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MKB-KUNGÖRELSE
EPV Tuulivoima Oy har 10.6.2010 skickat en bedömningsbeskrivning för projektet med en
vindkraftspark i Lillkyro enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994,
ändring 267/1999, ändring 458/2006) till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens
ansvarsområde för miljön och naturresurserna. I bedömningsbeskrivningen ges information om
projektet och projektalternativen samt en enhetlig bedömning om projektets miljökonsekvenser.
Vindkraftsparkens totala kapacitet kommer att vara högst 44-110 MW, som produceras med högst
22 turbiner. Vindkraftverkens effekt kommer att vara 2-5 MW. Projektområdets areal är ca 780
hektar och ligger söder om Kyro älv i området mellan Torkkolantie och Liiverinnevan metsätie.
Markarealen som behövs för vindkraftverkens fundament och servicevägnät är sammanlagt några
procent av projektområdets totala areal.
Bedömningsbeskrivningen är finskspråkig, sammandraget finns också på svenska.
ALTERNATIV SOM BEDÖMS
Alternativ 0; Projektet genomförs inte.
Alternativ 1; På vindkraftsparkens område placeras enligt den ursprungliga planen 22
vindkraftverk på 3-5 MW. Den totala kapaciteten kommer att vara 44-110 MW.
Alternativ 2; På vindkraftsparkens område placeras 20 vindkraftverk på 2-5 MW och den totala
kapaciteten kommer att vara 40-100 MW. På basis av fältutredningar och teknisk-ekonomisk
vidareplanering har 2 vindkraftverk tagits bort från alternativ 1och förläggningsplatsen för sju
kraftverk ändrats under MKB-förfarandets förlopp.
DEN PROJEKTANSVARIGE
EPV Tuulivoima Oy, Frilundsvägen 7, 65170 VASA
BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN ÄR OFFENLIGT FRAMLAGD TILL PÅSEENDE
Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen om projektets miljökonsekvensbedömning är framlagd
till påseende 16.6 – 16.8.2010 under tjänstetid på de officiella anslagstavlorna i Lillkyro kommun
och Korsholms kommun:
Lillkyro kommun, Vähäkyröntie 11, 66500 LILLKYRO
Korsholms kommun, Centrumvägen 4, 65610 KORSHOLM
Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen läggs också fram till påseende i kommunernas
huvudbibliotek:
Huvudbiblioteket i Lillkyro, Porinmäenkuja 1, 66500 LILLKYRO
Korsholms kommunbibliotek, Skolvägen 1, 65610 KORSHOLM
Kommunämbetsverket i Lillkyro är stängt 13 - 30.7.2010. Under den tiden är handlingarna dock
framlagda till påseende i huvudbiblioteket i Lillkyro under bibliotekets öppethållningstider.
Kommunämbetsverket i Korsholm är stängt 12 - 23.07.2010. Under den tiden är handlingarna dock
framlagda till påseende i huvudbiblioteket i Korsholm under bibliotekets öppethållningstider
Bedömningsbeskrivningen och kungörelsen finns också på webbplatsen www.miljo.fi/lsu/mkbaktuella

MER INFORMATION
Projektet och bedömningsbeskrivningen
EPV Tuulivoima Oy, Frilundsvägen 7, 65170 Vasa, Tomi Mäkipelto, tfn 050 370 4092, e-post:
fornamn.efternamn@epvtuulivoima.fi [tomi.makipelto]
Den projektansvariges MKB-konsult: Ramboll Finland Oy, Terveystie 2,15870 HOLLOLA, Reino
Kukkonen tfn 040 588 9030, Joonas Hokkanen, tfn 0400 355 260, e-post:
fornamn.efternamn@ramboll.fi
MKB-förfarandet
Kontaktmyndighet Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för
miljön och naturresurserna, Riitta Kankaanpää-Waltermann, tfn 0400 809 335,
fornamn.efternamn@ymparisto.fi [riitta.kankaanpaa-waltermann]
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Alla som är intresserade av ärendet kan framföra sin åsikt om bedömningsbeskrivningen. Skriftliga
ställningstaganden skickas senast 16.8.2010 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Österbotten, ansvarsområdet för miljön och naturresurserna, PB 262, 65101 VASA eller per e-post
till adress: registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi
KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE
Kontaktmyndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för
miljön och naturresursernas utlåtande om bedömningsbeskrivningen läggs fram till påseende inom
två månader efter att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet är
framlagt på samma platser som bedömningsbeskrivningen.
INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSMÖTE
Ett för allmänheten öppet möte om bedömningsförfarandet ordnas torsdagen 22.6.2010 med början
kl. 18 i Savilahti-talo, adress Merikaarrontie 5, 66500 LILLKYRO. Under mötet presenteras
projektet och bedömningens resultat.

Vasa 16.6.2010
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljön och
naturresurserna

