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Delgeneralplan för Roukus vindkraftspark

Planläggningssektionen i Vörå kommun beslöt den 3.12.2020, § 47 att utarbetandet av en delgene-
ralplan för Roukus vindkraftspark får inledas. I samband med planläggningen görs en miljökonse-
kvensbedömning enligt MKB-lagen.

Delgeneralplanens program för deltagande och bedömning (PDB) och därtill hörande plan för miljö-
konsekvensbedömning (MKB) hålls offentligt framlagda under tiden 23.3-22.4.2022.

Ett öppet infotillfälle för allmänheten beträffande generalplanen och miljökonsekvensbe-döm-
ningen hålls i auditoriet på Norrvalla 5.4.2022 kl. 17-19. Kaffeservering i Elsas kök kl. 16:30. Plan-
läggningskonsulten och de projektansvariga informerar om PDB-/MKB-processen och projektets
framskridande.

Energiequelle Oy planerar bygga en vindkraftspark med högst 7 vindkraftverk i skogsområdena Rou-
kus och Isomäki söder om Kimo by och öster om Kuckus bosättningsområde i Vörå kommun. De
olika alternativen för elöverföringens sträckningar som ska undersökas i projektets miljökonse-
kvensbedömning (MKB) befinner sig till sin helhet inom Vörå kommuns gränser.

För att projektet ska kunna genomföras krävs att en delgeneralplan för vindkraft och en miljökonse-
kvensbedömning enligt MKB-lagen utarbetas. Projektets planförfarande och förfarande vid miljö-
konsekvensbedömning (MKB) genomförs som ett gemensamt förfarande, vilket möjliggörs enligt
den nya MKB-lagen (252/2017). I förfarandet skapas både en delgeneralplan och projektets MKB.
Planläggningen består av fyra skeden: anhängiggörande, beredning, förslag och godkännande. Mil-
jökonsekvensbedömningen består av två skeden: plan för miljökonsekvensbedömning (publiceras
som en del av planens program för deltagande och bedömning) och miljökonsekvensbeskrivning
(publiceras som en del av planens beredningsmaterial, alltså planutkastet). Generalplanen utarbetas
enligt 77 a § i markan-vändnings- och bygglagen, varvid den direkt kan användas som grund för be-
viljande av bygglov.

Delgeneralplanens program för deltagande och bedömning samt därtill hörande plan för miljökon-
sekvensbedömning hålls framlagd på webben på adressen www.vora.fi/roukus och på NTM-cen-
tralens webbplats på adressen www.miljo.fi/roukusvindkraftMKB

Under framläggningstiden kan åsikter och utlåtanden om dokumenten lämnas in. Åsikter och utlå-
tanden ska lämnas in skriftligt till Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ eller per e-post till
adressen vora@vora.fi

http://www.vora.fi/roukus
http://www.miljo.fi/roukusvindkraftMKB
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I MKB-förfarandet är utlåtandet av kontaktmyndigheten NTM-centralen i Södra Österbotten om pla-
nen för miljökonsekvensbedömning offentligt framlagt senast en månad efter att tidsfristen för in-
lämning av utlåtanden och åsikter har löpt ut. Utlåtandet kan läsas på adressen www.miljo.fi/rou-
kusvindkraftMKB

Vörå 22.3.2022
Planläggningssektionen

Mera information ger:

Planläggaren och den ansvarige för förfarandet:

Vörå kommun
Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ

Mats Dahlin
Planläggningsingenjör
tfn 050-347 1829
mats.dahlin@vora.fi

Konsult:

Ramboll Finland Oy
Hovrättsesplanaden 19, 65100 Vasa

Planens beredare: Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning:
Jonas Lindholm Ville Yli-Teevahainen
Projektchef MKB-projektchef
tfn  040 825 6260 tfn 040 590 4286
jonas.lindholm@ramboll.fi ville.yli-teevahainen@ramboll.fi

MKB-kontaktmyndighet:

NTM-centralen i Södra Österbotten
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser
PB 156, 60101 SEINÄJOKI

Heli Rasimus
Överinspektör
tfn 0295 027 033

http://www.miljo.fi/roukusvindkraftMKB
http://www.miljo.fi/roukusvindkraftMKB
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heli.rasimus@ely-keskus.fi

Projektansvarig:

Energiequelle Oy
PB 800, 00101 HELSINGFORS

Jaana Mursu
tfn 041 313 0811
mursu@energiequelle.fi

Tore Regnell
tfn 044 986 1533
regnell@energiequelle.fi

---
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Roukusin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Vöyrin kunnan kaavoitusjaosto on päättänyt 3.12.2020 §:ssä 47 käynnistää Roukusin tuulivoima-
puiston osayleiskaavan laatimisen. Kaavoituksen yhteydessä toteutetaan YVA-lain mukainen ympä-
ristövaikutusten arviointi.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutus-
ten arviointisuunnitelma (YVA) asetetaan yleisesti nähtäville 23.3.2022-22.4.2022 väliseksi ajaksi.

Osayleiskaavasta ja ympäristövaikutusten arvioinnista järjestetään avoin yleisötilaisuus Norrvallan
auditoriossa 5.4.2022 klo 17–19. Kahvitarjoilu Elsan keittiössä klo 16.30. Kaavoituskonsultti ja han-
kevastaavat tiedottavat OAS-/YVA-prosessista ja hankkeen edistymisestä.

Energiequelle Oy suunnittelee rakentavansa enintään seitsemän (7) tuulivoimalaa sisältävän tuuli-
voimapuiston Roukusin ja Isomäen metsäalueille Kimon kylän eteläpuolella ja Kuckusin asutusalu-
een itäpuolelle Vöyrin kunnassa. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) selvitettävät
sähköjohdotusvaihtoehdot sijaitsevat kokonaisuudessaan Vöyrin kunnan rajojen sisäpuolella.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja YVA-lain mu-kaista ym-
päristövaikutusten arviointia. Hankkeen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten arviointimenettely
(YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä. Menettelyssä
syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo,
valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arviointi jakaantuu kahteen
vaiheeseen: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaan (julkaistaan osana kaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (julkais-
taan osana kaavan valmisteluaineistoa, eli kaavaluonnosta). Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja ra-
kennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen
pe-rusteena.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä sen liitteenä oleva ympäristövaikutusten
arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä internet-sivuilla osoitteessa www.vora.fi/roukus , ELY-kes-
kuksen internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/roukustuulivoimaYVA

Asiakirjaan voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Asiakirjaa koskevat mielipi-
teet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Vöyrin kunta, Vöyrintie 18, 66600 VÖYRI
tai sähköpostitse osoitteeseen vora@vora.fi

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympä-
ristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon

http://www.vora.fi/roukus
http://www.ymparisto.fi/roukustuulivoimaYVA
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antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä
osoitteessa www.ymparisto.fi/roukustuulivoimaYVA

Vöyrillä 23.3.2022
Kaavoitusjaosto

Lisätietoja antavat:

Kaavoittaja ja menettelyvastaava:

Vöyrin kunta
Vöyrintie 18, 66600 VÖYRI

Mats Dahlin
Kaavoitusinsinööri
puh. 050 347 1829
mats.dahlin@vora.fi

Konsultti:

Ramboll Finland Oy
Hovioikeudenpuistikko 19, 65100 VAASA

Kaavan laadinta: Ympäristövaikutusten arviointimenettely:
Jonas Lindholm Ville Yli-Teevahainen
Projektipäällikkö YVA-projektipäällikkö
puh. 040 825 6260 puh. 040 590 4286
jonas.lindholm@ramboll.fi ville.yli-teevahainen@ramboll.fi

YVA-yhteysviranomainen:

Etelä-Pohjamaan ELY-keskus
Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
PL 156, 60101 SEINÄJOKI

Heli Rasimus
Ylitarkastaja
puh. 0295 027 033
heli.rasimus@ely-keskus.fi

http://www.ymparisto.fi/roukustuulivoimaYVA
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Hankeesta vastaava:

Energiequelle Oy
PL 800, 00101 HELSINKI

Jaana Mursu
puh. 041 313 0811
mursu@energiequelle.fi

Tore Regnell
puh. 044 986 1533
regnell@energiequelle.fi


