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YLI-OLHAVAN TUULIVOIMAHANKKEEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI-

TELMA SEKÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Megatuuli Oy suunnittelee tuulipuistoa Iin kuntaan, Yli-Olhavan alueelle. Alueelle suunnitellaan enin-

tään 60 uuden tuulivoimalan rakentamista kolmelle osa-alueelle. Sähkönsiirron vaihtoehdot sijoittuvat 

Yli-iin, Oulun ja Simon kuntien alueille.  

 

Yli-Olhavan tuulivoimahanke sijoittuu pääosin Oijärven paliskuntaan, mutta osittain myös poronhoito-

alueen ulkopuolelle. Oijärven paliskunnan suurin sallittu poroluku on 1300 ja poronomistajia on 51. 

Paliskunnan poronhoito perustuu luonnonlaitumiin ja porojen vapaaseen laiduntamiseen. Paliskuntaan 

sijoittuu ennestään Myllykankaan tuulipuisto ja luvitusvaiheessa oleva Isokankaan tuulipuisto. Paliskun-

nan rajalle sijoittuvat Nybyn ja Olhavan puistot sekä suunniteltu Palokankaan tuulipuisto. Näissä on 

yhteensä 58 tuulivoimalaa. Uusi hanke sijoittuu olemassa olevista ja suunnitelluista alueista sisämaahan 

päin ja sen myötä keskeisille poronhoidon toiminta-alueille.  

 

Poronhoidon huomioon ottaminen tuulipuistohankkeissa 

 

Poronhoito on merkittävä ja pitkän historian omaava maankäyttömuoto koko poronhoitoalueella. Poron-

hoito-oikeus ja siihen kiinteästi kuuluva vapaa laidunnusoikeus on ikiaikainen nautintaoikeus, joka on 

suoraan lailla turvattu erityinen oikeus (PHL 848/1990): ”Poronhoitoa saadaan tässä laissa säädetyin 

rajoituksin harjoittaa poronhoitoalueella maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta” (PHL 3§). 

Poronhoitolaissa 53 §:n mukaan: ”suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen 

olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä, valtion viranomaisen on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan 

edustajan kanssa.” Yli-Olhavan tuulipuisto sijoittuu osittain valtion maille, eli PHL 53 § mukainen neu-

vottelu tulee järjestää. 

 

Poronhoitolain lisäksi voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan poronhoitolain rajaan liit-

tyvä ja tuulipuistojen suunnittelua ohjaava suunnittelumääräys edellyttävät, että hankkeen suunnittelussa 

on turvattava poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset. Laki ympäristövaikutusten arvioinnista 

(YVAL 252/2017) velvoittaa myös omalta osaltaan alueella toimivaan elinkeinoon kohdistuvien vaiku-

tusten selvittämiseen. Paliskuntain yhdistys katsoo, että poronhoitoon kohdistuu vaikutuksia, jotka voi-

vat olla merkittäviä ja näin ollen ne on selvitettävä YVA-menettelyssä. 
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Vaikutukset poronhoitoon 

 

Poronhoito on ekstensiivinen maankäyttömuoto, jonka kannattavuus perustuu laajoihin laidunalueisiin 

ja porojen luontaisen laidunkierron mukaiseen vapaaseen laiduntamiseen. Paliskunnan toiminnalliseen 

ympäristöön kuuluvat erilaiset laidunalueet (mm. kesä, talvi, rykimä, vasoma), ja niille siirtymiseen käy-

tettävät alueet, sekä paliskunnan poronhoidon toiminta-alueet ja infrastruktuuri (mm. kuljetusreitit, ero-

tusaidat, kämpät, laidunkiertoaidat ym.). Paliskunnan toiminta on suunnitelmallista elinkeinon harjoit-

tamista. Kaikki paliskunnan alueelle tuleva uusi toiminta vaikuttaa poronhoitoon, sillä paliskunta eri 

osineen on yhtenäinen toimintaympäristö. Eri alueiden merkityksen suuruus vaihtelee paliskunnan si-

sällä. 

 

Tuulipuistohanke sijoittuisi Oijärven paliskunnan toiminta-alueelle. Tuulipuistoalueilla on paliskunnan 

parhaita kesälaitumia ja lisääntymisajan- (vasoma-ajan) ja talven laitumia. Tuulipuistohankkeesta aiheu-

tuu välittömiä laidunten menetyksiä. Mikäli porot välttävät tuulipuiston alueita häiriön (rakentaminen, 

voimaloiden liike, ääni, välke lentoestevaloista) vuoksi tai niitä ei voida enää käyttää poronhoitotöissä, 

aiheutuu laajemmille alueille ulottuvia välillisiä laidunmenetyksiä. Lukuisten pohjoismaisten tutkimus-

ten mukaan etenkin vaatimet (yli 80 % porokarjasta) ovat herkkiä ihmistoiminnan ja infrastruktuurin 

aiheuttamalle häiriölle, varsinkin kevättalvella tiineyden loppuvaiheessa, vasoma-aikana ja sen jälkeen 

(Skarin & Åhman 2014). Etenkin Ruotsissa on tutkittu poronhoidolle aiheutuvia vaikutuksia tuulivoi-

man osalta. Skarinin ym. (2015) mukaan vasomisaikana porovaatimet välttivät tuulipuistoja niiden ra-

kentamisaikana jopa 3,5 km päähän alueesta. Porojen laidunalueen välttämistä ilmeni sekä elinpiirin 

valinnan tasolla, että elinpiirin sisällä tapahtuvalla laitumen valinnan tasolla. Porot myös lakkasivat käyt-

tämästä tai käyttivät vähemmän tuulipuistojen läheisistä vakiintuneista kulkureiteistään ja liikkuivat no-

peammin alueen poikki (Skarin ym. 2015). Tuulivoiman aiheuttama häiriö (melu ja liike) porojen lai-

duntamiselle vasoma-aikana on todettu myös hankkeiden toiminnan aikana (Skarin ym. 2018).   

 

Tuulipuistohankkeen suunnittelualueille ei sijoitu paliskunnan kiinteitä erotusaitoja, mutta siellä on käy-

tetty väliaikaisia siirtoaitoja, joissa porot erotellaan ja merkitään vasoja. Hankkeella voi olla vaikutuksia 

alueiden käytettävyyteen siirtoaitapaikkoina, kun metsät hakataan aukeiksi. Tämä voi tarkoittaa työmää-

rän lisääntymistä ja paliskunnan tuon osan toiminnan suunnittelua uudestaan ja johtaa poronhoidon toi-

minnan siirtämiseen alueelta. Suunnittelu ja uudelleenrakentaminen aiheuttavat kustannuksia elinkei-

nolle. Aiempien kannanottojen mukaan esimerkiksi Myllykankaan tuulipuisto on hieman vaikeuttanut 

ja hidastanut poronhoitotöitä kesällä, kun metsät on hakattu ja porot ovat tulleet räkkäsuojaan alueelle 

ja sitten hajonneet pienempiin parttioihin, joita on vaikeampi koota aitaan vasanmerkintää varten. Jos 

vasat jäävät merkitsemättä, niitä ei voida erottaa omistajansa omaisuudeksi esim. liikennevahinkotilan-

teessa.  

 

Tuulipuistohanke tuo alueelle lisää uusia teitä, jotka pidetään ympäri vuoden auki. Porot lähtevät hel-

posti kulkemaan teitä pitkin etenkin, jos laitumilla tulee ongelmia syystalvella jäätymisen kanssa tai jos 

tulee syvä, pehmeä hanki. Paliskuntaa huolestuttaa porojen siirtyminen poronhoitoalueen ulkopuolelle, 

sillä porot eivät lain mukaan saisi laiduntaa siellä. Tämä johtaa ristiriitoihin alueella asuvien ihmisten 
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kanssa ja lisätöihin ja kustannuksiin, kun poroja pitää siirtää takaisin oikeille alueille. Ongelmia aiheutuu 

myös, mikäli porot ehtivät kulkea rautatielle, sillä radan aita on paikoin epäkunnossa ja poroja jää siellä 

junan alle. Mikäli porot ehtivät kulkea nelostien yli meren puolelle, niiden poiskuljettaminen on vielä 

työläämpää ja tien vilkas liikenne joudutaan pysäyttämään. 

 

Ympäristövaikutusten arviointi 

 

Ympäristölle aiheutetut muutokset vaikuttavat aina poronhoitoon. Poronhoitoon kohdistuvat vaikutukset 

ovat keskeisiä ja niiden asianmukaiseen selvittämiseen ja huomioon ottamiseen suunnittelussa ohjaa 

paitsi poronhoitolaki, myös YVA-laki sekä alueella voimassa oleva maakuntakaava.  

 

Poronhoitoon kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida riittävän laajasti. Arvioinnissa tulee aluksi selvittää 

alueen merkitys poronhoidolle eli paljonko poroja laiduntaa ja käsitellään alueilla mihinkin aikaan vuo-

desta. Arvioinnissa tulee myös selvittää rakennelmien (voimalat, voimajohto ym.) ja toimintojen vaiku-

tukset porolaitumiin (määrä, laatu), porojen laidunten käyttöön ja poronhoitotoimintaan (muuttumi-

nen/vaikeutuminen, turvallisuusriskit ym.). Lisäksi myös mahdollisia poroille aiheutuvia vahinkoja (lii-

kenne, tippuva jää) tulee selvittää. YVA-menettelyn porotalousvaikutusten arvioinnissa tulee käsitellä 

niin rakentamisen aikaiset kuin toiminnan aikaisetkin vaikutukset. Menettelyssä tulee etsiä toimenpiteitä 

haitallisten vaikutusten lieventämiseen ja kompensointiin yhteistyössä elinkeinon harjoittajien kanssa. 

Paliskunnalla on olemassa GPS-pantoja, joiden tietojen käyttöä nykytilan selvittämiseksi voi tiedustella. 

 

Karttatarkasteluja poronhoidon toiminnasta suhteessa tuulipuistoon on syytä tehdä sekä toiminnan lähi-

alueella että laajemmin koko paliskunnan alueella. Arvioinnin tarkastelualueen tulee olla tarpeeksi laaja, 

sillä paliskunta laitumineen, muine toiminnallisine alueineen ja rakenteineen on yhtenäinen toimintaym-

päristö ja muutokset sen yhdessä osassa yleensä vaikuttavat myös muualle. Lisäksi on välttämätöntä 

selvittää hankkeen yhteisvaikutukset muiden lähialueelle toimivien ja suunniteltujen tuulipuistojen 

kanssa. Paliskuntain yhdistys huomauttaa, että perustiedot paliskunnan poromäärästä ja poronomistajien 

määrästä on kirjattu ohjelmaan väärin (s. 37).  

 

Poronhoitoon kohdistuvia vaikutuksia aiotaan YVA-suunnitelman mukaan selvittää olemassa olevien 

tietojen avulla poronhoidon laitumista ja rakenteista. Suunnitelman mukaan paliskunnan kanssa on neu-

voteltu, mutta todellisuudessa yhden paliskunnan edustajan (ei poroisäntä) kanssa on keskusteltu kerran 

seurantaryhmän kokouksen yhteydessä. Tätä ei voida pitää neuvotteluna. Tilaisuuteen tuli kutsu maa-

nantaina, kun tilaisuus järjestettiin perjantaina. Tällaisella varoitusajalla ei ole monellakaan mahdolli-

suutta järjestää pääsyä paikalle. Seuraavat tapaamiset/neuvottelut tulee sopia hyvissä ajoin niin, että asi-

anosaisilla on todellinen mahdollisuus osallistua. Lisäksi, paliskunnan kanssa aiotaan järjestää PHL 53§ 

kaltainen neuvottelu hankkeesta. Paliskuntain yhdistys huomauttaa, että kun toimitaan osittain valtion 

mailla, ei ole kyse jonkin kaltaisesta neuvottelusta vaan PHL 53 § edellyttämästä neuvottelusta. Palis-

kuntaa on lisäksi syytä haastatella alueen merkityksestä ja siihen kohdistuvista vaikutuksista. Paliskun-

tain yhdistys muistuttaa myös, että hyvä neuvottelukäytäntö tarkoittaa sitä, että neuvottelut aloitetaan 
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riittävän aikaisessa vaiheessa, ja että neuvotteluiden lähtökohtana on todellinen mahdollisuus vaikuttaa 

asioihin. 

 

Tuulipuiston suunnittelun aikana tulee päästä sopimukseen poronhoidolle aiheutuvien haittojen lieven-

tämisestä ja kompensoimisesta. Mikäli tuulipuisto rakennetaan, tulee sen vaikutuksia seurata ympäris-

töön kohdistuvien vaikutusten lisäksi myös poronhoidon osalta, sillä toiminta voi myös aiheuttaa vaiku-

tuksia, joita ei voida ennalta arvata. Nämäkin vaikutukset tulee niiden ilmetessä korvata/kompensoida 

ja pyrkiä lieventämään. Muutamissa aiemmissa hankkeissa on hankittu GPS-pantoja porojen laidunten 

käytön seurantaan. Lisää tietoa vaikutusten arvioinnista, haittojen lieventämisestä ja seurannasta on 

esim. poroYVA-oppaassa: www.paliskunnat.fi/poroyva  

 

 

Alueen maakuntakaavasta tulee määräyksiä, jotka YVA-lain ja poronhoitolain kanssa edellyttä-

vät erityistä poronhoidon huomioon ottamista suunnittelussa ja sen toimintaedellytysten turvaa-

mista. YVA-menettelyssä tulee arvioida asianmukaisesti kaikki poronhoitoon kohdistuvat vaiku-

tukset - myös yhteisvaikutukset alueella toimivien tai sinne suunniteltujen muiden tuulipuistojen 

kanssa.  

 

Tuulipuiston rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvat haitat ja menetykset tulee pyrkiä lieven-

tämään ja korvata Oijärven paliskunnalle täysimääräisesti. Hankkeen vaikutuksia tulee seurata. 

Näistä asioista tulee neuvotella paliskunnan kanssa. 
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