
 
 
 
 
 
 
KUULUTUS 
 
 
OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA 
ARVIONTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLE  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman sekä kaavoituksen vireilletulon osalta ilmoitetaan: 
 
Hakulinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava  
 
Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.1.2023 alkaen 
koko kaavaprosessin ajan Haapajärven kaupungintalolla, tekniset palvelut 2. krs., 
käyntiosoite Kirkkokatu 2 sekä Haapajärven kaupungin Internetsivuilla osoitteessa  
https://www.haapajarvi.fi/vireilla-olevat-kaavoitushankkeet 
  
Haapajärven tekninen lautakunta päätti 10.8.2022 § 73 Infinergies Finland Oy:n esityksestä 
käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Hakulinkankaan alueelle. 
Tekninen lautakunta on päättänyt 15.12.2022 § 116 kuuluttaa Hakulinkankaan 
tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille sekä asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtäville. 
 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää mielipiteitä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava 17.2.2023 mennessä 
osoitteella Haapajärven kaupungin tekninen lautakunta, PL 4, 85801 Haapajärvi tai 
sähköpostitse osoitteeseen haapajarvi@haapajarvi.fi. Palautteen aiheeksi tulee merkitä 
”Hakulinkankaan tuulivoimaosayleiskaava”. 
 
Osayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteinen kaikille avoin 
yleisötilaisuus järjestetään Haapajärven kaupungintalolla osoitteessa Kirkkokatu 2 tiistaina 
31.1.2023 klo 18:00 alkaen. Kahvitus alkaa klo 17:30. Tilaisuuteen on mahdollista 
osallistua myös sähköisesti etänä, jolloin etäosallistumisen Teams-linkki tulee pyytää 
erikseen viimeistään 30.1.2023 klo 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteesta  
eeva-riitta.janonen@ramboll.fi 
 
Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena 
oikeusvaikutteisena osayleiskaavana niin, että Haapajärven kaupunki voi myöntää 
tuulivoimaloille rakennusluvat suoraan laadittavan osayleiskaavan perusteella. 
Hakulinkankaan tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista 
ympäristövaikutusten arviointia ja MRL-lain mukaisen osayleiskaavan laatimista. Tässä 
hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan samanaikaisesti 
omina erillisinä menettelyinään. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii YVA-
menettelyssä YVA-lain tarkoittaman yhteysviranomaisena ja Haapajärven kaupunki vastaa 
osayleiskaavoituksesta. 
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Lisätietoja:  
 
Haapajärven kaupunki: 
tekninen johtaja Jouni Laajala, p. 044 4456 147  jouni.laajala@haapajarvi.fi 
 
Tuulivoimahankevastaava:  
Infinergies Finland Oy, Karppilantie 20, 90450 Kempele  
hankekehitysjohtaja Annika Reichel, p. 041 3155 384 annika.reichel@infinergies.com 
projektisuunnittelija Sirkku Kosamo, p. 044 9723 443 sirkku.kosamo@infinergies.com 
 
Kaavaa laativa konsultti:  
Ramboll Finland Oy 
projektipäällikkö Merja Isteri, p. 040 8224 270 merja.isteri@ramboll.fi  
 
YVA konsultti:  
Ramboll Finland Oy 
projektipäällikkö Johanna Korkiakoski, p. 040 8673 936 johanna.korkiakoski@ramboll.fi  
 
 
Haapajärvellä 15.12.2022 
 
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI  
Tekninen lautakunta 
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