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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 vindkraftpark i Ömossa, Kristinestad. Västra Finlands
miljöcentral meddelar härmed att projektet är anhängigt. Projektet gäller byggande av en vindkraftpark i området
av Ömossa i Kristinestad. Vindkraftsparken skulle placeras söder om Kristinestads centrum och öster om riksväg
8. Planeringsområdets areal är ca 19 km2. Enligt de nuvarande planerna skulle max. 45 vindkraftsenheter byggas i
området. Enhetseffekten för vindkraftverken är 3-5 MW. Den uppskattade totaleffekten skulle vara 135-225 MW.
Varje vindkraftverksenhet består av ett torn som byggs på ett fundament, en rotor med blad och ett maskinrum.
För underhållet av vindkraftverken behövs bygg- och servicevägar. Elektriciteten som framställs i vindkraftparken
matas ut i riksnätet från transformatorstationerna som byggs inuti parken. Elöverföringen från kraftverken till
transformatorstationerna sker med jordkablar. 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.
Alternativen som granskas är ett nollalternativ och ett projektalternativ på detsamma ca 19 km2 stora projektområdet samt hur vindkraftsparken ansluts till kraftledningen Kristinestad–Kankaanpää, som går öster om projektområdet:
Alternativ 0: Projektet genomförs inte. Ingen vindkraftspark byggs på Ömossaområdet i Kristinestad.
Alternativ 1: Högst 45 vindkraftverk byggs i Ömossaområdet i den inre delen av Kristinestad. Vindkraftverken har
en effekt på 3–5 MW och vindkraftsparken får en total kapacitet på 135–225 MW. I bedömningen undersöks om
antalet vindkraftverk och deras placering kännbart påverkar landskapsvärdet, kustens naturvärden och Naturaområdenas skyddsvärden och de sociala värdena. Elöverföringen från vindkraftverken till de två transformatorstationerna som byggs på området sker med jordkablar. Vindkraftsparken kopplas till riksnätet.
DEN PROJEKTANSVARIGE
EPV Tuulivoima Oy, Frilundsvägen 7, 65170 Vasa
BEDÖMNINGSPROGRAMMET ÄR OFFENLIGT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE
23.3.2009 - 22.4.2009 under tjänstetid på de officiella anslagstavlorna i följande kommuner:
Kristinestad, Rådhusgatan 1, 64101 Kristinestad.
Kungörelsen och bedömningsprogrammet skickas också till kommunernas huvudbibliotek som lägger fram
handlingarna för allmänheten under samma tid:
Kristinestads huvudbibliotek, Salutorget 1, 64101 Kristinestad.
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, Joonas Hokkanen, tfn 0400 355 260, e-post: fornamn.efternamn@ramboll.fi
MKB-förfarandet
Västra Finlands miljöcentral, Vasa, Egon Nordström, tfn 020- 490 5207, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
[egon.nordstrom]
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FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Alla som är intresserade av ärendet kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 22.4.2009 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
För allmänheten öppna möten om bedömningsprogrammet ordnas måndagen 30.3.2009 med början kl. 18 i
Ömossa skola i Kristinestad, Ömossavägen 98, 64440 Ömossa.
Vasa 17.3.2009
VÄSTRA FINLANDS MILJÖCENTRAL

