Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto – Vindkraftspark Ab
Miljökonsekvensbeskrivning

SAMMANDRAG
Inledning
Den projektansvarige är Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto – Vindkraftspark Ab, som planerar bygga åtta
vindkraftverk i Uttermossa i Kristinestad. Platserna för vindkraftverken och servicevägarna ligger på mark
som den projektansvarige äger. Bolagets strategiska mål är att bedriva miljövänlig elproduktion och på
så sätt bidra till de uppställda målen att öka den förnybara energin. Vindkraft är en ekologiskt mycket
hållbar form av energiproduktion, eftersom energikällan är förnybar och dess miljökonsekvenser är
obetydliga jämfört med kraftverk som använder fossila bränslen. Vindkraftverkens drift ger inte upphov
till koldioxid eller andra luftföroreningar.
För projektet görs en miljökonsekvensbedömning (MKB) enligt lagen och förordningen om
miljökonsekvensbedömning. De konsekvenser som har utretts under MKB-förfarandet har sammanställts
i den här miljökonsekvensbeskrivningen. I bedömningen har utlåtanden och annan respons, som
inkommit under arbetets gång, beaktats.
Utgångspunkt för vindkraftsprojektet har varit etapplandskapsplaneringen för vindkraft inom landskapet
Österbotten. Samtidigt med MKB-förfarandet har arbetet med en delgeneralplanen som ska möjliggöra
vindkraftsbyggande i Uttermossa i Kristinestad startat.

Projektbeskrivning och bedömda alternativ
Projektområdet ligger i landskapet Österbotten, i södra delen av Kristinestad, öster om byn Uttermossa.
Utredningsområdet gränsar i öster till Storå kommun. Projektområdet omfattar totalt ett cirka 2,6 km2
stort område.

Figur 1. Lägeskarta över vindkraftsparken i Uttermossa, Kristinestadt.
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Projektet består av att bygga en landbaserad vindkraftspark i Uttermossa i Kristinestad. Projektalternativ
ALT 1 omfattar högst 8 stycken vindkraftverk med en enhetseffekt på cirka 2–3,6 MW. Tornhöjden är
cirka 140 meter och rotordiametern cirka 120 meter. De bedömda vindkraftverkens totalhöjd är cirka 200
meter. I vindkraftsprojektet bedöms ett alternativ (ALT 1) samt dessutom ett s.k. nollalternativ (ALT 0)
som innebär att Uttermossa vindkraftspark inte byggs. Det här alternativet utgör jämförelsealternativ i
bedömningen. Det innebär att motsvarande elmängd produceras någon annanstans och med andra
elproduktionssätt.
Projektet som bedöms består av att bygga en vindkraftspark samt dess drift. För vindkraftverken behövs
servicevägar samt elöverföringsförbindelser. Enligt den preliminära utredningsplanen för byggandet av
servicevägar behövs cirka 3,3 kilometer helt nya servicevägar på projektområdet. Befintliga vägar som
ska förbättras utgör därtill sammanlagt cirka 2,5 kilometer. Servicevägförbindelse från riksväg 8 till
projektområdet ordnas via servicevägarna i EPV Vindkraft Ab:s vindkraftspark i Ömossa (ca 4,7 km).

Figur 2. Utdrag ur utkastet till delgeneralplan för vindkraftsparken i Uttermossen.

Elöverföringen från vindkraftverken till elstationen kommer att ske med 20 kV jordkablar. Jordkablarna
grävs ned i marken till cirka 0,7 meters djup och de placeras huvudsakligen i anslutning till
servicevägarna. Kablarna dras och kopplas till en transformatorstation (elstation) som ska byggas utanför
vindkraftsområdet. Den el som vindkraftverken producerar transformeras där till lämplig spänning för
elöverföringen ut från området. Jordkablarna kopplas till den kommande elstation som ska byggas för
Ömossa vindkraftspark väster om Uttermossa projektområde eller till en eventuell ny elstation i
Arkkukallio intill Fingrid Oyj:s 220 kV kraftledning Kristinestad–Ulvsby (som håller på att byggas om till
400 kV) öster om projektområdet. En utgångspunkt för vindkraftsprojektet i Uttermossa är att
elöverföringen ska lösas tillsammans med de övriga projekten i närområdet så att gemensamma
elöverföringskonstruktioner kan användas och nya elöverföringsledningar inte behöver byggas separat för
varje projekt. För elöverföringen från Ömossa vindkraftsprojekt med en 110 kV ledning Ömossa–
Bötombergen finns redan bygglov enligt elmarknadslagen beviljat av Energimarknadsverket och arbetet
med att bygga kraftledningen startade med röjning av ledningsgatan våren 2013.
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Det finns funderingar på en ny elstation i Arkkukallio intill kraftledningen Kristinestad–Ulvsby för flera
vindkraftsprojekts behov (bl.a. UPM Kymmene Oyj:s vindkraftspark i Mikonkeidas och Triventus Ab:s
vindkraftspark i Västervik). Via en sådan ny elstation kunde elöverföringen från vindkraftsparkerna, även
Uttermossaprojektet, kopplas till riksnätet.
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Figur 3. Uttermossa vindkraftsprojekt och alternativ 1 och 2 för den externa elöverföringen. I båda alternativen
är det fråga om en 20 kV jordkabel.

Projektets miljökonsekvenser
Konsekvenser för klimatet
Vindkraften påverkar klimatet och luftkvaliteten genom att den ersätter och minskar sådan
energiproduktion som ger upphov till utsläpp. Projektet uppskattas leda till en årlig minskning av
koldioxidutsläppen med cirka 2 000–8 000 ton, vilket motsvarar cirka 1 % av utsläppen av växthusgaser
i Södra Österbotten.
Elproduktion med vindkraft producerar i driften inte alls några utsläpp av växthusgaser som bidrar till
klimatförändringen. Den mängdmässigt viktigaste växthusgasen är koldioxid (CO2). Med hjälp av
vindkraftsparken kan klimatförändringen alltså motverkas, om man med dess hjälp kan ersätta
energikällor som ger upphov till utsläpp av växthusgaser, till exempel fossila bränslen eller torv. I
allmänhet bedöms att vindkraften kommer att ersätta i första hand energiformer med högre
produktionskostnader, speciellt kolkondens- eller naturgasbaserad elproduktion, vilka också ofta påverkar
klimatförändringen mest.
Vindkraftsparkernas effektivitet som energiproduktionsform har utretts i flera undersökningar genom
metoder baserade på livscykelanalys. Genom undersökningarna har man speciellt velat utreda
förhållandet mellan den energi som går åt till att bygga vindkraftverk och den energimängd som ett
kraftverk producerar under den tid det är i drift. I allmänhet har en vindkraftspark uppskattats producera
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den energimängd som går åt till att bygga den och ta den ur bruk i genomsnitt inom 4–6 månader, då
man förutom den egentliga vindkraftsparken också beaktar behövliga kraftledningar, elstationer och
andra konstruktioner. Därefter producerar vindkraftsparken el som kan anses direkt minska utsläppen av
växthusgaser från energiproduktionen.

Konsekvenser för jordmån och berggrund
Uttermossa vindkraftspark placeras i ett område där berget kommer i dagen på många ställen. Områdets
berggrund består av glimmergnejs och glimmerskiffer. I de försumpade sänkorna täcks moränen av
tunna torvavlagringar. Marken i skogsområdena består av morän, ungefär vid mitten av projektområdet
finns också en nord-sydlig zon med grova, sorterade jordlager såsom grovt grus. På projektområdet eller
i dess närhet finns inga geologiskt värdefulla formationer eller skyddskrävande bergsområden.
Projektets inverkan på jordmånen berör de områden som är föremål för byggverksamhet. Marken
bearbetas på områdena för vindkraftverkens fundament, resnings- och monteringsområdena samt på
områdena för servicevägar och jordkablar. Detta utgör endast några procent av hela planeringsområdets
areal. Kross och sprängsten för fundament, vägar och fältkonstruktioner fås delvis genom material som
frigörs i samband med byggandet på projektområdet och en del skaffas från täkter av marksubstans och
stenmaterial med för ändamålet lämpligt material. Konsekvenserna för jordmån och berggrund blir små.

Konsekvenser för yt- och grundvatten samt fiskbestånd
Planområdet ligger inom Bottenhavets kustområdes vattendragsområde (43), närmare bestämt på
Vikbäckens avrinningsområde (83.083). I klassificeringen av vattenförvaltningsområden hör
planeringsområdet till vattenförvaltningsområdet Kumo älv–Skärgårdshavet–Bottenhavet. På det
egentliga projektområdet finns inga sjöar alls. Genom området rinner Töniluoma, som kommer från
Tönijärv och som enligt den nya vattenlagen klassificeras som bäck.
På projektområdet finns inga klassificerade grundvattenområden. Närmaste grundvattenområden är
Kärjenkoski A (1015151 A, I klass) och B (1015151 B, II klass), som finns cirka 2,7 kilometer öster om
närmaste kraftverk. Kallträskinkangas I klass grundvattenområde ligger cirka nio kilometer söder om
projektområdet. Vindkraftsparkens område står inte i strömningsförbindelse med grundvattenområdena.
Grundvattenkvaliteten eller -mängden kommer inte att påverkas av att vindkraftsprojektet byggs.
Byggåtgärderna förändrar inte områdenas avrinningsförhållanden nämnvärt. Töniluoma, som finns på
projektområdet och motsvarar det som avses i vattenlagen, har beaktats i placeringen av
vindkraftverken och i alternativen för dragningen av jordkabeln.
Projektets eventuella konsekvenser för ytvattnet uppkommer speciellt i byggskedet. Då träden röjs bort
och ytjorden avlägsnas från fundamentområdet kan det öka den mängd fast substans och näringsämnen
som kommer ut i vattendragen, om tidpunkten för byggarbetet är mycket regnrik. Arbetet med att bygga
servicevägarna och broarna över Töniluoma kan också leda till att fast substans kommer ut i bäckar och
diken. Jordmånen på fundamentplatserna består huvudsakligen av mineraljord, varvid partiklarna av fast
substans är stora och inte sprids särskilt lätt. Byggarbetets inverkan på det eventuella fiskbeståndet i
bäckarna och dikena och på fisket där uppskattas också bli betydelselös eller mycket liten samt kortvarig.
Det bedöms inte uppstå någon inverkan på ytvattnet under driften. Med tillräckligt stora trummor kan
vattenflödet tryggas där vägar korsar fårorna så att flödet förblir ungefär oförändrat. Det innebär att
byggandet inte påverkar områdets vattenbalans eller fiskarnas vandringsmöjligheter. Vindkraftsparker
orsakar i normala fall ingen belastning som kunde påverka ytvattnet. Vindkraftverkens fundament och
kraftverkens drift anses inte orsaka andra konsekvenser som kunde vara skadliga för områdets
fiskbestånd och fiske.

Konsekvenser för vegetation och naturtyper
Vindkraftverken och servicevägarna som ska byggas och jordkablarna som ska dras placeras främst på
torra och karga talldominerade moar som inte har några särskilda naturvärden. Projektområdets skogar
har varit i aktiv skogsbruksanvändning tidigare, så trädbeståndets åldersstruktur domineras av unga
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plantbestånd och gallringsbestånd. Förnyelsemogna skogar finns främst intill Töniluoma där inga
områden för kraftverksfundament och montering placeras.
Projektområdets och näromgivningens värdefullaste naturobjekt är granskogen som är i naturtillstånd
längs Töniluoma (skogslagen 10 §) samt den till största delen odikade öppna Stormossen. På dessa
platser har inte anvisats några vindkraftverk som kunde hota de här objektens särdrag. Jordkabeln
korsar Töniluoma en gång på ett område som är i naturtillstånd. Där kan kabeln dras under bäcken
genom riktningsborrning utan att fåran behöver röras eller alternativt kan jordkabeln placeras i
Uttermossavägens dikeskant på det ställe där den ska dras under Töniluoma. Projektets konsekvenser för
vegetation och naturtyper blir små.

Konsekvenser för fågelbeståndet
Största delen av de häckande fåglarna i området består av arter som är typiska och förekommer rikligt i
barr- och blandskogar. På projektområdet hittades inga spelplatser för hönsfåglar eller boplatser för stora
rovfåglar. Det häckande fågelbeståndets medeltäthet är enligt materialet från punkttaxeringen på
utredningsområdet cirka 222 fågelpar per kvadratkilometer, vilket ganska väl motsvarar den
genomsnittliga fågeltätheten i Mellersta Finland och Österbotten. På basis av kartläggningstaxeringarna
vid kraftverksplatserna hade det häckande fågelbeståndets medeltäthet på de olika förläggningsplatserna
en variation på 144–368 fågelpar/km2, fåglarnas antal revir i taxeringsrutorna var 9…23 par och antalet
arter 6…11. Enligt kartläggningstaxeringarna avviker det häckande fågelbeståndet på vindkraftverkens
förläggningsplatser inte nämnvärt från det allmänna beståndet av häckande fåglar i området, utan
största delen av de häckande fåglarna på kraftverksplatserna består av arter som är vanligt
förekommande på hela utredningsområdet och är typiska för barr- och blandskogar. De största
fågeltätheterna sommaren 2011 noterades kring kraftverk 6 och 1, där områdets fågeltäthet höjs av att
taxeringsrutan har mångsidigare växtplatser än de övriga kraftverksplatserna. Fågeltätheterna var lägst
på kraftverkplatser som är placerade främst på kalhyggen och i plantskog. Där var antalet revir mindre
än tio. Beträffande skogshönsfåglar påträffades orrar i sammanlagt två taxeringsrutor samt järpe, tjäder
och dalripa i en ruta. Enligt kartläggningstaxeringen vid de olika kraftverksplatserna är
utredningsområdets genomsnittliga fågeltäthet cirka 242 par/km2. I närheten av kraftverksplatserna
observerades sammanlagt 38 häckande fågelarter i samband med kartläggningen.
För fågelbeståndet väntas inga särskilda konsekvenser som avviker från konsekvenserna av sedvanliga
skogsbruksåtgärder (avverkningar, gallringar). Förändringarna i livsmiljöerna berör karga, unga,
talldominerade skogar som används för skogsbruk och är av litet värde för fåglarna. I dessa skogar är
tätheten av häckande fåglar av naturen ganska liten och inga särskilt krävande häckande arter
förekommer. På basis av studerade flygrutter utgör projektområdet ingen stor kollisionsrisk för den
fiskgjuse som häckar i närområdet. Konsekvenserna för skogshönsfåglarna bedöms också bli små,
eftersom de viktigaste spelplatserna finns utanför projektområdet.
I södra Österbotten utgör Bottniska vikens strandlinje den viktigaste ledlinjen som koncentrerar
fågelflyttningen. Via den flyttar årligen hundratusentals fåglar. Uttermossa utredningsområde ligger i sin
helhet ganska långt från den här ledlinjen (ca 14 km). Uttermossa vindkraftsprojekt bedöms ha liten
inverkan på det genomflyttande fågelbeståndet. Projektområdet ligger inte i den centralaste och mest
riskkänsliga zonen av fåglarnas flyttstråk och på området finns inga terrängformer som tydligt styr
fåglarnas flyttning. Utgående från uppföljningen av fågelflyttningen var antalet fågelindivider som flyttade
genom projektområdet ganska litet och fåglarnas flytthöjd var för de flesta arterna tydligt ovanför och
nedanför gränserna för höjdzonen där kollisionsrisk föreligger. Enligt litteraturen bedöms cirka 10–20
fågelindivider per år kollidera med de åtta kraftverken i Uttermossa vindkraftspark, vilket inte innebär
någon betydande påverkan på populationerna för någon art som flyttar via området. Att projektområdet
är litet gör det också lättare för flyttfåglarna att väja eller ta en omväg runt hela området.
Konsekvenser för naturskyddet
På projektområdet finns inga naturskyddsområden. Närmaste områden som hör till nätverket Natura
2000 (bl.a. Hanhikeidas FI0800026, Lappfjärds våtmarker FI0800112) ligger närmare 6 kilometer från
projektområdet. På grund av avståndet bedöms Uttermossa vindkraftspark inte nämnvärt påverka
naturskyddsområdena.
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Uttermosssa vindkraftsprojekt orsakar inte sådana betydande skadliga konsekvenser som avses i
naturvårdslagen 65 § för Naturaområdenas naturtyper som ingår i habitatdirektivets bilaga I eller arterna
i fågeldirektivets bilaga I och projektet är därför genomförbart. Projektet påverkar inte andra
naturskyddsområden, -programområden eller landskapsplanens skyddsområdesreserveringar.
Enligt de utredningar som gjorts är områdena som planeras för utbyggnad av vindkraft inte viktiga
livsmiljöer för fladdermöss, flygekorrar, åkergrodor eller uttrar och vindkraftsprojektet bedöms inte
påverka dessa arter mer än obetydligt.

Konsekvenser för markanvändning och planläggning
Planeringsområdet ägs till största delen av den projektansvarige. Vindkraftverken och servicevägarna på
projektområdet placeras på mark som ägs av den projektansvarige.
Projektet medför inga avsevärda konsekvenser för samhällsstrukturen. Planeringsområdet används för
skogsbruk. Möjligheterna att utnyttja skogen för många olika ändamål såsom friluftsliv, bärplockning och
jakt kvarstår även efter att vindkraftsparken har byggts. Inverkan på markanvändningen begränsar jordoch skogsbruket på de områden där vindkraftverk och servicevägar samt kraftledningar byggs. Områdets
skogsvägar förbättras. Möjligheterna att bygga inom vindkraftsparkens område och dess omedelbara
närhet kommer i fortsättningen att vara begränsade. Soldattorpet, som har beaktats i landskapsplanen
och utgör ett rekreationsmål, störs inte av buller och rörliga skuggor från kraftverken tack vare det långa
avståndet.
Uttermossa projektområde är huvudsakligen anvisat som vindkraftsområde i förslaget till
etapplandskapsplan för Österbotten. För att projektet ska kunna genomföras måste en delgeneralplan
utarbetas för området. Kristinestad började utarbeta en delgeneralplan för Uttermossaområdet våren
2012. Andra planläggningsprojekt för vindkraft i närområdet är bl.a. projekten i Ömossa, Mikonkeidas,
Lappfjärd & Lakiakangas samt Västervik. Om Uttermossaprojektet förverkligas orsakas planläggningen av
de omgivande områdena inte sådana konsekvenser att det inte skulle gå att samordna dem i de olika
planläggningsprocesserna.
Planeringsområdet ligger utanför områdena där flyghinderbegränsning gäller. Vindkraftverk påverkar
flygtrafikens smidighet och måste därför utrustas med flyghinderljus. Trafiksäkerhetsverket Trafi har
beviljat Uttermossaprojektet flyghindertillstånd för fem kraftverk.
Enligt försvarsmaktens utlåtande bedöms kraftverken i Uttermossa vindkraftsprojekt inte ha någon
kännbar inverkan på prestandan för försvarsmaktens övervaknings- och vapensystem, truppernas
utbildning om systemens funktion och hur de används eller för militärflyget. Försvarsmakten motsätter
sig inte att vindkraftverk enligt planen byggs i Uttermossaområdet i Kristinestad.

Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Konsekvenserna för närlandskapet är störst i projektets näromgivning. Projektets landskapspåverkan blir
störst i Uttermossa by dit områdets vindkraftverk ställvis syns mycket tydligt. Projektet har ingen stor
inverkan på nationellt eller regionalt värdefulla byggda kulturmiljöer eller landskapsområden. Inverkan på
fjärrlandskapet blir liten.
Inverkan på byggd kulturmiljö blir liten. På projektområdet finns inga kulturhistoriskt värdefulla objekt
eller områden och inga fornlämningar. Dragningen av jordkabel påverkar inte landskapet i omgivningen.
Konsekvenser av buller och rörliga skuggor
Beträffande bosättningen i planeringsområdets omgivning understiger de modellerade bullernivåerna
riktvärdena enligt statsrådets beslut 993/1992, vilka är 50 dB nattetid och 55 dB dagtid, vid alla
bostadsbyggnader i närheten av vindkraftsparken. Vid fritidsbostäderna på stranden av Tönijärvi
överskrids riktvärdet för fritidsbostadsområden, 40 dB nattetid, vid 1 fritidsbostäder. Riktvärdet dagtid,
45 dB, underskrids vid alla fritidsbostäder. Strandområdena vid Tönijärvi är visserligen inte planlagda
som fritidsbostadsområde.
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Planeringsriktvärdet för bostadsområden nattetid enligt miljöministeriets anvisning (2/2014), 40 dB,
överskrids i den modellerade situationen (LWA 105,5 dB) nordväst om parken vid en fast bostad.
Planeringsriktvärdet dagtid, 45 dB, överskrids inte vid någon fast bostad. Vid en fritidsbostad sydost om
parken överskrids planeringsriktvärdet dagtid, 40 dB, och utöver vid denna fritidsbostad överskrids
planeringsriktvärdet nattetid, 35 dB, vid en fritidsbostad.

Figur 4. Bullermodell, Lwa 105,5 dB.

I modelleringen av starkare bullerutsläpp (LWA 107,0 dB) överskrids planeringsriktvärdet för
bostadsområden nattetid, 40 dB, nordväst om projektområdet vid tre fasta bostäder. Planeringsriktvärdet
för bostadsområden dagtid, 45 dB, överskrids inte vid någon fast bostad. Vid två fritidsbostäder sydost
om parken överskrider bullernivån planeringsriktvärdet för fritidsbostadsområden dagtid, 40 dB, vilket
innebär att bullernivån vid dessa fritidsbostäder också överskrider planeringsriktvärdet nattetid, 35 dB.
I Finland finns inga riktvärden för påverkan av rörliga skuggor, men i bedömningen används de
planeringsriktvärden som används annanstans i Europa. Påverkan av rörliga skuggor vid bosättningen
ligger vid gränsen för de rekommenderade värden som följs annanstans i Europa eller blir något större
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nordväst om Uttermossa projektområde (vid fyra bostadsbyggnader) samt vid Tönijärvi (1 fritidsbostad).
På dessa platser kan påverkan av buller och rörliga skuggor förekomma. Bullret och de rörliga skuggorna
från vindkraftverken kan störa dem som bor där, även om riktvärdena eller planeringsriktvärdena för
buller och rörliga skuggor inte överskrids, eftersom trakten anses vara fridfull och landsbygdspräglad. I
projektområdets näromgivning finns inga skolor eller daghem eller andra motsvarande så kallade särskilt
känsliga objekt som kunde påverkas av projektet.
De kalkylerade bullernivåerna är av en sådan klass att bullret från vindkraftverken inte på långt när kan
urskiljas i alla väderförhållanden, eftersom ljudet från vindkraftverken drunknar i ljudet av vinden en stor
del av tiden. Under vissa förhållanden, då bakgrundsljudet är lågt, kan ljudet från vindkraftverken dock
höras.
De rörliga skuggorna av vindkraftverkens snurrande rotorer bedömdes utgående från de verkliga
väderuppgifterna (vindförhållanden och molnighet) samt kraftverkens drifttider. Det är dock skäl att
observera att modelleringen inte beaktar växtlighetens och trädens skymmande verkan. Om
vindkraftverken inte syns till exempel från gårdsplanerna, kommer de inte heller att ge upphov till några
rörliga skuggor. Enligt modelleringen ligger två bostadshus nordväst om projektområdet på gränsen för
den zon där rörliga skuggor förekommer 10 timmar om året. Nordväst om området vid ett bostadshus,
ett ödehus och ett hus som inte är stadigvarande bebott kommer rörliga skuggor att förekomma mer än
8 timmar men mindre än 10 timmar om året. Vid norra delen av Tönijärvi finns en fritidsbostad vid
gränsen av zonen där rörliga skuggor förekommer 8 timmar. Det går att minska påverkan av de rörliga
skuggorna från vindkraftverken genom ändring av kraftverksplatserna eller antalet kraftverk samt genom
tekniska lösningar som installeras på kraftverken.

Konsekvenser för människornas levnadsförhållanden och trivsel
Vindkraftsparken påverkar boendetrivseln för närområdets invånare vilkas hem eller fritidsbostad ligger
inom området för bullerpåverkan eller rörliga skuggor från kraftverken eller på ett avstånd där de har fri
sikt mot kraftverken på nära håll och upplever kraftverksljudet, skuggorna eller synligheten som
störande. Ljudet från vindkraftverken och deras rörelser förändrar boendemiljön för dem som är vana
med naturen. Enligt bedömningen är det mycket individuellt hur olika personer tolererar förändringen i
landskapet och det går inte att entydigt förklara enligt exempelvis avståndet till vindkraftverken. Det kan
hända att vissa invånare upplever att synliga vindkraftverk försämrar boendemiljöns trivsel, medan andra
kan uppleva dem som ett tecken på en positiv utveckling. Då vindkraftverken är i drift kommer de inte
att hindra användning av området för rekreation, till exempel friluftsliv, jakt eller strövtåg, men
kraftverkens ljud, rörliga skuggor eller synlighet i kraftverkens närhet kan tidvis upplevas som störande i
samband med rekreation och som en faktor som försämrar boendetrivseln.

Kumulativa effekter tillsammans med andra projekt
Flera vindkraftsprojekt planeras på olika håll i Österbotten och i Bottniska viken. Om projekten
genomförs kommer man att kunna se vindkraftverk med ganska jämna mellanrum i Österbotten både till
havs och till lands. Då vindkraftverken byggs kommer de att skapa en ny regional prägel som kommer
att förändra den österbottniska kulturmiljöns karaktär och den nuvarande landskapsbilden.
De närmaste projekten som kan ge upphov till kumulativa effekter tillsammans med Uttermossa
vindkraftsprojekt är Ömossa, Mikonkeidas och Lappfjärd & Lakiakangas vindkraftsparker. Genom
kumulativ påverkan i fråga om landskap, buller och rörliga skuggor ökar konsekvenserna i de byar som
ligger närmast projektområdena, exempelvis Uttermossa och Korsbäck. Som en kumulativ effekt av de
olika projekten ökar också risken för att fiskgjusen som häckar på Stormossen ska kollidera med något
av vindkraftverken. Eftersom det finns flera vindkraftsprojekt längs Bottniska vikens kust kommer dessa
sannolikt att förändra flyttfåglarnas beteende och flyttstråk.

