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KUULUTUS 

Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaava vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma näh-
täville 

Hautakangas Wind Oy (OX2 Finland Oy) suunnittelee tuulivoimapuistoa Oulaisten kaupungin etelä-
osaan. Hankealueen koko on noin 3990 hehtaaria, josta Oulaisten puolella on noin 2/3 ja Haapave-
den puolella noin 1/3. Kaava-alue sijoittuu osittain maakuntakaavaan merkitylle tuulivoimaloiden 
alueelle. Suunnittelualueelle suunnitellaan enintään 40 tuulivoimalan rakentamista. Hankkeeseen 
sovelletaan erillistä YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten menettelyä, jonka yhteydessä arvioi-
daan toteuttamatta jättämisen vaihtoehdon lisäksi kaksi toteutusvaihtoehtoa tuulivoimapuistolle;  

- VE 1 suunnittelualueelle rakennetaan 40 voimalaa (Oulaisiin 27 ja Haapavedelle 13) ja  

- VE 2 suunnittelualueelle rakennetaan 25 voimalaa (Oulaisiin 14 ja Haapavedelle 11).  

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. YVA-menettely ete-
nee rinnakkain kaavoituksen kanssa ja siihen liittyvä aineisto on saatavilla hankesivuilla: 
http://www.ymparisto.fi/rahkolantuulivoimaYVA 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaava laaditaan 
maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan 
myöntämisen perusteena. Oulaisten kaupunki on hyväksynyt kaavoitussopimuksen laatimisen 
hankkeen osalta kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.05.2021 (§ 36). Oulaisten kaupunki on päät-
tänyt teknisen lautakunnan kokouksessa 30.6.2021 § 70 asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtäville.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 5.8. – 3.9.2021 seuraavissa paikoissa 
ja internetsivuilla: 

- Oulaisten kaupungin verkkosivuilla www.oulainen.fi 

- Oulaisten kaupungin teknisessä keskuksessa, os. Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen 

- Oulaisten kaupungin kirjastossa, os. Sahankatu 1, 86300 Oulainen 

Kaavan aloitusvaiheen aineiston nähtävilläoloaikana järjestetään hankkeen YVA-menettelyn kanssa 
yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 10.8.2021 klo 17 Matkanivan koulu, Oulainen. 
Vastaava tilaisuus järjestetään Haapavedellä torstaina 19.8.2021 klo 17 Haapaveden opisto, 
Haapavesi. 

Osallisilla ja kaupunkilaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta toimittamalla ne viimeistään 3.9.2021  osoitteeseen: kaupunki@oulainen.fi tai osoitteella 
Oulaisten kaupungin tekninen keskus, Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen. 

Lisätietoja antavat: 

- Kaavoituksesta vastaava: Oulaisten kaupunki, Tekninen johtaja Markku Ketonen, puh. 044 479 
3250, markku.ketonen@oulainen.fi 

- Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy Kristina Salomaa, puh: 044 2982 006, kristi-
na.salomaa@fcg.fi  

- Hankkeesta vastaava: OX2 Finland Oy, Heli Harjula, puh: 040 668 2304, heli.harjula@ox2.com 
 

 


