KUULUTUS

HAMELY/1002/2022

TORNIMÄEN TUULIVOIMAHANKE, PADASJOKI, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
ABO Wind Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Padasjoen kuntaan suunnitteilla olevasta
Tornimäen tuulivoimahankkeesta. Alue sijaitsee noin neljän kilometrin etäisyydellä Padasjoen keskustaajamasta ja noin kuuden kilometrin etäisyydellä Auttoisten kylästä. Matkaa Asikkalan kunnanrajalle on noin viisi kilometriä.
Noin 830 ha laajuiselle hankealueelle suunnitellaan enintään kuuden tuulivoimalan rakentamista.
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä, yksikköteho noin 6–10 MW ja tuulivoimapuiston kokonaisteho noin 36–60 MW. Hankkeen sähkönsiirtoa varten alueelle rakennetaan
sähköasema ja liityntä tullaan toteuttamaan alueella sijaitsevaan Elenia Oy:n 110 kV voimajohtoon.
YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan ABO Wind Oy:n suunnitelma siitä, mitä ja miten hankkeen
vaikutuksia ja vaihtoehtoja tullaan tarkastelemaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana.
Arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään kuusi uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden
kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW.
Kuulutus pidetään nähtävillä 9.6.-31.7.2022 Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla Kuulutukset osiossa. Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen siitä myöhemmin antama lausunto julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/tornimaentuulivoimaYVA
YVA-ohjelmaan voi tutustua tänä aikana myös Padasjoen Kuntalassa (Kellosalmentie 20), Padasjoen kirjastossa (Vaahteratie 4), Asikkalan kunnanvirastolla (Rusthollintie 2), Padasjoen teknisellä
virastolla (Asikkalantie 21) ja Asikkalan kirjastossa (Asikkalantie 21) toimipaikkojen aukiolojen puitteissa.
Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään maanantaina 20.6.2022 kello 17.30–19.30 Kullasvuoren
koulun liikuntasalissa (Koulukuja 2, Padasjoki). Esittelyn jälkeen on mahdollista keskustella vapaamuotoisesti YVA-menettelyn eri osapuolten kanssa ja tutustua aineistoon. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Esittelyosuuteen voi osallistua myös verkossa ja osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivuilla.
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Mielipide on toimitettava
kirjoittajan nimellä ja osoitteella varustettuna kuulutusaikana ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen:
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai kirjallisena osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu
12, 15141 Lahti.
LISÄTIETOJA
Kalle Greis, ABO Wind Oy (hankkeesta vastaava), puh. 050 551 9444, kalle.greis@abo-wind.fi
Kylli Eensalu, FCG Oy (YVA-konsultti), puh. 040 097 3449, kylli.eensalu@fcg.fi
Kirsi Lehtinen, Hämeen ELY-keskus (yhteysviranomainen), puh. 0295 025 073,
kirsi.lehtinen@ely-keskus.fi
Julkaistu Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla 8.6.2022.
Lahdessa 1. päivänä kesäkuuta 2022
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