KUULUT
TUS
Hankilannevan tuulivoim
mapuisto
on osayleiskaavo
ojen voim
maantulo
osta

paveden k
kaupunginv
valtuuston
n 28.9.20 15 §:ssä 33 hyväksymä
Haap
Hank
kilannevan
n Haapave
eden puolleinen osa
ayleiskaav
va sai lainvoiman Pohjois-S uomen Ha
allinto-oike
euden ilm
moituksella
a 30.11.20
015.
ämäen kun
nnanvaltu
uuston 29..9.2015 §::ssä 59 hy
yväksymä HanKärsä
kilannevan Kä
ärsämäen puoleine
en osayleiiskaava sai
s
lainvo
oiman
ois-Suome
en Hallinto
o-oikeuden
n ilmoituk
ksella 13.1
11.2015.
Pohjo
MRA:n § 93 m
mukaan Hankilanne
H
evan tuul ivoimapuiiston osay
yleiskaava
at tulevat voimaan tällä julkis
sella kuulu
utuksella 10.12.201
15.
Puhurri Oy suunn
nittelee Haa
apaveden kaupungin
k
ja Kärsämäen kunnan alueille Hankilanne
H
evan tuulivo
oimapuistoa. Tuulivoiimapuistostta on toteu
utettu
kaksi osayleiskaa
avaa, yksi Haapavede
en kaupung
gin puoleisiin osiin ja toinen
t
Kärsämäen kunn
nan puoleis
siin osiin. Haapavede
en puoleine
en osayleiskaava
semän tuulivoimalan rakentamis
sen Haapav
veden
mahdollistaa eniintään seits
ungin aluee
elle ja Kärsämäen puo
oleinen osa
ayleiskaava enintään yhden
y
kaupu
tuulivoimalan ra
akentamise
en Kärsämä
äen kunna n alueelle.. Osayleisk
kaavat
adittu Maan
nkäyttö- ja
a rakennuslain 77 a §
§:n mukais
sina, jolloin
n niitä
on laa
voidaa
an suoraan
n käyttää ra
akennusluvan myöntä misen peru
usteena.
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