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Kuulutus Metsähallituksen Puolangan Koirakankaan ja 
Hirvivaaran−Murtiovaaran tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta sekä sähkönsiirrosta  

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Metsähalli-
tuksen Puolangan Koirakankaan ja Hirvivaara−Murtiovaaran tuulivoimapuistoja sekä sähkönsiirtoa 
koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on hankkeesta vas-
taavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi.  

Hanke  

Metsähallitus suunnittelee Koirakankaan ja Hirvivaaran−Murtiovaaran tuulivoimapuistojen rakenta-
mista Puolangan kunnan alueelle. Hirvivaara−Murtiovaaran tuulivoimapuiston etäisyys on noin 10 ki-
lometriä ja Koiravaaran tuulivoimapuisto noin 25 kilometriä Puolangan keskustaajamasta etelään 
päin.   
 
Hankkeen tuulivoimapuistojen alueelle suunnitellaan enintään 32 uuden tuulivoimalan rakentamista. 
Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä. Koirakankaan alueen laajuus 
on 1 854 ja Hirvivaara−Murtiovaaran 2 346 hehtaaria. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho 
olisi 5–10 MW. Ohjelmassa käsitellään myös sähkönsiirtovaihtoehtoa.  
 
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja:  
 
Tuulivoimalavaihtoehto VE 0 Hanketta ei toteuteta.   
 
Tuulivoimalavaihtoehto VE 1 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 32 uutta tuulivoimalaa. 
Voimaloista 13 kpl sijoittuu Koirakankaan alueelle ja 19 kpl Hirvivaara−Murtiovaaran alueelle. Tuuli-
voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.   
 
Tuulivoimalavaihtoehto VE 2 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 22 uutta tuulivoimalaa. 
Voimaloista 9 kpl sijoittuu Koirakankaan alueelle ja 13 kpl Hirvivaara−Murtiovaaran alueelle. Tuulivoi-
maloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. 
  
Sähkönsiirtovaihtoehto SVE1 
Sähkönsiirtoa varten rakennetaan yhteensä noin 25 kilometrin pituinen 110 tai 400 kV voimajohto, 
joka lähtee Hirvivaara−Murtiovaara tuulivoimapuistoalueen keskiosasta ja kulkee kohti etelää Koira-
kankaan tuulivoimapuistoalueen länsiosaan. Koirakankaan tuulivoimapuiston jälkeen voimajohto 
kääntyy kohti lounasta, päätyen suunnitellun Turkkiselän tuulivoimapuistoalueen itärajan tuntumaan.   
Turkkiselän tuulivoimapuiston läheisyyteen suunnitellun sähköaseman ja tuulivoimapuistoalueille si-
joittuvien sähköasemien sijainti sekä liitäntävoimajohdon reitti ovat alustavia ja ne tarkentuvat jatko-
suunnittelussa siten, että ne ovat tiedossa viimeistään YVA-selostusvaiheessa.   

Arviointiohjelma nähtävillä  

Kuulutus on nähtävillä 14.6.2022 - 12.8.2022 osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse: ELY-
keskus Kainuu)  
 
Arviointiohjelma liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla:  
https://www.ymparisto.fi/koirakangashirvi-murtiovaaratuulivoimaYVA  

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Koirakankaan_ja__HirvivaaraMurtiovaaran_tuulipuistot_Puolanka/Koirakankaan_ja_HirvivaaraMurtiovaaran_t(63306)
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Ohjelman paperiversioon voi tutustua 14.6.2022−12.8.2022 alla olevissa paikoissa niiden aukioloai-
koina:  

• Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa (Kalliokatu 4, Kajaani)   

• Puolangan kunnanvirastossa (Maaherrankatu 7, Puolanka) ja Puolangan kunnankirjastossa 
(Kaijan kartano, Puolanka)   

• Vaalan kunnanvirastossa (Vaalantie 14, Vaala) ja Vaalan kirjastossa (Niskantie 8, Vaala),   

• Paltamon kunnantalolla (Salmelankuja 1, Paltamo) ja Paltamon pääkirjastossa (Korpitie 9, 
Paltamo)  

• Ristijärven kunnantalolla (Aholantie 25, Ristijärvi) Ristijärven kirjastossa (Aholantie 25, Risti-
järvi) niiden aukioloaikojen puitteissa  

  
Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen   
YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava 
diaarinumero KAIELY/912/2021 mainiten viimeistään 12.8.2022 osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-
keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani.   
  
Yleisötilaisuus   
YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään hybriditilaisuutena keskiviikkona 22.6.2022 klo 
17.30–19.30 Puolankajärven koulun auditoriossa (Koulukatu 2, Puolanka). Kokouslinkki etäosallistu-
miseen lisätään hankkeen YVA-verkkosivuille.   
  
Yhteysviranomaisen lausunto  
Yhteysviranomaisen lausunto julkaistaan sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivulla viimeistään 
11.9.2022.  
  
Lisätietoja  
 
YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, ympäristöasiantuntija Elli Moilanen,  
p. 040 516 7905, elli.moilanen@ely-keskus.fi 
 
Hankkeesta vastaava: Metsähallitus, Tuulivoiman Hankekehityspäällikkö Ville Koskimäki,  
p. 0206394021, ville.koskimaki@metsa.fi  
 
YVA-konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Projektipäällikkö Kylli Eensalu p. 040 0973449, 
kylli.eensalu@fcg.fi   
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