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HEVOSSELÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 
ehdotusvaihe 
 
Tuuliwatti Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Tervolan Hevosselkään. Tervolan kunta laatii alueelle 
enimmillään kuuden tuulivoimalan rakentamisen mahdollistavaa osayleiskaavaa. Hevosselän tuulipuis-
ton sisäinen ja ulkoinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelointina ja uusia ilmajohtoja ei rakenneta. 
Yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleis-
kaavana eli yleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan 
myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-1 alueilla). 
 
Kaava sijoittuu Narkaus paliskunnan reuna-alueelle, paliskunnan eteläosaan, Narkauksen ja Isosydän-
maan paliskuntien rajalle. Aluetta käytetään lähinnä syys- ja talvilaitumena ja porot kulkevat alueen 
kautta siirtyessään Runkauksen luonnonpuiston sekä Martimoaavan alueella sijaitsevilta kesä-
laidunalueitaan talvilaitumille. Porot vasovat aluetta ympäröivillä laajoilla soilla. Hankkeen vaikutuk-
sesta laidunmaiden vähenevät ja pirstoutuvat. Myös porojen kulkuereitteihin saattaa kohdistua vaiku-
tuksia. Vasoma-aikana porot ovat herkimmillään häiriölle, joten vasominen saattaa siirtyä alueelta 
kauemmaksi, mikäli porot häiriintyvät voimaloiden äänistä ja liikkeistä, ja ainakin rakentamisen aika-
na.  
 
 
Poronhoidon huomioon ottaminen tuulipuistohankkeissa 
 
Poronhoitolaki (PHL 848/1990) on erityislaki, joka turvaa poroelinkeinon asemaa ja alueidenkäytölli-
siä edellytyksiä. Poroilla on PHL 3 §:n mukainen vapaa laidunnusoikeus maan omistussuhteista riip-
pumatta. Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) osana maankäyttö- ja rakennuslain 
(MRL 132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, turvaavat poronhoidon alueiden-
käytöllisiä edellytyksiä.  
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Alueella voimassa olevassa Länsi-Lapin maakuntakaavan koko kaava-aluetta koskevissa suunnittelu-
määräyksissä edellytetään poronhoidon alueidenkäytöllisten toiminta- ja kehittämisedellytysten tur-
vaamista, sekä poronhoitoon olennaisesti vaikuttavan alueiden käytön suunnittelussa poronhoidolle 
tärkeiden alueiden huomioimista. Valtion maiden osalta edellytetään neuvotteluja asianomaisen palis-
kunnan kanssa. Hevosselän kaava-alue sijoittuu yksityisten maanomistajien maille. Alue on Länsi-
Lapin maakuntakaavassa merkitty tv-alueeksi ja sitä koskee kaavamääräys: --- Poronhoitoalueella 
alueen käyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen poronhoidon edellytykset.  
 
 
Kaavamääräykset ja -merkinnät 
 
Paliskuntain yhdistys on lausunut kaavasta sen luonnosvaiheessa. Sen jälkeen poronhoitoa koskevia 
kaavamerkintöjä ja määräyksiä ei ole muutettu. Määräykset ovat tarpeellisia ja perusteltuja.  
 
Poronhoito on otettu huomioon M-1 alueen kaavamääräyksessä: alueelle saa rakentaa poronhoidon 
tarvitsemia rakennelmia vähintään 250 m etäisyydelle tuulivoimaloista tai rakentamattomasta tuuli-
voimalalle osoitetusta alueesta.  
 
Koko kaava-aluetta koskevassa yleismääräyksessä mukaillaan VAT:a sekä voimassa olevaa maankun-
takaavaa: Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on turvattava porotalouden toiminta- ja kehittä-
misedellytykset. 
 
Paliskuntain yhdistyksellä ei näin ollen ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.  
 
Paliskuntain yhdistys kehottaa toimijaa sopimaan Narkauksen paliskunnan kanssa hankkeen aikaisesta 
yhteydenpidosta ja mahdollisten haittojen korvaamisesta.   
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