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Kaavoitusaloite Puolangan Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran 

tuulivoimahankkeiden osayleiskaavojen laatimisesta 

 

Metsähallitus jättää Puolangan kunnalle tämän kaavoitusaloitteen liitteessä 1 hahmotelluille 

Koirakankaan ja Hirvivaaran-Murtiovaaran alueille kattaen ainakin Metsähallituksen hallinnoimat 

valtion maat. Osayleiskaavat laaditaan erikseen molemmille alueille. Koirakankaalle on alustavasti 

kaavailtu sijoitettavan 30-35 ja Hirvivaara-Murtiovaaraan noin 15-20 tuulivoimalaa. Molemmat alueet 

on merkitty voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoima-alueiksi. 

Kaava-alueiden lopulliset aluerajaukset, tuulivoimaloiden sijoittelu kaava-alueiden sisällä, 

tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti 

tarkentuvat kaavaprosessien aikana. Kaavojen laadinnan rinnalla tehdään alueille yhteisesti 

lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Kaavasuunnittelussa tullaan ottamaan huomioon 

YVA-prosessin yhteydessä tehtävien selvitysten tulokset sekä sidosryhmien esittämät näkemykset. 

Metsähallituksen tavoitteena hankesuunnittelussa on sovittaa yhteen ja huomioida eri 

alueidenkäyttömuotojen kuten elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien tarpeet. 

Metsähallituksen aikatauluehdotus kaavaprosesseille on esitetty taulukossa 1. Taulukosta ilmenee, 

että kaavoitusmenettelyt pyritään yhdistämään YVA-prosessin kanssa siten, että prosessit olisivat 

sidosryhmille selkeät ja mahdollisimman sujuvat.  

Taulukko 1: Koirakangas ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoimahankkeiden osayleiskaavoituksen alustava 

aikataulurunko. 

 

Tuulivoimapuistojen osayleiskaavat pyritään viemään läpi samanaikaisesti. Ne voitaisiin hyväksyä 

vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuistojen 

rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2024–2025 aikana, jolloin tuulivoimapuistot voitaisiin ottaa 

käyttöön arviolta vuonna 2025–2027. Kaavaprosessien rinnalla hankealueilla tehdään myös kattavat 

tuulimittaukset ja selvitetään hankealueiden ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot. 

Kokemuksemme perusteella oletamme, että hankealueiden sisällä ja niiden läheisyydessä on monia 

muitakin tahoja ja ryhmiä, jotka käyttävät aluetta, mm. metsästäjät ja marjastajat. Tuulivoiman 
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hankekehityksen aikana nämä alueiden muut käyttäjät tunnistetaan ja haastatellaan ja tutkitaan 

heidän kanssaan mahdollisuuksia vähentää tuulivoiman rakentamisesta johtuvia haittoja mm. 

maankäytöllisen keinojen avulla. Selvyyden vuoksi todetaan kuitenkin, että tuulivoimahankkeiden 

mahdollinen toteutuminen ei tule estämään kaavoitettavien alueiden muuta rinnakkaista käyttöä 

kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä.  

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoja, 

vaan myy hankkeiden rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. 

Metsähallitus jää alueiden maanomistajaksi ja edunvalvojaksi valtionmaiden osalta. 

Ehdotamme kaavoitusprosessille seuraavaa lähestymistapaa: 

• Puolangan kunta käynnistää oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laatimisen maankäyttö- ja 

rakennuslain 44 §:n ja 77a §:n mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää 

yleiskaavojen perusteella. 

• Metsähallitus esittää, että osayleiskaavat tulee laatimaan myöhemmin valittava 

kaavakonsultti, joka on joko AFRY Finland Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy tai Ramboll 

Finland Oy. Kunta hyväksyy kaavakonsultin omien sääntöjensä mukaisesti. Metsähallitus laatii 

kunnan kanssa kaavoitussopimuksen kilpailutettuaan kaavakonsultin.  

• Metsähallitus laatii tuulivoimahankkeille osayleiskaavoitusprosessien rinnalla lakisääteisen 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, minkä tuloksia tullaan hyödyntämään 

osayleiskaavoituksissa. 

• Metsähallitus vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavojen selvitysten ja suunnitelmien 

laadinnasta, kustannuksista, kuulutus- yms. kuluista sekä korvaa Puolangan kunnalle 

hankkeiden osayleiskaavoituksista aiheutuneet ohjaus-, kokous- ja kuulutuskulut erikseen 

laadittavan sopimuksen mukaisesti. 

 

Lisätietoja asiasta antaa: 

Olli-Matti Tervaniemi 

Ympäristöasiantuntija, Metsähallitus 

Puhelin: 040 1956 934 

Sähköposti: olli-matti.tervaniemi@metsa.fi 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

  

Otto Swanljung 

Tuulivoimapäällikkö, Metsähallitus 

mailto:olli-matti.tervaniemi@metsa.fi


   3 (5) 

 Kaavoitusaloite 

  

 22.3.2021   

 

 

LIITE 1 Ehdotukset alueiden osayleiskaavojen alustaviksi rajauksiksi. Yleiskuva ja kuvat hankealueista. 
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