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MKB-KUNGÖRELSE
Västra Finlands miljöcentral är kontaktmyndighet i förfarandet med miljökonsekvensbedömning (MKB) i anslutning till Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:s projekt för en vindkraftspark i Lillkyro. Västra Finlands miljöcentral
meddelar att projektet är anhängigt. Vindkraftsparken planeras i ett obebyggt skogs- och åkerområde på den södra
sidan av Kyro älv. Avståndet till Lillkyro tätort är knappt fem kilometer och avståndet till Laihela kommuncentrum på den södra sidan av området är ca 5,5 km. Den närmaste bebyggelsen finns längs Kyro älv och Merikaarrontie samt söder om den på ca 500 meters avstånd. Den närmaste glesbebyggelsen ligger västerut på ca 70 meters
från projektområdet. Projektområdet är beläget söder och sydväst om Kyro älvs mellersta och nedre lopp, som är
skyddade genom en speciallag. Till projekthelheten hör också byggande av fundament och vägförbindelse för
varje vindkraftverksenhet samt en ny transformatorstation i området. Vindkraftverksenheterna kopplas till kraftledningen som finns i planeringsområdet, vilken är ansluten till riksnätet. Som en del av projektets beredning har
ett bedömningsprogram enligt lagen om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
(458/2006) utarbetats. Programmet är en plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska utföras.
I bedömningsprogrammet granskas som projektalternativ nollalternativet och ett alternativ samt en anslutningsledning till kraftledningen Toby- Mäntylä:
- alternativ 0: Projektet genomförs inte. Ingen vindkraftspark byggs i Lillkyro.
- alternativ 1: Högst 20 vindkraftverk byggs i Lillkyro, i området på den södra sidan av Kyro älv. Vindkraftverken har en effekt på 3–5 MW och vindkraftsparken får en total kapacitet på 60–100 MW. I bedömningen strävar
man utöver storleksklassen även efter att granska och optimera de enskilda vindkraftverkens placering och konsekvenser. Elektriciteten från vindkraftverken överförs till transformatorstationerna med jordkablar. Vindkraftsparken kopplas till riksnätet.
DEN PROJEKTANSVARIGE
EPV Tuulivoima Oy, Frilundsvägen 7, 65170 Vasa.
BEDÖMNINGSPROGRAMMET ÄR OFFENLIGT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE
20.4.2009 – 20.5.2009 under tjänstetid på de officiella anslagstavlorna i
Lillkyro kommun, Vähäkyröntie 11, 66500 LILLKYRO
Korsholms kommun, Centrumvägen 4, 65610 KORSHOLM
Kungörelsen och bedömningsprogrammet skickas också till kommunernas huvudbibliotek som lägger fram
handlingarna för allmänheten under samma tid:
Huvudbiblioteket i Lillkyro, Porinmäenkuja 1, 66500 LILLKYRO
Korsholms kommunbibliotek, Skolvägen 1, 65610 KORSHOLM
Kungörelsen och bedömningsprogrammet publiceras också på Västra Finlands miljöcentrals webbsidor
www.miljo.fi/lsu/mkb-aktuella

MER INFORMATION
Projektet och bedömningsprogrammet
EPV Tuulivoima Oy, Frilundsvägen 7, 65170 Vasa, Tomi Mäkipelto, tfn 050 370 4092, e-post: fornamn.efternamn@epvtuulivoima.fi
Den projektansvariges MKB-konsult: Ramboll Finland Oy, Antti Lepola, tfn 040 588 7557, Joonas Hokkanen, tfn
0400 355 260, e-post: fornamn.efternamn@ramboll.fi
MKB-förfarandet
Västra Finlands miljöcentral, Vasa, Riitta Kankaanpää-Waltermann, tfn 020- 490 5206, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [riitta.kankaanpaa-waltermann]
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FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Alla som är intresserade av ärendet kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 20.5.2009 till adress: Västra Finlands miljöcentral, Skolhusgatan 19, PB 262, 65101 VASA
eller per e-post till adress: kirjaamo.lsu@ymparisto.fi
KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE
Västra Finlands miljöcentrals utlåtande om bedömningsprogrammet läggs fram till påseende inom en månad efter
att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet är framlagt under en månads tid på samma
platser som bedömningsprogrammet. Utlåtandet publiceras också på Västra Finlands miljöcentrals ovan nämnda
webbsidor.
INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSMÖTEN
Ett för allmänheten öppet möte om bedömningsprogrammet ordnas torsdagen 23.4.2009 med början kl. 18 i Savilahti-talo, adress Merikaarrontie 5, 66500 LILLKYRO.
Vasa 17.4.2009
VÄSTRA FINLANDS MILJÖCENTRAL

