuella förändringar i flyttstråken.
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Viltarter och jakt
Vindkraftsprojektets konsekvenser för jaktpraxis i området kan uppföljas i projektets byggskede och vid behov 1–2 år efter att vindkraftsparken har tagits i
bruk genom intervjuer med medlemmar i de jaktföreningar som verkar på området.

17.3

Buller
Orsaken till bullermätningarna under driften är verksamhetsutövarens skyldighet
att vara konsekvensmedveten, dvs. att känna till verksamhetens konsekvenser.
Eftersom bullrets signifikanta pulserande inte behandlas i modellerna, kan dess
eventuella existens bara konstateras genom mätningar. Mätningarna ska genomföras i enlighet med miljöförvaltningens anvisningar 4/2014: Mätning av
bullernivån från vindkraftverk vid objekt som utsätts (Miljöministeriet 2014). Ett
representativt mätresultat erhålls genom att mäta bullret vid de objekt där bullernivån är störst enligt modellerna.
Mätningar kan också utföras utifrån respons av invånarna. Om återkommande
störande buller enligt responsen kommer från en viss del av vindparksområdet,
kan bullret vid behov mätas.

17.4

Annan uppföljning
Bland invånarna i närområdet kommer en invånarenkät om hur konsekvenserna
av vindkraftsparken upplevs att genomföras när vindkraftsparken har varit i drift
i två år. Konsekvenserna för människorna följs dessutom upp utifrån responsen
på vindkraftsparken och de störningar som parken eventuellt ger upphov till.
Man försöker i mån av möjlighet avhjälpa problem som framkommer i responsen.
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