
Tuulivoimaa Haapajärven Välikankaalle ja Ristiniitylle 

Haapajärven keskustasta n. 15 km koilliseen suunnitellaan 
kahta tuulivoimapuistoa. Välikankaan alueelle 
Veivarinperäntien molemmin puolin on suunnitteilla 
16 tuulivoimalaa ja Ristiniityn alueelle 8 tuulivoimalaa. 
Voimalat ovat teholtaan 3–5 MW ja kokonaiskorkeudeltaan 
200–220 metriä. Rakentamisen yhteydessä aluelle tehdään 
uusia teitä ja vanhoja parannetaan. Tuulivoimapuistolle on 
suunnitteilla myös sähköasema, jolle voimaloiden tuottama 
sähkö tullaan johtamaan maakaapeleita pitkin. 
Sähköaseman paikka varmistuu suunnittelun edetessä.

Syksyllä 2015 Välikankaalle pystytetään 
tuulimittausmasto, jolla saadaan tarkkaa tietoa alueen 
tuulisuusolosuhteista 140 metrin korkeudessa. 

Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimahankkeille tehdään 
yhteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). 
YVA:n tavoitteena on tuottaa lisätietoa suunnitellusta 
hankkeesta kansalaisille, hankkeesta vastaaville ja 
viranomaisille. YVA ei ole lupamenettely, mutta sen 
pohjalta arvioidaan, voidaanko hanke toteuttaa ilman 
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Molemmille 
hankealueille on valmisteilla myös osayleiskaava, ja niiden 
laatimisessa käytetään hyväksi YVA:sta saatuja tietoja.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään 
hankkeiden vaikutuksia mm. seuraaviin asioihin:

Linnustoon
Eläimiin
Luontoon ja kasvillisuuteen 
Riistäeläimiin ja metsästykseen 
Maisemaan
Kulttuuriperintöön ja muinaismuistoihin 
Ihmisiin
Elinkeinoihin
Liikenteeseen

Aikataulu
2012 Alueilla aloitettiin esiselvitykset ja 

maan vuokraaminen

2013 Alueilla tehtiin luontoselvityksiä

2014 Luontoselvityksiä täydennettiin

2015 Kaavojen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmat nähtävillä 24.2.–
24.3.2015

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
nähtävillä 11.3.–8.5.2015

Ympäristövaikutusten arviointiselostus 
nähtävillä 26.8-23.10.2015

Kaavaluonnokset nähtävillä 28.9-27.10.2015

2016 Kaavaehdotukset nähtäville alkuvuodesta

Kaavojen hyväksymisestä päättää 
kaupunginvaltuusto

Rakentaminen voidaan aloittaa

Suunnittelualueet

Maisemaa Jokelasta kuvattuna.



Suunnittelijat
Haapajärven Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistoja suunnittelevat yhdessä ABO Wind Oy ja Infinergies Finland Oy. 
Yhteistyötä tehdään myös Haapajärven Sauviinmäen hankkeessa, jossa ensimmäiset kaksi voimalaa aloittavat puhtaan 
tuulisähkön tuotannon kesällä ja laajennuksen osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Lisäksi Sievin 
Jakostenkallion projekti, jonka osayleiskaava hyväksyttiin viime vuonna, on syntynyt yhteistyön tuloksena. 

Infinergies Finland Oy 
Infinergies suunnittelee ja toteuttaa yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa tuuli- ja 
bioenergiahankkeita. Yritys on perustettu vuonna 2010 ja 
sen toimipaikka sijaitsee Kempeleessä. 
Infinergiesin työntekijöillä on pitkäaikainen kokemus 
uusiutuvien energiahankkeiden suunnittelusta ja he 
toimivat yhdessä muiden asiantuntijaorganisaatioiden 
kanssa ottaen huomioon kunkin projektin 
erityisvaatimukset. Infinergiesillä on suunnittelussa tällä 
hetkellä useita tuulivoimahankkeita, joissa on 
tarkoituksena rakentaa Suomeen yhteensä n. 130 
tuulivoimalaa. 

Lisätietoja

Sisko Kotzschmar
Projektisuunnittelija
sisko.kotzschmar@infinergies-finland.com
p. 044-7595050

www.infinergies.com

Infinergies Finland Oy

ABO Wind 
ABO Wind on yksi Euroopan menestyneimmistä 
tuulivoimayhtiöistä ja laajeni Suomeen vuonna 2013. 
Yhteistyössä suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa 
tavoitteena on rakentaa tuulivoimapuistoja, jotka 
tuottaisivat yhteensä 200 MW edestä puhdasta energiaa.  
Työntekijöitä on kaiken kaikkiaan noin 300 seitsemässä eri 
maassa ja heidän ammattitaitonsa kattaa tuulivoiman 
kaikki vaiheet alueen valinnasta puiston suunnitteluun, 
luvitukseen, ympäristöselvityksiin, rahoitukseen, 
rakentamiseen ja käyttöpalveluihin.  ABO on tähän 
mennessä rakentanut noin 500 voimalaa, joiden 
kapasiteetti on yhteensä n. 1000 megawattia. 

Jaana Mursu
jaana.mursu@abo-wind

050 527 0581

www.abo-wind.fi

Haapajärven kaupunki: www.haapajarvi.fi
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