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Tuulivoiman rakentamisen ja toiminnan aikaisia 
vaikutuksia on tutkittu Ruotsissa muutamina viime 
vuosina. Anna Skarin Ruotsin maatalousyliopistosta 
Uppsalasta on tutkimusryhmineen julkaissut aihees-
ta muutamia raportteja ja tieteellisiä artikkeleita. 
He ovat tutkineet eritoten vasoma- ja talviaikaisia 
vaikutuksia. 

Tutkimusten mukaan vasomisaikana porovaatimet 
olivat aiemmin suosineet tuulipuistojen alueita, 

TUULIVOIMATUOTANNON 
VAIKUTUKSET PORONHOITOON
Teksti Marja Anttonen. Kuva Maaren Angeli.

Tuulivoimatuotannon kehittäminen on 
ollut viimevuosina ajankohtaista laajasti 
Suomessa, niin myös poronhoitoalueella. 
Valtion aiemmat syöttötariffi linjaukset 
nostattivat valtavan buumin, jonka 
hidastumisesta on nähtävissä merkkejä 
nyt, kun uusia poliittisten päätösten 
vaikutuksia vielä odotellaan. On aika 
päivittää, mitä tuulivoimatuotannon 
vaikutuksista poronhoitoon tällä hetkellä 
tiedetään. 
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mutta välttivät aluetta kolmen kilometrin säteellä 
tuulipuistojen rakentamisen ja toiminnan aikana. 
Kyseisen tutkimuksen tuulipuistot olivat suhteel-
lisen pieniä, 8 ja 10 voimalaa, ja ne rakennettiin 
alueelle missä oli jo muuta toimintaa, kuten teitä 
ja metsätaloutta. Välttämistä ilmeni sekä elinpiirin 
valinnan tasolla, että elinpiirin sisällä tapahtuval-
la laitumen valinnan tasolla. Porot myös lakkasivat 
käyttämästä tai käyttivät vähemmän tuulipuistojen 
alueelle tai sen lähialueelle vakiintuneita kulkureit-
tejään. Porot liikkuivat nopeammin tuulipuiston alu-
een poikki, silloin kun siellä liikkuivat, ja pysähtyivät 
odottamaan alueen ylitystä, silloin kun menivät sen 
yli. Tämä voi kertoa pelosta. Porojen aktiivisuus (as-
kelpituus) kasvoi eli vaatimet joutuivat lisäämään 
energiankulutustaan tuulipuiston vuoksi, millä taas 
on vaikutusta mm. vasan selviämiseen ja kasvuun. 

Tutkijat katsovat, että mikä tahansa häiriö, joka es-
tää vaatimia käyttämästä laitumia täysipainoisesti 
tänä herkkänä vuodenaikana, kun energiankulutus 
on alkavan maidontuotannon vuoksi muutenkin 
korkealla, on haitaksi poroille. 
Porot käyttävät yleensä vakiintuneita kulkureittejä. 
Kulkureitit eivät yleisellä tasolla ole yhtä tärkeitä 
kuin ruokailualueet, mutta ne ovat tärkeitä alueiden 
kytkeytyneisyydelle. Niiden säilyttämien on oleellis-
ta, jotta porot pääsevät alueilta toisille.  Jos kulku-
reitit muuttuvat, se voi vaikuttaa myös poronhoito-
käytäntöihin. 
Tutkimusryhmän toisen raportin mukaan tuulivoima 
vaikutti myös porojen laiduntenkäyttöön talvella 
tuulipuiston toiminta-aikana.  Kun poroja ei ruo-
kittu, ne välttivät tuulipuiston aluetta kolmen kilo-
metrin säteellä puistosta. Kun poroja ruokittiin tuu-
lipuiston alueelle ja paimennettiin lähietäisyydeltä, 
jotta ne jäisivät tuulipuistoon tai sen lähelle, porot 
silti lisäsivät paikallisesti topografi altaan suojaisten 
paikkojen käyttöä, mihin voimalat eivät näkyneet.
Porojen välttäessä tuulipuistoaluetta, muiden aluei-
den käyttö ja niiden laidunten kuluminen lisäänty-
vät. Tarvitaan vielä lisää tutkimusta, jotta saadaan 
parempi kuva pidempiaikaisista vaikutuksista poro-
jen käyttäytymiseen tuulipuistojen toiminta-aikana.
 
Kokemuksia paliskunnista

Tuulivoimahankkeet pyritään sijoittamaan niin, et-
tei niistä aiheudu haittaa vakituiselle asutukselle. 
Silloin ne väistämättä ovat porolaitumilla ja usein 
myös aivan paliskuntien keskeisillä, rauhallisilla lai-
dunmailla. 
Oijärven paliskunnassa on muutaman vuoden ollut 
toiminnassa parisenkymmentä tuulivoimalaa ja alu-
eelle on myös muutamien voimaloiden lisäsuunni-
telmia. Puistot sijoittuvat lähelle nelostietä, paliskun-
nan reunaosaan, lähinnä syksyn ja talven laitumille. 
Poroisäntä Martti Hirvasniemi kertoo, että porot ovat 
kesällä kerääntyneet alueen avoimille sorakentille 
räkkäsuojaan pieniin parttioihin, jolloin niitä on vai-
kea kerätä kasaan kesämerkintää varten. Viime kesä-
nä alueella leikattiin vain vähän vasoja. Myös viime 

Tuulivoimaloita Oloksella.
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kiinni pysymisessä on ollut ongelmia, sillä puistossa 
käydään tekemässä huoltotöitä ja tiet ovat auki tal-
vellakin. Alueen teille pitäisi saada puomit pysäyt-
tämään ylimääräisiä kulkijoita. 
Tuulivoimahankkeisiin liittyvä tyypillinen ongelma 
on, että usein hankkeen toteuttaja on eri kuin YVA-
vaiheen kehittäjä eli hankkeet myydään, kun niille 
saadaan luvat. Näin on käynyt esimerkiksi Kuola-
vaara-Keulakkopään tuulipuistossa. Vuoropuhelu 
on voinut alkaa YVA:n aikana hyvässä yhteisymmär-
ryksessä, mutta kun uusi toimija, mahdollisesti ul-
komailta tuleva, astuu kuvioihin, yhteydenpito saat-
taa loppua tai vaikeutua. Aina ei tiedä kehen voisi 
olla yhteydessä käytännön asioissa tai ymmärtääkö 
yhteyshenkilö edes Suomea! Uusi toimija ei välttä-
mättä myöskään ymmärrä alueen tärkeyttä poron-
hoidolle, kun ei ole ollut vuoropuhelussa mukana.  
Lisää kokemuksia kaivataan ennen kuin hankkeiden 
vaikutuksista voidaan sanoa laajemmin ja yleistä-
en. Tarvitaan systemaattista seurantaa ja tieteellistä 
tutkimusta myös Suomen olosuhteissa. Vaikutukset 
riippuvat aina myös puiston sijainnista paliskunnas-
sa. 

Seurantaa

Lähes kaikissa Suomen poronhoitoalueelle perus-
tetuissa tuulivoimapuistoissa on aloitettu porojen 
GPS-pantoihin perustuva seuranta. Seurannan pe-
russääntö on, että pannat tulisi laittaa ennen hank-
keen rakentamista ja seurata perustilannetta ennen 
hanketta, muutosta hankkeen rakentamisen aikana 
ja muutamia vuosia toiminnan aikana. Seurannasta 
kannattaa laatia sopimus hanketoimijan kanssa.
Seuranta vaatii työtä myös paliskunnalta. Porojen 
seuraamisen lisäksi olisi hyvä laittaa ylös, millaiset 
olosuhteet sinä vuonna ovat olleet. Ovatko kelit tai 
vaikkapa petotilanne olleet jotenkin poikkeukselli-
set, mikä olisi vaikuttanut porojen laidunten käyt-
töön? Tämä on arvokasta tietoa, kun arvioidaan 
miksi seurannassa olleet porot ovat käyttäytyneet 
kuten ovat. 
Suomessa ei ole vielä tehty virallista raportointia 
seurannan tuloksista. Tämä on seuraava asia, mihin 
tulisi tarttua. 
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nollista siirtoaidan paikkaa. 
Paliskunta on suunnitellut 

rakentavansa kiinteän pyynti-
aidan alueelle töiden helpotta-
miseksi. Poroisännän mukaan 
porojen käyttäytyminen vaihte-
lee vuosien välillä olosuhteiden 
mukaan, eikä vielä voida sanoa 
tarkkoja vaikutuksia laiduntami-
seen ja poronhoitotoimintaan. 
Vaikutuksia kuitenkin on.  Poro-
isäntä ei silti vastusta tuulivoima-
tuotantoa. 
Kuolavaara-Keulakkopään tuu-
lipuisto (20 voimalaa) sijoittuu 
Sattasniemen ja Kuivasalmen 
paliskuntien rajalle. Kuivasal-
men poroisäntä Kauno Rytkö-
nen kertoo, että heidän mie-
lestään porojen liikkuminen 
alueen kautta on muuttunut. 
Ne eivät enää kulje alueen läpi 
samalla tavalla. GPS-seurantaa 
aloitettiin, mutta alue on kat-
veessa, joten paikannustietoja 
ei juurikaan ole saatu. Pantoja 
myös pimeni ja lopulta hävisi 
kokonaan. Tuulipuistoalueen 
poikki menee paliskuntien vä-
linen raja-aita, jonka veräjän 
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Hankkeita vastatuulessa 

Marraskuussa Ruotsissa ympäristötuomioistuin kiel-
si Gabrielsbergetin 40 voimalan tuulivoimapuiston 
laajentamisen ja toisen, Bäckaskogin, tuulipuiston 
rakentamisen niistä poronhoidolle aiheutuvien vai-
kutusten vuoksi. Sekä tuulivoima että poronhoito 
on nimetty Ruotsissa kansallisesti tärkeiksi asioiksi 
(riksintress). Tuomioistuin katsoi, että näitä kahta ei 
voi yhteen sovittaa kyseisille alueille. Päätöksessä 
määrättiin myös maksamaan samebylle korvauksia 
toiminnassa olevan puiston haitoista, kuten uuden 
aidan rakentamisesta aiheutuvia kuluja, ruokintaku-
luja ja puistosta aiheutuneen lisätyön kuluja sekä 
kustantamaan porojen GPS-seurantaa. 

Suomessa on suunnitteilla useita laajoja, 40–60 voi-
malan tuulipuistoja poronhoitoalueelle. Paliskunnat 
pääsääntöisesti vastustavat näitä suuria hankkeita, 
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sillä ne sijoittuvat keskeisille, rauhallisille porojen 
laidunalueille ja porojen laiduntamisen jatkuminen 
alueilla on epävarmaa. Pienemmistä hankkeista ei 
yleensä olla yhtä huolestuneita. Pienilläkin hankkeil-
la, jotka sijoittuvat jo valmiiksi maankäytön vaikutuk-
sista kärsiville alueille kuitenkin havaittiin ruotsalais-
tutkimuksissa vaikutuksia porojen laidunnukseen. 
Kaikkialle tuulivoimaa ei haluta. Myös paikallisia 
asukkaita ja muita elinkeinonharjoittajia on herän-
nyt toimimaan ja joistakin hankkeista onkin luovuttu 
paikallisen vastustuksen vuoksi. Esimerkiksi Ranuan 
kunta teki syksyllä 2016 ratkaisun olla edistämättä 
tuulivoimatuotantoa ja sen myötä tekeillä olleesta 
maakuntakaavasta poistettiin kaksi suurta tuulivoi-
ma-aluetta. Myös muissa kunnissa eri asteisia kaa-
voja on kaatunut. Hankkeita on myös evätty puo-
lustusvoimien tutkiin kohdistuvien häiriövaikutusten 
vuoksi. 


