MKB-KUNGÖRELSE
Miljökonsekvensbedömningens objekt är den planerade 400 kV kraftledningen från Ventusneva i Karleby till Pyhäselkä i Muhos. Den projektansvarige är Fingrid Oyj. Kraftledningen ingår i den långsiktiga utvecklingsplanen för stamnätet i Västra Finland. Enligt
planen kommer det tekniskt föråldrade 220 kV nätet att ersättas med ett nät vars spänningsnivå är 400 kV.
BEDÖMNINGSPROGRAM TILL PÅSEENDE
Bedömningsprogrammet är offenligt framlagt till påseende 3.8.–2.10.2009 under
tjänstetid på de officiella anslagstavlorna i Karleby, Himango, Kalajoki, Pyhäjoki, Merijärvi, Brahestad, Vihanti, Siikajoki, Siikalatva, Limingo, Tyrnävä och Muhos kommun. Kungörelsen och bedömningsprogrammet skickas också till kommunernas huvudbibliotek som lägger fram handlingarna för allmänheten under samma tid. Kungörelsen
och bedömningsprogrammet publiceras också på Norra Österbottens miljöcentrals webbsidor: www.ymparisto.fi/ppo > ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > vireillä olevat
YVA-hankkeet.
Man utreder konsekvenser bl.a. till markanvändning och näringsliv, lansskapsbild,
människors hälsa och levnadsförhållanden, naturförhållanden och arkeologi.
ALTERNATIV
I projektet undersöks huvudalternativ A och två alternativa underalterntivsrutter B och B1
mellan Siikajoki och Muhos:
Alternativ A. Från Marinkainen i Karleby till Tuomioja i Siikajoki löper rutten längs den
gemensamma rutten för de nuvarande 220 kV och 110 kV ledningarna och löper huvudsakligen i 110 kV ledningens korridor. Vid Tuomioja i Siikajoki löper ruttalternativ A i ett
nytt ledningsområde norrom Paavola och Meijerinkylä i Tyrnävä. I Muhos från stamväg 22
till Pyhäselkä elstation löper ledningen parallelt med och västerom den nuvarande 400 kV.
Alternativ B löper helt i en ny ledningskorridor och avviker från alternativ A norrom Taarinneva i Siikajoki där den löper söderom tätorterna i Tuomioja, Paavola och Meijerikylä i
Tyrnävä. Rutten förenas med A-rutten i Lintusuo Tyrnävä.
Alternativ B1 avviker från alternativ A i närheten av Tuomioja-Brahestads järnväg där den
tangerar tätorterna i Tuomioja och Paavola. Rutten förenas med alternativ B före överfarten i Siikajoki.
Ett 0-alternativ (projektet genomförs inte) kommer inte att undersökas, eftersom det enligt
Fingrid Oyj inte är ett möjligt alternativ med tanke på upprätthållningen av stamnätverkets
funktion.
INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSMÖTEN
Ett för allmänheten öppet möte om bedömningsprogrammet ordnas:

17.8.2009 mondagen kl. 18-20 i Himango kommuns fullmäktigesal (Raumankarintie 2)
18.8.2009 tisdagen kl. 18-20 vid skolcentralen Kilpukka i Merijärvi (Merijärventie 104)
19.8.2009 onsdagen kl. 18-20 vid Paavola församlingshem i Siikajoki (Paavolantie
42).
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Alla som är intresserade av ärendet kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet.
Skriftliga ställningstaganden skickas senast 2.10.2009 till adress: Norra Österbottens
miljöcentral, PB 124, 90101 Uleåborg, eller per e-post till adress: kirjaamo.ppo@ymparisto.fi. Norra Österbottens miljöcentrals utlåtande om bedömningsprogrammet läggs fram till påseende senast 2.11.2009. Utlåtandet är framlagt på samma
platser som bedömningsprogrammet. Utlåtandet publiceras också på Norra Österbottens
miljöcentrals ovan nämnda webbsidor.
Den projektansvarige är Fingrid Oyj, PB 530, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsingfors, som
kontaktpersoner Mika Penttilä och Hannu Ylönen, tfn 030 395 5000. FCG Planeko Oy
(Pyhäjärven katu 1, 33200 Tammerfors) ansvarar som konsult för bedömningsprogrammets och konsekvensbeskrivningens utarbetning, som kontaktpersoner Marja Nuottajärvi
och Leila Väyrynen tfn 010 409 6700.
Som kontaktmyndighet vid MKB-förfarandet är Norra Österbottens miljöcentral, adressen: PB 124, 90101 Uleåborg (Veteraanikatu 1), Tuukka Pahtamaa, tfn 040 724 4385,
tuukka.pahtamaa@ymparisto.fi.

