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MKB-KUNGÖRELSE   
   

SEMECON OY, KENKÄKANGAS VINDKRAFTSPARK I SIEVI, 
PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING   
 
Semecon Oy planerar att bygga en vindkraftspark på Kenkäkangas i den södra delen 
av Sievi kommun i närheten av kommungränsen till Toholampi kommun. 
Vindkraftsområdet ligger cirka 8 km från Sievi centrum mot sydost-söder, cirka 11 km 
från Toholampi centrum österut, cirka 20 km från Reisjärvi centrum mot nordväst och 
cirka 32 km från Haapajärvi centrum västerut. 
 
Vindkraftsområdet omfattar ett enhetligt område med en areal på cirka 3 700 ha. I 
miljökonsekvensbedömningen av projektet (MKB) granskas två alternativ för 
genomföring. I alternativet ALT1 placeras 35 kraftverk och i alternativ ALT2 25 
kraftverk i projektområdet. I MKB:n granskas också ett s.k. nollalternativ (ALT0), vilket 
betyder att vindkraftsparken inte kommer att byggas. Vindkraftverkens totala höjd är 
högst 300 meter och enhetseffekten är cirka 6–10 MW. 
 
Den interna elöverföringen i vindkraftsparken sköts med jordkablar. För elöverföringen i 
projektet byggs en elstation i vindkraftsparkens område. Avsikten är att elektriciteten 
som produceras i vindkraftsparken ska överföras till riksnätet antingen med en 400 
kV:s eller en 110 kV:s luftledning. I miljökonsekvensbedömningen granskas två 
alternativa kopplingspunkter till riksnätet: 
• ALT A Kenkäkangas-Kukonsyrjä, två elsträckningsalternativ som skiljer sig en 

aning från varandra. Det ena sträckningsalternativet ligger i sin helhet i Sievi 
kommun, det andra sträckningsalternativet går i riktning med Sievi kommungräns 
med avstickare till kommunerna Toholampi och Kannus. 

• ALT B Kenkäkangas-Ullava, två elsträckningsalternativ som avviker en aning från 
varandra. Det ena sträckningsalternativet går rätlinjigt från Sievi kommun genom 
Toholampi kommun och upphör i Ullava i Karleby stads område. Det andra 
alternativet tar en nordligare rutt i Sievi och Toholampi kommuner och upphör i 
Ullava i Karleby stads område.  

 
Under MKB-förfarandet har man för avsikt att föra förplaneringen så långt att det ena 
alternativet för kopplingspunkt lämnas bort i beskrivningsskedet och 
elsträckningsalternativen för endast en anslutningspunkt undersöks. 
  

Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende   
 
Programmet för miljökonsekvensbedömning enligt lagen om förfarandet vid 
miljökonsekvensbedömning är framlagt till påseende 21.9–21.10.2022 på kommunerna 
Sievis, Reisjärvis och Toholampis och Kannus stads och Karleby stads webbplatser, i 
de nämnda kommunernas och städernas ämbetsverk och huvudbibliotek samt på 
adress www.ymparisto.fi/kenkakankaantuulivoimaYVA samt på NTM-centralen i Norra 
Österbotten (Veteraanikatu 1, Uleåborg).   
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Informationsmöte för allmänheten   
 
För allmänheten ordnas ett informationsmöte om projektet onsdagen 28.9.2022 med 
början kl. 17.00 på kommunhuset i Sievi (Haikolantie 16,85410 Sievi) och som 
webbsändning. Länk till sändningen läggs ut på projektets webbplats (webbadressen 
ovan). Representanterna för MKB-kontaktmyndigheten (NTM-centralen i Norra 
Österbotten), den projektansvarige (Semecon Oy) och MKB-konsulten 
(AlustaConsulting Oy) berättar om projektet.  Vid informationsmötet presenteras också 
planläggningen i projektet. Kaffeservering från och med kl. 16.30. Alla intresserade är 
välkomna att delta. 

Framförande av ställningstaganden   
  
Alla har rätt att framföra sin åsikt om programmet för miljökonsekvensbedömning. 
Ställningstaganden bör skickas in senast 21.10.2022 till NTM-centralen i Norra 
Österbotten per e-post till adress kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi eller 
skriftligt per post till adress PB 86, 90101 ULEÅBORG. NTM-centralen i Norra 
Österbotten ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 21.11.2022. Utlåtandet 
som innefattar ett sammandrag av ställningstaganden som lämnas in om 
bedömningsprogrammet, läggs fram till påseende på adress 
www.ymparisto.fi/kenkakankaantuulivoimaYVA.    

Mer information:   
 
Den projektansvarige: Verkställande direktör Olli Malkamäki, tfn 040 198 0745, 
olli.malkamaki(at)semecon.fi, projektcheferna Joni Heinonen, tfn 040 198 0794, 
joni.heinonen(at)semecon.fi och Tomi Heinonen, tfn 050 432 7568, 
tomi.heinonen(at)semecon.fi  
 
Konsult: Lauri Solin, tfn 044 704 6281, lauri.solin(at)alustaconsulting.fi   
 
Kontaktmyndighet: Heli Kinnunen, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 0295 038 
018, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi   
  
 
Denna kungörelse har hållits framlagd på kungörelsesidan på NTM-centralens 
webbplats (ely-keskys.fi/pohjois-pohjanmaa) under tiden 21.9–21.10.2022 samt i 
kommunerna på influensområde. Samtidigt har kungörelsen också publicerats på 
MKB-sidan (www.ymparisto.fi/kenkakankaantuulivoimaYVA). 

https://www.ymparisto.fi/kenkakankaantuulivoimaYVA
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