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Tunnistettu tarve yhteiselle rajapinnalle

• Poronhoito ja tuulivoima sijoittuvat samoille alueille 
Pohjois-Suomessa 

• Toivottavan tulevaisuuden ja tavoitteiden osalta ollaan kaukana 
yhteisistä näkemyksistä

• Sekä porotalous- että tuulivoima-alalla on tunnistettu, että puuttuvan 
keskusteluyhteyden avaaminen ja vastavuoroinen tutustuminen 
voisivat parantaa mahdollisuuksia tulla ymmärretyksi puolin ja toisin

• Toimiva keskusteluyhteys säästäisi aikaa ja osapuolten voimavaroja



Poronhoito

• Poronhoito-oikeus on ikimuistoinen nautinta-oikeus, joka tarkoittaa 
laidunnusoikeutta maan omistuksesta riippumatta. Oikeus on 
voimassa koko poronhoitoalueella. Tämä tarkoittaa, että paliskunnat 
ovat enemmän kuin ‘sidosryhmä’, he ovat oikeuden haltijoita.

• Poronhoito perustuu vapaaseen laidunnusoikeuteen ja yhtenäisiin 
laidunalueisiin, joilla on poroille laidunnusrauha.

• Laidunalueiden väheneminen ja pirstaloituminen sekä ihmistoiminnan 
aiheuttama häiriö ovat uhkia poronhoidolle



Tuulivoima

• Tuulivoimalla on suuri rooli Suomen tulevaisuuden 
sähköjärjestelmässä 

• Sähköjärjestelmän ja tuulisuuden kannalta olisi tärkeää voida 
rakentaa tuulivoimaa eri puolille maata

• Tuulivoiman sijaintipaikka on monen asian kompromissi: huomioitavia 
tekijöitä ovat riittävä tuulisuus, pääsy sähköverkkoon sopivalla 
etäisyydellä, riittävän etäällä asutuksesta ja arvokkaista 
luontokohteista, yhteiselon mahdollisuus muiden elinkeinojen kanssa, 
kunnan, puolustusvoimien ja ilmailuviranomaisten kanta… 



Poronhoito & tuulivoima

- Poronhoito ja tuulivoima sijoittuvat poronhoitoalueella aina samalle 
alueelle, sillä molemmat sijoittuvat lähtökohtaisesti asutuskeskusten 
ulkopuolelle

- Alueellisesti on tarkasteltava tuulivoimahankkeiden laajuutta ja 
yhteisvaikutuksia suhteessa poronhoidon käytänteisiin, laitumien 
kokonaisuuteen, lisääntymisalueisiin yms. Myös kumulatiiviset 
vaikutukset laajemmin on huomioitava (esim. sähköverkko).

- Hanketasolla on olennaista mm. tuntea toimijat puolin ja toisin
- Ymmärrys esim. paikallisesta poronhoidon tilanteesta ja tavasta, poronhoidon 

vuosisyklistä, eri alueiden (esim. laitumien) merkityksestä, käytöstä ja määristä, 
poron herkkyydestä häiriöille vuoden eri aikoina, porojen reiteistä, 
poronhoidon rakenteista ja reiteistä jne.   



Poronhoito & tuulivoima II

- Tällä hetkellä ei ole kerättynä yhteen tähän asti hyväksi todettuja 
käytänteitä tai toivottuja parhaita käytänteitä esim. 
yhteydenpidon, viestinnän, haittojen estämisen, lieventämisen, 
kompensaatioiden ja korvausten suhteen

- Lähtökohtaisesti laidunalueiden mahdollisimman suuri yhtenäisyys, laajuus ja 
rauhallisuus ovat poronhoidon kannalta keskeisiä

- Porojen ja tuulivoiman yhteiselosta Suomessa on rajoitetusti 
tutkimustietoa, esim. GPS-pantaseurantojen pohjalta 



Yhteisen rajapinnan rakentaminen I 

• Yhdistykset suhtautuvat myönteisesti keskusteluyhteyden avaamiseen 
tuulivoima-alan ja poronhoidon välille

• Ehdotus: aloitetaan keskusteluyhteyden avaaminen ja tutustuminen 
kesän 2021 aikana maastossa:

• Tuulivoimatoimijat paliskuntien vieraana
• Kutsuja + kutsuttava - tapaisivat sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa ja 

viettäisivät esim. 3 - 5 tuntia yhdessä koronaturvallisesti tutustumassa 
poronhoitoon

• Myös retki/retkiä tuulipuistoon voidaan järjestää



Yhteisen rajapinnan rakentaminen II

● Paliskuntien ja tuulivoima-alan henkilöt tapaavat yhteisessä 
keskustelutilaisuudessa 14.9. Rovaniemellä
○ Saamelaisten kotiseutualue ei ole tuulivoima-alan näkökulmasta aktiivisessa 

tarkastelussa, mutta kaikkien paliskuntien edustajat ovat tervetulleita 
tilaisuuteen

● Keskustelun tavoitteita: 
○ kuulla ja tulla kuulluksi puolin ja toisin
○ selventää epäselviä asioita
○ käsitellä osapuolille tärkeitä asioita
○ tunnistaa mahdollinen kiinnostus tai tarve keskustelun jatkamiselle ja sille 

mitkä olisivat jatkokeskustelun tavoitteet ja toteutustapa
● On mahdollista järjestää useampia tilaisuuksia jos niille nähdään 

tarve



14.9. 2021 tapaamisen ohjelma

● 10.00 Avaus virittäytyminen päivään Jonna (10min) - yhdistykset yhteensä (10min)
● Klo 10.20 Pienryhmäkeskustelut: Millaisia tarpeita ja toiveita meillä on keskusteluyhteyden ja 

keskinäisen yhteydenpidon suhteen? (4 ryhmää)
● Klo 11.30 Tarpeiden ja toiveiden yhteinen koostaminen - kaikki yhteen ja lapuille kirjattujen asioiden 

esittely ja ryhmittely
● Klo 12-13 Lounas
● Klo 13.00 Jatketaan pienryhmissä aamupäivällä esiin nousseiden teemojen parissa; 1. Miten 

ymmärryksen lisäämistä voisi tehdä? Mistä sisällöistä sitä voisi rakentaa? Mistä sisällöistä tarvitaan lisää 
ymmärrystä puolin ja toisin? 2. Yhteisen toimintatavan hahmottelu -> milloin (yhteydenotto) ja miten 
(neuvottelu)? Aloitetaan keskustelu, kummasta kysymyksestä tahdotaan aloittaa?

● Klo 14.00-14.30 Tauko
● Klo 14.30 Millaista tiedonvaihtoa tarvitaan lyhyellä tähtäimellä ja pidemmällä tähtäimellä? Keskustelu 

mahdollisista jatkotoimista ja niiden organisoinnista (vastuut)
● Klo 16.00 jälkeen Loppukierros - mitä kukin vie mukanaan päivästä - mitä toivon jatkosta
● Klo 17.00 Päivä päättyy







Mitä tapaamisen jälkeen?

• Osapuolet voivat halutessaan järjestää jatkoa ensimmäiselle 
keskustelulle. 

• Jatkokeskustelun tavoite määritellään yhdessä, mutta se voisi olla 
esimerkiksi: 

• Huolien hälventäminen, ymmärryksen lisääminen, oppiminen
• Hyvien käytänteiden kerääminen
• Suositellun toimintamallin, neuvottelumallin tai standardin luominen
• Neuvottelukunnan luominen  



Muut osapuolet

• Yhdistykset suhtautuvat myönteisesti siihen, että myös 
poronhoitoalueen maakuntaliitot (Kainuun liitto, Lapin liitto ja 
Pohjois-Pohjanmaan liitto) ja ELY-keskukset olisivat jatkossa mukana 
rajapintaa rakentamassa joko kutsujatahoina, läsnä mahdollisissa 
tilaisuuksissa tai muutoin sovitusti

• Tässä kohtaa muut toimialat, kuten matkailu, rajataan tämän 
keskustelun ulkopuolelle, ainakin ensimmäisten askelten osalta



Akordin rooli

• Ulkopuolinen avustaja toimii välittäjänä osapuolten välillä ja voi tukea 
keskusteluyhteyden rakentamista. 

• Akordin roolina varmistaa tapaamisessa että:
• erilaiset näkökannat tulevat tasapuolisesti kuulluiksi
• keskustelu ei lukkiudu omien lähtökohtien esittelyyn
• tavoite ei unohdu keskustelun virrassa
• kirjaamassa esille tulleita näkemyksiä ja ehdotuksia talteen



Paliskuntain yhdistys

- Paliskuntain yhdistys (Py) on porotalouden ohjaus-, neuvonta- ja 
asiantuntijaorganisaatio, joka on perustettu poronhoitolailla 1948

- Jäseninä ovat kaikki Suomen 54 paliskuntaa
- Yhdistys mm.

- neuvoo paliskuntia, poronomistajia, sidosryhmiä ja kansalaisia poroihin liittyvissä 
kysymyksissä, 

- julkaisee Poromies-lehteä, järjestää neuvottelu-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia,  
- tekee poronhoidon ja porotalouden kehittämiseksi aloitteita lainsäädännön ja 

hallinnon alalla, 
- vaikuttaa porotalouteen liittyviin muihin elinkeinoihin ja sidosryhmiin 

poronhoidon toimintaedellytysten säilyttämiseksi
- tukee poronhoidon tutkimustoimintaa ja ylläpitää Kutuharjun koeporotarhaa
- ylläpitää valtakunnan rajan esteaitoja ja toimii viranomaisena poromerkkiasioissa

www.paliskunnat.fi 

http://www.paliskunnat.fi


Suomen Tuulivoimayhdistys
(STY, FWPA)

• Tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö, perustettu 1988

• Noin 150 yritysjäsentä, noin 20 henkilöjäsentä, noin 170 kannatusjäsentä
• Laaja kirjo tuulivoima-alan yrityksiä
• Ei edusta yksittäisiä hankkeita

• 4 kokoaikaista työntekijää

• Pääpaikka Jyväskylässä

• Jakaa tietoa tuulivoimasta, osallistuu aktiivisesti tuulivoimasta käytävään poliittiseen ja julkiseen 
keskusteluun, julkaisee Tuulivoima-lehteä yms. 

www.tuulivoimayhdistys.fi, www.fwpa.fi

http://www.tuulivoimayhdistys.fi/
http://www.fwpa.fi/


Akordi Oy

Akordi on ympäristökiistojen neuvottelevaa ratkaisua edistämään perustettu 
riippumaton yhteiskunnallinen yritys. Akordi avustaa neutraalina osapuolena 
maankäyttö- ja luonnonvarakiistojen osapuolia rakentamaan keskusteluyhteyden ja 
etenemispolun sellaisten yhteisesti hyväksyttävien ratkaisujen löytämiseksi, joiden 
toimeenpanoon kaikki osapuolet voivat sitoutua.

www.akordi.fi

 

http://www.akordi.fi

