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NUOLIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA  

Kaavaehdotus 

 

Kemijärven kaupunki valmistelee osayleiskaavaa Nuolivaaran tuulivoimapuistolle. Tuulivoi-

maosayleiskaava mahdollistaisi suoraan rakennusluvan antamisen tuulivoimaloille MRL 77a § mukai-

sesti. Kaavalla sallitaan maksimissaan 15 tuulivoimalan rakentaminen Kemijärvelle. Lisäksi Sallan 

kunnan puolelle sijoittuisi 2 voimalaa. Suunnittelualueen laajuus on noin 11 km2. Maanomistajia ovat 

Kemijärven yhteismetsä, muut yksityiset metsänomistajat sekä valtio. Hanke sijoittuu Hirvasniemen ja 

Sallan paliskuntien alueelle.  

 

Hirvasniemen paliskunnan suurin sallittu eloporoluku on 2300 ja poronomistajia on 65, Sallan palis-

kunnassa vastaavat luvut ovat 5300 ja 159. Alueen poronhoito perustuu luonnonlaitumien ja porojen 

luontaisen laidunkierron ympärivuotiseen hyödyntämiseen.  

 

Poronhoidon huomioon ottaminen kaavoituksessa  

 

Poronhoitolaissa (848/1990) (PHL) säädetään poronhoidolle vapaa laidunnusoikeus, joka pohjautuu 

ikimuistoiseen nautintaoikeuteen ja joka on lain esitöiden mukaan tarkoitettu pysyväksi oikeudeksi: 

”Poronhoitoa saadaan tässä laissa säädetyin rajoituksin harjoittaa poronhoitoalueella maan omistus- tai 

hallintaoikeudesta riippumatta.” (PHL 3§). Poronhoitajat ovat siis oikeudenhaltijoita alueellaan. Vapaa 

laidunnusoikeus on edellytys kannattavalle poronhoidolle. Poronhoitolain 53 § osaltaan turvaa poron-

hoito-oikeutta, sillä se säätää: ”suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen 

olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä, valtion viranomaisen on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan 

edustajan kanssa.”  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 32 § mukaan maakuntakaavan on oltava ohjeena yleiskaavaa laa-

dittaessa ja muutettaessa. Itä-Lapin maakuntakaavassa määrätään koko maakuntakaava-aluetta koske-

vissa yleismääräyksissä: ”Porotalouden sekä muiden luontaiselinkeinojen toiminta- ja kehittämisedel-

lytykset on turvattava. Metsätaloutta, turvetuotantoa, matkailutoimintoja ja loma-asutusta suunnitelta-

essa on otettava huomioon porotaloudelle tärkeät alueet. Suunniteltaessa valtion maita koskevia, po-

ronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä on neuvoteltava asianomaisen palis-

kunnan edustajien kanssa.” Vireillä olevassa Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavassa on saman-

suuntainen yleismääräys. Lisäksi osayleiskaava-alueen ulkopuolelle on osoitettu ph-merkinnällä Ah-

makankaan erotusaita ja Satjanan erotusaita. Merkintään liittyvä suunnittelumääräys kuuluu: ”Alueen 

suunnittelussa on turvattava poronhoidolle merkittävien rakenteiden/alueiden säilyminen.” Tämä tar-

koittaa, että porojen kanssa on päästävä erotusaitaan kuljetustilanteessa, muuten sen käyttö ei säily. 

Lisäksi maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueen tv1-merkintään liittyvän määräyksen mukaan alueen 

käyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen poronhoidon edellytykset. Maakuntakaavojen 

määräys laajentaa neuvotteluvelvollisuuden koskemaan valtion mailla myös muita kuin valtion viran-

omaisia. YVA:n aikana on järjestetty tapaaminen vaikutusten selvittämiseksi ja kaavoituksen aikana  
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on käyty yksi neuvottelu, joka nimettiin PHL 53 § mukaiseksi. Paliskuntien kanssa on lisäksi jär-

jestetty hankevastaavan toimesta muita tapaamisia.  

 

MRL 39 § mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon kunnan elinkeinoelämän toiminta-

edellytykset. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta 

haittaa. Poronhoito on Sallassa ja Kemijärvellä merkittävä elinkeino ja sen oikeudet ja toimintaedelly-

tykset on otettava huomioon kaavaratkaisussa. 

 

Hankkeen vaikutukset 

 

Nuolivaaran hankealueen laajuus on noin 11 km2. Suunnittelualue sijoittuu Hirvasniemen ja Sallan pa-

liskuntien kesälaitumille ja lähelle vasoma-alueita. Alueella on myös syyslaitumia. Tuulipuiston suun-

nittelualue on melko suuri, kun huomioidaan alueen tärkeys poronhoidolle. Alueet ovat asumattomia 

eli alueella on poroille tärkeä laidunrauha verrattuna alueisiin, missä on muuta ihmistoimintaa. Kaava-

selostuksessa ei ole osattu arvioida alueen poronhoidollista merkitystä, vaan verrataan tuulipuisto-

hankkeen pinta-alaa paliskunnan pinta-alaan, eikä arvioida mahdollista häiriövaikutusaluetta tai sitä 

mitä tapahtuu, jos porot eivät enää käytä aluetta. Jos porot esimerkiksi siirtyvät alueelta pois, on vaara, 

että ne joutuvat viljelyksille ja asuinalueille. Tämä ei ole sallittua poronhoitolain mukaan, joten palis-

kunnalle aiheutuu lisätyötä ja kustannuksia vahingonkorvauksista, porojen siirtämisistä ja alueiden ai-

taamisista. Samalla aiheutuu ristiriitoja paliskunnan ja viljelijöiden tai paliskunnan ja asukkaiden välil-

le. 

 

Alueella on porojen kevätlaidunta ja vaatimet vasovat alueella. Porot ovat herkimmillään ihmisen ai-

heuttamille häiriöille keväällä ennen vasontaa, sen aikana ja pienten vasojen kanssa. Silloin ne toden-

näköisesti myös välttävät tuulipuiston aluetta. Tästä on myös tutkimustietoa Ruotsista. Tutkimuksissa 

on havaittu porojen välttävän (merkittävästi pienempiä, 8-10 voimalan) tuulipuistoja vasomisaikaan 

3,5 km etäisyydellä (Skarin ym. 2015). Välttämistä ilmeni sekä elinpiirin valinnan tasolla, että elinpii-

rin sisällä tapahtuvalla laitumen valinnan tasolla eli porot valitsivat vasoma-ajan laidunalueensa muu-

alta kuin tuulipuiston vaikutusalueelta. Porot myös lakkasivat käyttämästä tai käyttivät vähemmän osaa 

läheisistä vakiintuneista kulkureiteistään. Silloin kun porot kulkivat alueen poikki, ne ensin pysähtyi-

vät odottamaan ja menivät sitten nopeasti yli. Porojen aktiivisuus (askelpituus) kasvoi eli vaatimet jou-

tuivat lisäämään energiankulutustaan (Skarin ym. 2015). Tällä voi olla vaikutusta vasojen kasvuun.  

 

Rakentamisvaiheen häiriöt ovat ajallisesti epäsäännöllisiä ja kestoltaan satunnaisia. Uusimman tutki-

mustiedon mukaan porot laidunsivat vasoma-aikana kauempana tuulipuistosta myös tuulivoimatuotan-

non aikana verrattuna aikaan ennen rakentamisvaihetta. Porot välttivät kolmen kilometrin säteellä 

aiemmin suosimiaan alueita. Vakiintuneiden kulkureittien käyttö puistojen lähialueilla väheni 76 %. 

Porojen energiankäyttö lisääntyi askelpituuden kasvamisen vuoksi, ja sillä on vaikutusta mm. maidon-

tuotantoon sekä sen kautta vasan kasvuun ja selviämismahdollisuuksiin. Siitä on suorana seurauksena 

lihantuotannon määrän pieneneminen ja elinkeinon tulotason laskeminen. Laidunalueiden käyttö vähe-

ni huomattavasti viiden kilometrin säteellä puistoista. Pelkkä tuulivoimaloiden näkyminen ja kuulumi-

nen vaikuttavat tutkimuksen mukaan poron käyttäytymiseen. Tuulivoimaloiden aiheuttama jatkuva 

liike ja ääni vaikuttavat porojen kuulemiseen ja kommunikointiin vasojen kanssa. Poro suojautuu 

suurpedoilta sekä näkönsä että kuulonsa avulla ja naarasporo eli vaadin suojelee itsensä lisäksi myös 

vasaansa. Tutkimus osoittaa, etteivät porot totu voimaloihin ajan saatossakaan (Skarin ym. 2018). Tä-

hän saakka ympäristövaikutusten arvioinneissa on oletettu porojen tottuvan voimaloihin. Vasoma-

alueiksi porot valitsevat mieluummin sellaisia alueita, joilla häiriöitä ei ilmene. Edellä mainittuihin  
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tutkimuksiin verrattuna yli 100 metriä korkeampien Nuolivaaran voimaloiden vaikutusalue laidun-

nukseen ja kulkureitteihin voi olla laajempi, kuin tutkimuksessa todettu viisi kilometriä.  

 

Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee Hirvasniemen paliskunnan Ahmakankaan erotusaita, joka on laa-

jalla alueella paliskunnan ainoa erotusaita ja siksi tärkeä. Alue on myös merkitty vireillä olevaan maa-

kuntakaavaan poronhoidon tärkeänä kohteena (ph), joka tulee säilyttää. Aidassa käsitellään vuosittain 

suuri osa alueen poroista erotuksissa ja kesämerkinnöissä. Kaava-alueen koillispuolella sijaitsee Sallan 

paliskunnan Satjanan poroerotusaita, jota käytetään syyserotuksissa. Satjana on niin ikään ph-

merkinnällä maakuntakaavassa. Aidassa käsitellään vuosittain merkittävä määrä, noin tuhat poroa, ja 

se on siksi tärkeä molemmille paliskunnille. 70 % Satjanassa käsitellyistä poroista on Sallan paliskun-

nan ja 30% Hirvasniemen poroja. Poroja kuljetetaan erotusaitoihin kaava-alueella ja sen kautta mönki-

jöitä, kelkkoja ja helikopteria hyväksi käyttäen. Satjanan aita sijaitsee Sallan ja Hirvasniemen palis-

kuntien omistukseen tätä varten hankitulla maalla. On mahdollista, että hankkeen vuoksi paliskuntien 

investoinnit maahan ja infrastruktuuriin jäävät tarpeettomiksi tai vähemmälle käytölle, eli myös sitä 

kautta aiheutuu menetyksiä paliskunnille. 

 

Hanke tulee todennäköisesti vaikuttamaan poronhoitotöiden suorittamiseen alueella. Muualla poron-

hoitoalueella on havaittu, että porot voivat keskikesällä mennä räkkäsuojiin tuulipuistojen alueelle. 

Tällöin vasa-vaadintokat hajoavat pieniksi parttioiksi ja niitä on vaikea koota ja kuljettaa merkintäai-

taan. Jos vasat jäävät peuroiksi ja ne erkanevat emistään esimerkiksi syksyllä, kun metsästyskoirat lau-

kottavat poroja, jää poronomistajilta teurastuksissa saamatta heidän karjansa tuotto. Vasat olisi siis 

erittäin tärkeää saada merkityiksi. Luonnollinen räkkäsuoja on laajoilla aapasoilla, missä on samalla 

hyvää ravintoa. Tätä räkkäsuojaa voidaan myös käyttää vasanmerkinnässä hyväksi yleensä onnistu-

neesti, toisin kuin rakennettuja, pirstoutuneita alueita. Myös syyserotusten aikana poronhoitotöihin voi 

aiheutua vaikutuksia, mikäli poroja ei enää saada kuljetettua erotusaitaan tuulipuiston aiheuttaman häi-

riön vuoksi. 

 

Hankkeen poronhoidolle kohdistuvien haittojen ja menetysten korvaamisesta tulee laatia sopimukset 

paliskuntien kanssa ennen kaavan hyväksymistä. Myös jatkuva vuoropuhelu paliskuntien ja hankevas-

taavan kanssa koko hankkeen elinkaaren ajan on tärkeää haittojen lieventämiseksi. On tärkeää, että po-

roja ei turhaan häiritä toiminnalla ja että poronhoitotyöt voidaan alueella suorittaa, mikäli porot siellä 

vielä oleskelevat. Rakentamisen jaksottaminen niin, etteivät vasominen ja poronhoitotyöt häiriinny, 

voi olla tarpeen. Hankkeen vaikutusten seuranta edellyttää muutakin kuin GPS-pantoja. Se edellyttää 

paliskuntien itsensä osallistumista porojen liikkeiden havainnointiin ja niihin vaikuttaneiden tekijöiden 

kirjaamiseen (esim. sää, lumipeite, pedot). Tämä vaatii resursseja sekä luottamusta osapuolten välillä. 

 

Kaavamääräykset ja -merkinnät 

 

Poronhoitoon kohdistuvia vaikutuksia on selvitetty hankkeen YVA-menettelyssä. Siinä arvioitiin 

muun muassa vaikutuksia porojen laidunnukseen, porolaitumiin, poronhoitotoimintaan ja poronhoidon 

rakenteisiin. Selvityksessä käytettiin hyväksi muun muassa tutkimustietoa ja paliskuntien paikkatieto-

aineistoja. Hankkeen yhteisvaikutusten arviointi muiden hankkeiden kanssa on kuitenkin puutteellinen. 

Kaavaselostuksessa todetaan, ettei Sallan puolelle sijoittuvat Portin hankkeen kanssa todennäköisesti 

ole yhteisvaikutuksia. Alueilla kuitenkin laiduntaa samojen poronhoitajien poroja.  

 

Kaavassa poronhoito on otettu huomioon M-1 alueen kaavamääräyksessä: alueelle saa rakentaa poron-

hoidon tarvitsemia rakennelmia vähintään 250 m etäisyydelle tuulivoimaloista tai rakentamattomasta 

voimalapaikasta. Koko kaava-aluetta koskevassa yleismääräyksessä mukaillaan voimassa ja vireillä  
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olevaa maankuntakaavaa: Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on turvattava porotalouden toi-

minta- ja kehittämisedellytykset. 

 

Kaavamääräykset ovat tarpeellisia ja perusteltuja. Poronhoidon rakenteiden salliminen alueella on vält-

tämätöntä, sillä vielä ei tiedetä miten porot reagoivat hankkeeseen ja onko paliskunnalla tarvetta raken-

taa alueelle uusia erotusaitoja tai muita rakennelmia. Toimintaedellytysten turvaaminen kaavamäärä-

yksin on tärkeää siksi, että usein tuulivoimahankkeissa toimija vaihtuu ja uuden toimijan sitoutuminen 

poronhoidon turvaamiseen ei ole itsestään selvää, jos ei sitä selkeästi kaavassa määrätä. Toiminnan 

turvaaminen tarkoittaa mm. sitä, että poronhoidolle kohdistuvia haittoja estetään ja kompensoidaan, 

yhteydenpito rakentamisen ja toiminnan aikana on jatkuvaa ja että poronhoidon toiminta-ajat otetaan 

hankkeen toiminnassa huomioon. Hankkeen haitallisia vaikutuksia poronhoidolle tulee seurata. Seu-

rantaohjelman laatimisessa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon asianosaisten paliskuntien näkemyk-

set ohjelman sisällöstä ja toteuttajasta. Paliskuntien kanssa on syytä edelleen neuvotella seurannan to-

teutuksesta ja haittojen kompensoimisesta, sillä niistä ei ole sovittu. Näitä on edellytetty jo aiemmissa 

annetuissa lausunnoissa ja poronhoitolain 53 § mukaisessa neuvottelussa. Neuvottelun muistiossa to-

detaan muitakin asioita, joita ei ole otettu huomioon kaavan jatkovalmistelussa. 

 

Lopuksi 

 

Kaavaehdotuksessa esitetyt poronhoitoa turvaavat määräykset ovat tarpeellisia ja perusteltuja.  

 

Hankkeen vaikutuksia tulee seurata aktiivisesti. Seuranta tulee toteuttaa paliskuntien hyväksymällä ta-

valla puolueettoman asiantuntijan toimesta. Hankkeesta aiheutuvat haitat tulee minimoida ja kompen-

soida. Seurannan pelisäännöistä ja haittojen kompensoimisesta tulee neuvotella ja päästä sopimukseen 

Hirvasniemen ja Sallan paliskuntien kanssa ennen kaavan hyväksymistä. Kemijärven kaupungin ja Sal-

lan kunnan tulee huolehtia, että poronhoidon toiminta- ja kehittämisedellytykset todella turvataan 

hankkeessa.  

 

Hankkeen aikana on olennaista toimijoiden välisen säännöllisen, luottamukseen perustuvan, vuoropu-

helun ylläpitäminen.  
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