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Esipuhe 

Noin kaksi vuotta sitten Paliskuntain yhdistys ja Suomen Tuulivoima-
yhdistys ottivat ensiaskeleita tuulivoiman ja poronhoidon välisen vuoro-
puhelun ja yhteistyön tiivistämiseksi. Keskusteluissa oli alusta asti mukana 
myös Akordi Oy, joka auttoi muotoilemaan molempien alojen näkökulmasta 
mielekkäät tavoitteet yhteistyölle ja on toiminut sittemmin työskentelyä tu-
kevana ulkopuolisena neutraalina kumppanina. Yhteiseksi tavoitteeksi tun-
nistettiin vahvistaa alojen välistä keskusteluyhteyttä ja lisätä ymmärrystä 
puolin ja toisin. Työ aloitettiin tuulivoimatoimijoiden vierailuilla paliskuntiin 
sekä yhdistysten jäsenille järjestetyllä laajemmalla keskustelutilaisuudella 
syksyllä 2021. 

Yli kaksi vuotta kestäneen työn aikana laaja joukko tuulivoima-alan 
ja poronhoidon sekä viranomaisten edustajia on kokoontunut yhteen mietti-
mään parhaita käytäntöjä poronhoidon huomioimiseksi tuulivoimaprojektin 
eri vaiheissa. Näiden keskusteluiden sekä prosessia kannatelleiden henkilöi-
den välisen tiiviin yhteistyön tuloksena on tuotettu tämä toimintamalli, joka 
tuo esiin molempien alojen näkemyksiä, toiveita ja tarpeita hyvistä toimin-
tatavoista tuulivoimaprosessin eri vaiheisiin liittyen. Olemme ylpeitä täs-
tä työstä ja kiitämme kaikkia osallistuneita merkittävästä panoksestanne! 

Työn aikana on etsitty aktiivisesti yhteistä tapaa toimia poron-
hoitoalueella sekä tuulivoima-alan että poronhoidon tarpeet huomioiden. 
Vastaavaa esimerkkiä ei ole helppoa löytää. Yhteentuleminen on vaatinut ja 
vaatii jatkossakin paljon töitä sekä halua etsiä yhteisesti hyväksyttäviä rat-
kaisuja. Työ ei tule tämän dokumentin myötä valmiiksi: käsissäsi on hyvien 
käytänteiden kokoelman versio 1.0, ja on jo sovittu, että työtä jatketaan ja 
toimintamallia jalostetaan karttuvien kokemusten myötä. Kyseessä on mara-
tonmatka, joka on  saavuttanut jo mukavan matkavauhdin sekä ensimmäiset 
taukopaikat, mutta maalissa emme vielä ole. 

Toivomme, että tekstissä kuvatut suositukset ja näkökulmat antavat 
tukea ja apua tuulivoimatoimijoiden ja paliskuntien väliseen vuorovaikutuk-
seen sekä yhdessä toimimiseen. Toivomme myös, että lukijana sinä teet aktii-
visesti huomioita siitä, miten hyvin dokumentti ehdotuksineen toimii, mitä 
sieltä mahdollisesti puuttuu tai millaisia hyviä ideoita ja käytänteitä sinne 
voitaisiin jatkossa lisätä. 

Tammikuussa 2023, 
Marja Anttonen, Paliskuntain yhdistys 
Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry 
Jonna Kangasoja ja Emma Luoma, Akordi Oy 
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1 
Suositusten taustaa 

Suositusten taustaa 

Energiaomavaraisuuden kasvattamiseksi ja ilmastonmuu-
toksen torjumiseksi uusiutuvan energian rooli energiajärjestelmässämme 
korostuu. Tuulivoiman osuuden lisääminen Suomen energiantuotannossa 
onkin kansallisesti merkittävä vihreään siirtymään kuuluva strateginen lin-
jaus. Pohjoiset alueet ovat tuulivoimahankkeille houkuttelevia harvan asu-
tuksen ja hyvän tuulisuuden vuoksi, ja tuulivoiman sijoituspaine myös po-
ronhoitoalueelle on kova. Alueelle kohdistuu kuitenkin myös monia muita 
maankäyttöpaineita ja poronhoito elinkeinona on monin tavoin uhattuna. 
Jatkuvat maankäytön muutokset, pohjoisen lisääntyvä teollisuus ja kaivos-
toiminta, metsätalous sekä matkailu supistavat ja heikentävät laidunalueita 
ja siten poronhoidon toimintaedellytyksiä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
näkyvät myös nopeimmin poronhoitoalueella, mikä vaikeuttaa elinkeinon 
harjoittamisen mahdollisuuksia. 

Vaikka tuulivoima on yleisesti hyvin hyväksytty energiantuotanto-
muoto, paikalliset tuulivoimaprojektit kohtaavat vastustusta myös Suomes-
sa. Onnistuneen hankkeen edellytyksenä on yhä enenevässä määrin paikalli-
sen hyväksynnän saavuttaminen hankkeelle. Tuulivoimatoimijoilla on hyvät 
mahdollisuudet edistää toiminnan hyväksyttävyyttä, sillä he ovat yleensä 
näkyvin toimija keskusteluissa paikallisyhteisöjen kanssa ja vastaavat vuoro-
vaikutusprosessien suunnittelusta. Ongelmana kuitenkin on, etteivät toimi-
jat aina tunnista varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyttä ja merkitystä, jolloin 
keskusteluyhteys paikallisyhteisön kanssa voi jäädä pinnalliseksi ja tilanne 
ajautua jopa konfiktiin. 

Poronhoitoalueella tuulivoiman paikallisen hyväksyttävyyden, yri-
tystoiminnan kestävyyden ja vuorovaikutuksen merkitys korostuu, sillä po-
ronhoito perustuu lain turvaamaan vapaaseen laidunnusoikeuteen1. Lisäksi 
on hyvä huomata, että erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella 
olevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa 
haittaa poronhoidolle2. Metsähallituksen saamelaisten kotiseutualuetta 
koskevassa luonnonvarasuunnitelmassa3 on linjattu, ettei Metsähallitus 
käynnistä tuulivoimahankkeita saamelaisten kotiseutualueella4 tai kolt-
ta-alueella5 suunnittelukaudella 2022-2027. Tässä toimintamallissa esite-
tyt suositukset koskevat ainoastaan näiden alueiden ulkopuolista, eteläistä 
poronhoitoaluetta (kuva 1). 

Jotta samoille alueille sijoittuminen olisi sekä tuulivoima-alan että 
poronhoidon tarpeet turvaten mahdollista, on tuulivoimatoimijoiden oltava 
valmiita sellaiseen yhteistyöhön paliskuntien kanssa, jossa tutkitaan yhdes-
sä hankkeiden paikallisia vaikutuksia sekä keskitytään kuuntelemaan tuu-
livoiman rakentamiseen liittyviä huolenaiheita. Myös haittojen minimointi 
ja kompensaatioratkaisujen etsiminen sekä niihin sitoutuminen ovat välttä-
mättömiä elementtejä poronhoidon ja tuulivoiman yhteensovittamisessa. 



 
 

   
 

6 Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella 

Kuva 1: Suomen poronhoitoalueen paliskunnat ja kunnat sekä 
erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alue, saamelaisten koti-
seutualue ja koltta-alue. 
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Suositusten taustaa 

Sekä poronhoidossa että tuulivoima-alalla on tunnistettu, että puuttuvan 
keskusteluyhteyden avaaminen ja vastavuoroinen tutustuminen voisivat 
parantaa mahdollisuuksia tulla ymmärretyksi puolin ja toisin. Tätä keskus-
teluyhteyttä on vahvistettu Suomen Tuulivoimayhdistyksen, Paliskuntain 
yhdistyksen ja Akordin yhdessä vuonna 2021 käynnistämän yhteistyön aika-
na. Työhön on osallistunut yhdistysten jäsenten lisäksi maakuntaliittojen ja 
ELY-keskusten sekä Metsähallituksen edustajia, tuulivoimayritysten edus-
tajia sekä poroisäntiä ja poronhoitajia. Prosessin aikana on järjestetty kaksi 
laajaa työpajatilaisuutta6 ja prosessia on tukenut eri osapuolten edustajista 
koostunut työryhmä. 

Tuulivoimatoimijoiden ja paliskuntien kesken käydyissä keskuste-
luissa on tunnistettu tarve yhteisesti hyväksyttävälle toimintamallille siitä, 
miten tuulivoiman ja poronhoidon vuorovaikutus tulisi jatkossa järjestää. 
Toimintamallia evästävissä keskusteluissa korostuivat etenkin oikea-aikai-
sen yhteydenpidon ja tiedonvaihdon teemat sekä keskinäisen ymmärryk-
sen lisääminen. Paliskunnissa erityisen tärkeänä nähtiin mahdollisimman 
varhainen yhteydenotto sekä luottamuksen ja kunnioituksen osoitta-
minen. Toimivan yhteistyön nähtiin myös edellyttävän, että molemmat 
osapuolet ovat halukkaita kommunikointiin ja yhteydenpitoon sekä sitoutuvat 
sovittuihin asioihin. 

Keskusteluiden tuloksena ovat syntyneet nämä suositukset hyviksi 
käytänteiksi tuulivoimaprojektin aikaisesta yhteydenpidosta ja neuvottelus-
ta tuulivoimatoimijan ja paliskunnan välillä. Yhteinen toimintamalli tuo esiin 
molempien alojen näkemyksiä, toiveita ja tarpeita hyvistä toimintatavoista 
tuulivoimaprosessin eri vaiheisiin liittyen. Samalla on kuitenkin muistettava, 
että suositusten soveltamisen lähtökohtana on aina kunkin alueen ja hank-
keen erityispiirteet ja että tuulivoiman paikallista hyväksyttävyyttä rakenne-
taan jo ennen hankekehitysvaihetta kaavoitusmenettelyiden yhteydessä. 

1 Poronhoitolaki 848/1990, 3 §: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900848#L1P3 
2 Poronhoitolaki 848/1990, 2 §: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900848#L1P2
3 Metsähallitus (2022). Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma 2022-2027.
https://julkaisut.metsa.fi/fi/julkaisut/show/2649
4 Laki saamelaiskäräjistä 974/1995, 4 §: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950974?-
search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%
5 Kolttalaki 253/1995, 2 §: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950253?search%5Btype%5D=-
pika&search%5Bpika%5D=kolttalaki#L1P2
6 Rovaniemellä 14.9.2021 järjestetyn keskustelutilaisuuden kalvot: https://akordi.fi/wp-content/ 
uploads/2.11.2021-porot-ja-tuulivoima.pptx.pdf 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900848#L1P3 
https://julkaisut.metsa.fi/fi/julkaisut/show/2649
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950974?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950974?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950253?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kolttalaki#L1P2
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950253?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kolttalaki#L1P2
https://akordi.fi/wp-content/uploads/2.11.2021-porot-ja-tuulivoima.pptx.pdf
https://akordi.fi/wp-content/uploads/2.11.2021-porot-ja-tuulivoima.pptx.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900848#L1P2
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 2 Tuulivoimahankkeet ja 
sosiaalinen toimilupa 

2.1 Miten tuulivoimahankkeet syntyvät? 

Tuulivoimahanke voi lähteä vireille monin eri tavoin. Mahdolli-
sesti tuulivoimatuotannolle sopivia, potentiaalisia alueita tunnistetaan jo 
maakuntakaavoituksessa ja -selvityksissä. Myös kunnat saattavat selvittää 
alueidensa soveltuvuutta tuulivoimatuotannolle. Lisäksi tuulivoimahankkeita 
kehittävät yritykset haarukoivat itse kartta-aineistojen perusteella mahdolli-
sia alueita jatkoselvitysten kohteeksi, ja toisaalta maanomistajat yksittäin tai 
yhdessä saattavat ehdottaa alueitaan tuulivoimahankkeita varten. Metsähal-
litus kehittää tuulivoimahankkeita valtion omistamille maa-alueille. 

Hyviä tuulivoima-alueita on Suomessa rajallisesti, sillä tuulivoi-
ma-alueen valinta on aina lukuisten asioiden kompromissi. Laajallakin 
alueella liikkumavaraa on vähän, kun kaikki eri näkökohdat huomioidaan. 
Ehdottomina edellytyksinä hankkeen etenemiselle ovat tuulisuus, puolustus-
voimien myönteinen lausunto tutkavaikutusten osalta, kunnan myönteinen 
tahtotila sekä mahdollisuus syöttää tuotettu sähkö sähköverkkoon järkevällä 
etäisyydellä. Tuulivoimayhtiö tarkastelee aluetta mm. yllä olevien asioiden 
näkökulmasta. Samalla tehdään jatkuvasti teknis-taloudellista arviointia. 
Esimerkiksi lopulliseen voimaloiden määrään vaikuttaa arvio siitä, kuin-
ka monen voimalan kokonaisuus on sähköverkon rakentamiskustannus ja 
odotettu sähköntuotanto huomioon ottaen taloudellisesti toteutuskelpoinen. 
On varsin tyypillistä, että suunniteltujen voimaloiden määrä karsiutuu alku-
peräisestä selvitysten myötä. 

    Selvitysaluetta valittaessa huomioitavia asioita 
• tuulisuus, maasto ja maaperä 
• etäisyys sähköverkkoon, mahdollisuus rakentaa 110 - 400 kV linja säh-

köverkkoon liityntää varten ja sähköverkon kapasiteetti eli mahtuuko 
sähköverkkoon lisää tuotantoa aiotussa liittymispisteessä 

• etäisyys liikenneväyliin ja mahdollisuus kuljettaa voimalat alueelle 
• etäisyys asutukseen, melu ja välke 
• kunnan tahtotila ja kaavoitustilanne 
• puolustusvoimien kanta ja lentoliikenteen näkökohdat 
• luonnonsuojelualueet sekä suojeltujen lajien esiintyminen alueella tai 

sen lähellä (linnut, lepakot, kasvit, eläimet) 
• muut elinkeinot ja mahdollisuus yhteensovittamiseen niiden kanssa, 

muun muassa poronhoito ja matkailu 
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Selvitysalueista, joilla tutkitaan alueen soveltumista tuu-
livoiman tuotantoalueeksi, on kova kilpailu, ja yrityksillä 
on tarve suojata liiketoimintaansa suhteessa kilpailijoi-
hinsa. Tästä syystä tuulivoimahankkeesta, sen sijain-
nista tai rajauksesta ei puhuta alkuvaiheessa julkisesti. 
Jatkoselvityksiin soveltuvien alueiden osalta pyritään 
maanvuokrasopimuksien avulla varmistamaan oikeus 
tehdä tarkempia selvityksiä ennen kuin kilpailijat ehtivät 
paikalle. Yhtiöille onkin usein tärkeää sopia osapuolten 
kesken vaitiolovelvollisuudesta hankkeen julkisuuteen 
tuomisen osalta, sillä tieto potentiaalisesta tuulivoima-
hankkeesta halutaan pitää mahdollisimman pienessä 
piirissä. Samaan aikaan on selvää, että maanomistajilla 
voi olla tarve keskustella asioista keskenään esimerkik-
si maanomistajatilaisuuksissa. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn ja kaavoitusmenettelyn yhteydessä 
lakisääteiset kuulemismenettelyt edellyttävät avoimuut-
ta ja korostavat vuorovaikutteisuutta, ja hankkeesta ker-
rotaan tyypillisesti hyvin avoimesti laajalle joukolle. 

2.2 Tuulivoimahankkeen 
elinkaari 

Keskikokoisen tuulivoimahankkeen (yli 10 
tuulivoimalaa) kokonaiskesto alkuselvityksistä valmii-
seen tuulipuistoon on keskimäärin 4-6 vuotta, joskin 
muutoksenhakumenettelyt voivat viivästyttää hanket-
ta useilla vuosilla. Pieni, muutaman voimalan hanke, 
voi olla sähköntuotannossa jo alle kahdessa vuodes-
sa hankkeen alkuselvityksistä, sillä YVA-menettely ei 
ole muutaman voimalan hankkeen kohdalla pakolli-
nen paitsi yhteysviranomaisen sitä vaatiessa. Hank-
keen eteneminen riippuu monesta seikasta kuten 
tehtävien selvitysten aikataulutuksesta, sekä siitä missä 
määrin tuulivoimaprojektin läpivienti on paikkakun-
nalle ja alueen viranomaisille entuudestaan tuttu asia. 

Pähkinänkuoressa tuulivoimahankkeessa täytyy 
tehdä seuraavat vaiheet, joita tehdään usein samaan 
aikaan limittäin: 

1. Sopivan alueen etsintä ja esiselvitys 

a. Neuvottelut alueen maanomistajan 
kanssa maanvuokrauksesta 

b. Alustavat keskustelut kunnan ja poro-
isännän kanssa 

c. Puolustusvoimien lausunnon pyytäminen 

d. Alustavat neuvottelut verkonhaltijan kanssa 

2. Suunnittelu- ja luvitusvaihe 

a. Tuulimittausten aloittaminen, selvitysten 
aloittaminen 

b. Yhteysviranomaiselta (ELY-keskus) tarvit-
taessa päätös, sovelletaanko ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyä (YVAL 3.2 §), ellei 
tuulivoimahanke edellytä suoraan YVA-
menettelyä YVA-lain liitteenä olevan hanke-
luettelon perusteella (YVAL 3.1 §). Ympäristö-
vaikutusten arviointi (YVA) voidaan tehdä 
myös kaavoitusmenettelyssä (YVAL 5 §, MRL 9 
§, MRA 30 a, 30 b, 32 a, 65 ja 66 §). 

c. Tuulivoimayleiskaavan laatiminen. Vaikka 
YVA tehtäisiin erillisenä menettelynä, viedään 
kaavoitus ja YVA yleensä läpi käsi kädessä, 
kuitenkin YVA-menettely edellä. Tällöin 
esimerkiksi kuulemiset voidaan järjestää 
samaan aikaan (YVAL 22 §, MRL 62 a §). 

d. Lopulliset neuvottelut verkonhaltijan kanssa 

e. Neuvottelut kunnan kanssa kaavoitus-
sopimuksesta 

f. Lupien hakeminen esim. tuulivoimaloiden ja 
voimajohdon rakentamiseen tarvittavat luvat 
(rakennuslupa, maa-aineslupa, voimajohto-
alueen tutkimuslupa, lunastuslupa, sähkö-
markkinalain mukainen lupa, lentoestelupa) 

3. Rakentamisvaihe 

a. Puunhakkuu 

b. Maanrakennustyöt 

c. (Voimaloiden) perustustyöt 

d. Voimaloiden kuljetus ja pystytys 

e. Sähköistys ja käyttöönotto 

4. Tuulivoiman tuotantovaihe 

5.Tuotannon päättyminen ja alueen ennallistaminen 



  
 

 
 

 

  

  
 
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 

 

10 Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella 

2.2.1 Sopivan alueen etsintä ja esiselvitys 

Esiselvitysvaihe on kestoltaan tiivis (joitain viikkoja - kuukausia), 
jotta potentiaaliselle alueelle ei ehdi tulla kilpailijoita. Työ tehdään pitkälti 
”konttorilta käsin” olemassa oleviin aineistoihin ja paikkatietoihin perustuen. 

Kartta- ja kaavatarkastelu 

Tuulivoimatoimija tarkastelee yleisesti tuulivoiman sijoittamis-
aluetta erilaisten saatavilla olevien kartta-aineistojen ja datan perusteella. 
Aineistoa tulkitaan toisaalta mahdollistavien tekijöiden osalta ja toisaalta 
selvitetään potentiaalisia esteitä. Karttojen avulla tutkittavia asioita ovat mm. 
tuulisuus, maanomistus ja maankäyttö sekä voimalinjojen sijainti. Tuulivoi-
mayleiskaava ei saa olla ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, mikä ohjaa 
seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden suunnittelua. 

Varhaiset yhteydenotot maanomistajiin, kuntaan 
ja poroisäntään 

Esiselvitysvaiheessa tuulivoimatoimija tekee alustavia tun-
nusteluita merkittävimpien maanomistajien, kunnan ja poroisännän osalta. 
Tuulivoimatoimija keskustelee maanomistajien kanssa saadakseen selville, 
onko joku muu tuulivoimatoimija jo aktiivinen alueella ja miten maanomis-
tajat alustavasti suhtautuisivat tuulivoimahankkeeseen. Tunnusteluiden 
tavoitteena on myös saada varmistettua hyväksyntä toimia alueella ainakin 
merkittävimpien maanomistajien osalta. Aloite hankkeelle saattaa tulla myös 
maanomistajalta. 

Maanvuokrasopimusten teko maanomistajien kanssa voi sujua 
nopeasti, esim. muutamassa viikossa, tai kestää jopa yli vuoden. Maankäy-
töstä sopiminen on tärkeää tuulivoimatoimijoille myös kilpailusyistä eten-
kin, jos aluetta oletettavasti katselevat muutkin toimijat. Maanomistajien 
kanssa tehtävät maanvuokrasopimukset raukeavat, mikäli projekti ei syystä 
tai toisesta etene. 

Hankkeesta riippuen sopimusten perusteella määrittyy selvitys-
alue, jonka soveltuvuutta tuulivoimatuotannolle voidaan alkaa selvittää 
tarkemmin. Selvitysalue voi olla laajempi kuin lopullinen toteutettava tuuli-
voimahanke. Tutkittua tietoa siitä, kuinka moni aloitettu hanke lopulta etenee 
valmiiksi tuulipuistoksi ei vielä Suomessa ole. Joidenkin arvioiden mukaan 
30-40 % niistä hankkeista, joista maanvuokraneuvottelut aloitetaan ja noin 
50 % sellaisista hankkeista, joissa maanvuokrasopimukset on viety loppuun 
asti, päätyvät rakennusvaiheeseen. 

Tuulivoimatoimija keskustelee esiselvitysvaiheessa myös kun-
nan kanssa hyvin yleisellä tasolla ja pyrkii selvittämään mikä on kunnan 
kiinnostus tuulivoimaa kohtaan, kaavoituksellinen tilanne ja suunnitel-
mat ko. alueen osalta (esim. asutuksen tai teollisuuden kaavoittamiseksi ko. 
alueelle). Tämä ei tarkoita vielä kaavoitusaloitteen lähettämistä/jättämistä, 
vaan kyse on alustavasta kartoituksesta. Myös maakuntaliittoon on ollaan 
usein yhteydessä mahdollisimman varhain. 

Varhaisten yhteydenottojen aikana tuulivoimatoimija saattaa selvit-
tää myös Puolustusvoimien (jäljempänä PV) ja Trafcomin kantaa. Esimerkik-
si PV:n kannan saamisessa voi olla pitkäkin viive ja erityisesti aikaa kuluu, jos 
hankkeen tutkavaikutukset pitää laskettaa Teknologian tutkimuskeskus VTT 
Oy:llä. Osa toimijoista kuitenkin odottaa PV:n kannan ennen laajempia kes-
kusteluita, sillä PV:n kanta voi kaataa koko hankkeen. Jos hankesuunnitelma 
muuttuu hankkeen aikana (100 m siirto ja/tai 10 m korotus), lausunto voidaan 
joutua pyytämään uudelleen. 



  
 
 

 

 
  

 

 

  

  
 

 
 

 

  

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

  

  

 

 
 

 
 

  

 

 

  
 
 

  

  

   

Tuulivoimahankkeet ja sosiaalinen toimilupa 11 

Tuulivoimahankkeen keskeiset osapuolet 
Tuulivoimahankkeen keskeisiä osapuolia ja heidän roolinsa (alueesta riippuen): 

Tuulivoimatoimija 
Tuulivoimatoimijalla tarkoitetaan yrityksiä tai muita 
tahoja, jotka suunnittelevat ja kehittävät hankkeita, 
hankkivat rahoituksen hankkeen toteuttamiseksi, raken-
tavat tuulivoimaloita ja tuottavat tuulisähköä. Yksittäisen 
hankkeen osalta toimija voi vaihtua eri vaiheissa tai sama 
yritys voi hoitaa koko projektin elinkaaren suunnittelusta 
tuotantovaiheen loppuun asti. 

Tuulivoimatoimijoilla on osittain keskenään 
erilaisia toimintatapoja lainsäädännön luoman raamis-
ton sisällä. Toimintatapaerot voivat liittyä esimerkiksi 
viestintään ja vuorovaikutukseen sekä eri asioiden ja pro-
sessien keskinäisiin aikataulutuksiin. Projektin omistus-
suhteiden muutoksista riippumatta kaikki sopimukset ja 
velvoitteet siirtyvät aina projektin omistuksen mukana. 

Paliskunta (ml. poroisäntä ja tokkakunnat) 
Paliskunnat ovat pinta-aloiltaan ja poromääriltään 
erikokoisia poronhoitoyksiköitä. Jokainen paliskunta on 
osakkaidensa muodostama yhteisö, joka vastaa poron-
hoidosta alueellaan. Paliskunnilla on poronhoitoalueel-
la maanomistuksesta riippumaton poronhoito-oikeus. 
Paliskunnan johtajana toimii poroisäntä. Paliskunnan 
alueen sisällä voi olla pienempiä yksiköitä, tokkakuntia, 
jotka harjoittavat poronhoitoa omalla alueellaan. 

Metsähallitus 
Metsähallitus hallinnoi valtion maa-alueita ja toimii 
viranomaisena (Luontopalvelut). Yhtenä kiinteistöke-
hityksen tehtävänä on suunnitella ja luvittaa tuulivoi-
mahankkeita valtion alueille maalla ja merellä. Met-
sähallitus myy luvittamiensa alueiden hankeoikeudet 
pois, sillä se ei voi olla sähköntuottajan roolissa. Metsä-
hallitus jää maanomistajana tuulivoima-alueiden vuok-
ranantajaksi. Metsähallitus on neuvotteluosapuoli po-
ronhoitolain mukaisissa neuvotteluissa paliskuntien 
kanssa, kun toimitaan valtion mailla. Metsähallitus (tuu-
litiimi) on neuvotteluosapuoli poronhoitolain mukaisissa 
neuvotteluissa paliskuntien kanssa, kun Metsähallitus 
toimii hankevastaavana. Muiden hanketoimijoiden ve-
tämissä hankkeissa Metsähallituksen osallistuminen 
neuvotteluihin harkitaan tapauskohtaisesti. 

Kunta 
Kunta vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta ja kun-
nanvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä. Tuuli-
voimaosayleiskaavat laaditaan yleensä tuulivoima-
toimijan, maanomistajan tai vastaavan aloitteesta ja nii-
den hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Kunta 
veloittaa usein ns. tuulivoimayleiskaavasta syntyvät kus-
tannukset hankkeen kehittäjältä. 

Maakuntaliitto 
Maakuntaliitto vastaa alueiden käytön maakunnallisesta 
tasosta ja laatii maakuntakaavat, joihin merkitään mm. 
seudullisesti merkittävät tuulivoima-alueet. 

ELY-keskus 
ELY-keskus edistää ja valvoo kunnan alueiden käytön 
suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä ja tekee 
tarvittaessa päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta. 
ELY toimii yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä ja on 
vastuussa YVA:n ennakkoneuvottelun järjestämisestä. 
ELY-keskus vastaa myös erikoiskuljetusluvista ja liitty-
mäluvista. 

Maanomistaja(t) 
Maanomistajat neuvottelevat tuulivoimatoimijan kanssa 
maan vuokraamisesta tuulivoimahanketta varten. Vuok-
ra-alueelle voidaan sijoittaa mm. tuulivoimaloita, tiestöä, 
kaapeleita tai muuntamoita. STY suosittelee, että voima-
lapaikan maanomistajaa laajemmalle maanomistajajou-
kolle maksetaan ns. tuulenottoalueenkorvausta, koska 
tuulivoimaloita ei voi rakentaa liian lähelle toisiaan tai 
asuinrakennuksia. Tuulenottoalueen korvauksen käyt-
täminen ylipäänsä, alueen rajaus ja tarkemmat mallit 
korvauksen jakautumisen ym. osalta on jätetty yritysten 
harkintaan. Maanomistajat yksin tai yhdessä voivat myös 
tarjota alueitaan tuulivoimatoimijoille. 

Fingrid/paikallinen sähköverkkoyhtiö 
Tuulipuisto vaatii aina sähköverkkoliitynnän, josta 
sovitaan joko kantaverkkoyhtiö Fingridin tai muun 
sähköverkkotoimijan kanssa. Sähköverkkoyhtiö osoittaa 
tuulivoimatoimijalle liityntäpisteen. 

Muut viranomaiset ja sidosryhmät 
Muita keskeisiä sidosryhmiä ovat esimerkiksi luontojär-
jestöt ja viranomaiset kuten Finavia ja Puolustusvoimat. 
Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on tuulivoima-alan 
edunvalvontajärjestö, joka kokoaa yhteen tuulivoi-
ma-alasta kiinnostuneita. 



 

 

  

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
   

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

12 Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella 

Tuulivoimatoimija sopii erikseen kuntakaavoitusta 
edistävän ja YVA-yhteysviranomaisena toimivan 
ELY-keskuksen kanssa  esimerkiksi ennakkoneuvot-
telun (YVA) ja/tai viranomaisneuvottelun (yleiskaava) 
järjestämisestä. 

2.2.2 Suunnittelu- ja
luvitusvaihe 

Jos esiselvitysten kohteena oleva alue on alusta-
vien tunnusteluiden ja selvitysten perusteella edelleen 
potentiaalinen, hankeaihio siirtyy viralliseen menet-
telyyn kaavoitusaloitteen myötä. Kaavoitusaloitteesta 
päättäessään kunnan päättäjät harkitsevat, onko alueelle 
mahdollista selvittää ja suunnitella tuulivoimaloiden si-
joittamista. Kaavoituksen ydin on selvittää, onko hanke 
yhteensovitettavissa muiden maankäyttöön kohdistu-
vien intressien kanssa. 

Tuulivoima-alueelle laaditaan tyypillisesti 
rakentamista ohjaava tuulivoimayleiskaava, jonka 
perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan 
myöntää. Tuulivoimayleiskaavan laatimisesta vastaa 
kunta, joka päättää mm. tarpeesta kaavoittaa voimajoh-
don tarvitsema alue. Mikäli hanke edellyttää YVA-me-
nettelyä, voidaan se tehdä joko erillisenä menettelynä 
tai yhteismenettelynä kaavan kanssa. YVA-menettelyn 
tarpeesta päättää ELY-keskus. Mikäli hanke ei edellytä 
YVA-lain liitteen hankeluettelon mukaisesti YVA-menet-
telyä eli hankkeessa on alle 10 voimalaa tai alle 45 MW, 
ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoitusmenettelyn 
yhteydessä. Hyvin pienet hankkeet voivat edetä ilman 
kaavoitusta suunnittelutarveratkaisulla. Sen käyttämi-
nen on kuitenkin melko harvinaista. 

YVA on EU-direktiivistä tuleva suunnittelume-
nettely, jonka tulokset toimivat taustana, kun päättäjät 
arvioivat, onko hanke hyväksyttävissä alueelle. YVA-me-
nettelyllä pyritään vähentämään tai kokonaan estä-
mään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia ja sen 
tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkin-
nassa ja luvassa. Myös sosiaalisten vaikutusten arviointi 
tehdään osana YVA:a. Mikäli kaava hyväksytään ja se 
tulee lainvoimaiseksi, voidaan tuulivoimayleiskaavan 
perusteella myöntää tuulivoimaloille rakennusluvat. 
Tuulivoimaprojekti tarvitsee useita muitakin lupia tai 
luvan kaltaisia lausuntoja ja selvityksiä, joita ei ole tässä 
suosituksessa lueteltu. 

Lisätietoja tuulivoima-
hankkeen luvituksesta: 

Uusiutuvan energian lupaneuvonta: 
https://www.ely-keskus.fi/web/uusiutu-
van-energian-lupaneuvonta/ 

Ympäristövaikutusten arvioinnista: 
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ 

ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparisto-
vaikutusten_arviointi 

Ympäristöministeriön tuulivoimasuunnittelun 
opas: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/hand-
le/10024/79057 

2.2.3 Rakentamisvaihe 

Rakentamisen valmisteluvaiheessa tuuli-
voimatoimija  kilpailuttaa urakoitsijat maanrakennus-, 
sähkö-, ja perustustöihin sekä suunnittelee rakennus-
projektin käytännön toteutusta. Aikataulussa pysyminen 
on rakentamisvaiheessa kriittistä ja isonkin tuulipuiston 
rakennustyöt vievät korkeintaan 1-3 vuotta. 

Maanrakennustyöt alkavat tiestön, nostokent-
tien ja perustuskuoppien rakentamisella. Kaapelointityöt 
tehdään edellä mainittujen töiden kanssa rinnan. Perus-
tustyöt tehdään teiden ja perustuskuoppien valmistumi-
sen jälkeen. Kaikkien edellämainittujen töiden valmis-
tumisen jälkeen turbiinitoimittaja aloittaa turbiiniosien 
kuljetukset ja pystytykset. Usein sähköistys tapahtuu 
samanaikaisesti jo pystytettyjen turbiinien kohdalla. 

Vuodenajat rajoittavat jonkin verran raken-
nustöitä ja talvikuukausia pyritään välttämään, sillä 
pakkaset luovat teknisiä haasteita ja esimerkiksi nostu-
reiden tuulirajat tulevat helposti vastaan tuulisemmalla 
talvikaudella. 

2.2.4 Tuulivoimaloiden tuotanto-
vaihe, tuotannon päättyminen
ja alueen ennallistaminen 

Tuulivoimaloiden oletettu käyttöikä on nous-
sut aiemmasta noin 20 vuodesta jopa yli 35 vuoteen. Tuu-
livoimaloiden elinkaaren loppupäässä voimalat puretaan, 
mieluiten useampi voimala kerrallaan nosturin siirtokus-
tannusten vuoksi. Tyypillisesti voimaloiden perustukset 
puretaan maanpäällisten osien osalta ja alue maisemoi-
daan. Alueen tiestöä ei useimmiten pureta, ellei viran-
omainen näin vaadi. 

https://www.ely-keskus.fi/web/uusiutuvan-energian-lupaneuvonta/
https://www.ely-keskus.fi/web/uusiutuvan-energian-lupaneuvonta/
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79057
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79057


 

 
 

 

 

  
  

 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 
 

  
 

 
  

 
 

Tuulivoimahankkeet ja sosiaalinen toimilupa 13 

2.3 Sosiaalinen toimilupa hankkeen
onnistumisen edellytyksenä 

Tuulivoimarakentamiseen saattaa liittyä 
kiistoja toimijoiden kesken, kun samalla alueella toimi-
vien tahojen tarpeet eli intressit ovat ristiriidassa. Olen-
naista erilaisten näkemysten yhteensovittamisessa on, 
että tuulivoimahankkeissa nähdään vaivaa tutustua, 
kuunnella olennaisten sidosryhmien huolenaiheita ja 
tarpeita ja etsitään aktiivisesti kaikkien osapuolien näkö-
kulmasta hyväksyttäviä ratkaisuja. Hyväksyttävä hanke 
vaatii kehittäjiltä aitoa kiinnostusta ja toimenpiteitä sen 
selvittämiseksi, miksi hanketta mahdollisesti vastuste-
taan, millaiset huolet vaikuttavat vaatimusten taustalla ja 
mikä on eri tahoille tärkeää. 

Toimijoiden 
väliset suhteet 

ja luottamus 

Yhteiskunnal-
linen konteksti 
(lainsäädäntö 
ja politiikka) 

Hankkeen 
suunnittelun 
ja toteutuk-
sen aikainen 

vuorovaikutus 

Hankkeen 
ominaisuudet 
ja vaikutukset 

Yksilön suhtau-
tuminen, arvot 

ja asenteet 

Kuva 2: Hyväksyttävyyteen vaikuttavat tekijät tuuli-
voimahankkeissa. 

Tuulivoimahankkeen kaavoitukseen ja YVA-menette-
lyyn kuuluu useita lakisääteisiä osallistamismenettelyjä, 
kuten kuulemisia, yleisötilaisuuksia ja ohjausryhmä-
työskentelyä. Paikallista hyväksyttävyyttä tavoiteltaessa 
vuorovaikutuksen vähimmäisedellytykset eivät kuiten-
kaan välttämättä riitä. Toimivan sidosryhmäyhteistyön 
tavoitteena tulisi olla tunnistaa hankkeiden haitat ja 
hyödyt ja etsiä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa 
ratkaisuja, jotka vastaavat esitettyihin huolenaiheisiin ja 
tarpeisiin. 

Kehittyneissä sidosryhmäprosesseissa osa-
puolet nähdään neuvottelukumppaneina, joiden kanssa 
etsitään tapaa rakentaa yhteisiä hyötyjä. Yksittäisten 
yleisötilaisuuksien sijaan voidaan esimerkiksi koota 

sidosryhmien edustajista koostuva yhteistyöryhmä, jol-
loin yhteinen tieto karttuu ja luottamus rakentuu ryhmän 
jäsenten välille. Myös erilaiset selvitykset sekä YVA-
menettely tulisi nähdä mahdollisuutena tuottaa yhdessä 
faktoja osapuolille tärkeiden kysymysten pohjalta. 

Näitä vaativampia vuorovaikutuksen ja yhteis-
työn muotoja tarvitaan etenkin poronhoitoalueen 
kaltaisilla alueilla, joilla tuulivoiman rakentamiseen 
liittyy merkittäviä huolenaiheita ja paliskunnilla on 
erityisiä oikeuksia alueiden käyttöön nähden. Vaikka 
sosiaalisen hyväksyttävyyteen panostaminen vaatii 
töitä, hyödyttää se myös tuulivoimatoimijoita. Huomat-
tava osa erilaisten hankkeiden viivästyksistä tai kaa-
tumisista liittyy sidosryhmien tai päätöksentekijöiden 
epäluottamukseen ja siitä seuraaviin protesti- ja valitus-
kierteisiin. Tuulivoimatoimijoiden tulisikin nähdä 
paikallisyhteisön hyväksyntä yhtä tärkeänä osana 
hankkeen toteutumista kuin viralliset lupaprosessit. 



 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

14 Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella 

Vaikeiden sijoituspaikkaprosessien nyrkkisäännöt 

• Perusta prosessi laajalle osallistumiselle: kutsu kaikki hankkeen vaikutuspiirissä olevat tahot mukaan ja 
anna heidän osallistua riskien kartoitukseen. 

• Hankkeen lähtökohtana tulisi rakentaa yhteistä ymmärrystä hankkeen haitoista ja hyödyistä. Samalla on 
pystyttävä kysymään ja tarkastelemaan mitä tapahtuu, jos hanketta ei toteuteta. 

• Kuuntele ja vastaa osallistujien tarpeisiin ja huolenaiheisiin. 

• Rakenna luottamusta osapuolten välillä. Vältä katteettomia lupauksia ja tunnusta virheet, jos niitä on 
aiemmin tehty. 

• Pidä mahdollisimman useita vaihtoehtoja avoimena riittävän pitkään. Vaihtoehtojen puute herättää herkästi 
epäluottamusta. Ole myös valmis harkitsemaan muiden ehdotuksia vaihtoehtoisista sijoituspaikoista. 

• Valitse hankkeen toteutukseen paras vaihtoehto. Valinnan perusteena tulee olla kattava ja avoin kartoitus 
vaihtoehtoisista sijoituspaikoista ja teknisistä ratkaisuista. 

• Ota huomioon myös alueelle kohdistuvat muut maankäyttömuodot ja -paineet. Millekään alueelle ei 
saisi sijoittaa liikaa riskejä tuottavia laitoksia. 

• Takaa ja varmista, että tuleva toiminta noudattaa tiukkoja turvallisuussäännöksiä. Rakenna hankkeelle 
avoin valvonta- ja seurantajärjestelmä. 

• Keskustele avoimesti hankkeesta aiheutuvista haitallisista vaikutuksista sekä pyri minimoimaan ja viime 
kädessä korvaamaan niitä. 

• Tuota korvaavia hyötyjä sijoituspaikkakunnalle tai vastaanottavalle paikallisyhteisölle. 

• Tee ehdollisia sopimuksia. Osapuolten kanssa voidaan sopia esimerkiksi siitä, millaisissa olosuhteissa ja 
tilanteissa rakennettavan laitoksen toiminta keskeytetään. 

• Aseta hankkeelle realistinen aikataulu. 

Lähde: Kunreuther, H., Susskind, L., & Aarts, T. D. (1991). The facility siting credo: Guidelines for an efective facility siting process. Environmen-
tal impact assessment review. http://web.mit.edu/publicdisputes/practice/credo.pdf 

http://web.mit.edu/publicdisputes/practice/credo.pdf


15 

 

 
 

 
 

    

 
  

  

 
  

 

 

  

 
 

 
 

Poronhoidon erityispiirteet ja oikeudellinen asema 

3 Poronhoidon erityispiirteet 
ja oikeudellinen asema 

Poronhoito perustuu vapaaseen laidunnusoikeuteen ja yhtenäisiin 
laidunalueisiin, joilla on poroille laidunnusrauha. Porot laiduntavat palis-
kuntien, joita on 54 kappaletta (v. 2022), alueilla erilaisilla laidunalueilla eri 
vuodenaikoina. Poronhoitoalueen koko on 122 936 neliökilometriä eli 36 
% Suomen pinta-alasta. Poronhoitoalue kattaa Lapin maakunnan (Kemi-
Tornion aluetta lukuunottamatta) sekä pohjoisosat Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun maakunnista. 

Poronhoitoalueella on voimassa poronhoidon harjoittamisoikeus eli 
poronhoito-oikeus (Poronhoitolaki, PHL, 848/1990, 3 §). Poronhoito-oikeus 
on ikimuistoinen nautintaoikeus, joka tarkoittaa vapaata laidunnusoikeut-
ta maanomistuksesta riippumatta. Tämä tarkoittaa, että poronhoitajat ovat 
enemmän kuin ‘sidosryhmä’, he ovat oikeudenomistajia. Poronhoitoalueen 
pohjoisin osa, 20 paliskuntaa, kuuluu erityisesti poronhoitoa varten tarkoi-
tettuun alueeseen, missä muulla maankäytöllä valtion mailla ei saa aiheuttaa 
poronhoidolle huomattavaa haittaa (PHL 2§). Maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan kaavoilla ei saa aiheuttaa alueen oikeudenhaltijoille kohtuutonta 
haittaa. 

Saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittajien, mukaan lukien 
poronhoidon, oikeudet tulee turvata myös saamelaisten kotiseutualueen 
ulkopuolella: KHO:n Soklin kaivoksen ympäristöluvasta (KHO:2022:38) 
tekemän vuosikirjaratkaisun mukaan saamelaisten oikeus harjoittaa perin-
teisiä elinkeinojaan, kuten poronhoitoa, on turvattu Suomen perustuslain 
(73/1999) 17 §:n 3 momentin samoin kuin YK:n kansalaisoikeuksia ja poliit-
tisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 27 artiklan nojalla. Tämä oikeus on 
turvattu riippumatta siitä, aiheutuuko hankkeesta tai toiminnasta saamelais-
ten perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen kohdistuva vaikutus saame-
laisten kotiseutualueella. 

Koko poronhoitoalueella on valtion mailla voimassa valtion viran-
omaisen neuvotteluvelvollisuus suunniteltaessa toimintaa, joka olennai-
sesti vaikuttaa poronhoidon harjoittamiseen  (PHL 53 §). Poronhoitoalueen 
maakuntakaavoihin on kirjattu määräyksiä, jotka muun muassa edellyttävät 
poronhoidon turvaamista maankäytön suunnittelussa. Maakuntakaavoissa 
on myös kirjauksia jotka laajentavat viranomaisten neuvotteluvelvollisuutta 
kun tehdään maakuntakaavaa tarkempaa suunnittelua valtion maita koskien 
myös muille kuin valtion viranomaisille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaavoi-
tuksesta vastaavaa kunnan viranomaista. 



 

 

 
 
 

  

16 Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella 

3.1 Poronhoidon vuosikello 

Poronhoitotöissä hyödynnetään porojen luontaista käyttäy-
tymistä, minkä vuoksi työt vaihtelevat paljon vuodenaikojen mukaan. Työ-
tä tehdään maastossa ja usein puhelinverkkojen kuuluvuusalueiden ulko-
puolella. Talvella on erityisen tärkeää, että töissä voidaan hyödyntää lyhyt 
valoisa aika. Poronhoitovuosi sisältääkin intensiivisiä kausia, jolloin ollaan 
paljon maastossa ja työt vievät kaiken ajan, sekä rauhallisempia kausia jolloin 
poronhoitajiin saa helpommin yhteyden. Kiivaimpia työjaksoja ovat 
kesä-heinäkuulle ajoittuva vasanmerkintä sekä syyskuun lopulta tammi-
kuulle kestävä poroerotuskausi. 

Kuva 3: Poronhoidon vuosikello. Kiivaimpia työjaksoja ovat kesä-hei-
näkuulle ajoittuva vasanmerkintä sekä syyskuun lopulta tammikuulle 
kestävä poroerotuskausi. Lähde: https://paliskunnat.fi/poro/poronhoi-
to/poronhoitovuosi/ 

Lisätietoja poronhoidon käytänteistä: 
https://paliskunnat.fi/poro/ 

https://paliskunnat.fi/py/ 

https://paliskunnat.fi/poroyva/ 

https://paliskunnat.fi/poro/poronhoito/poronhoitovuosi/
https://paliskunnat.fi/poro/poronhoito/poronhoitovuosi/
https://paliskunnat.fi/poro/
https://paliskunnat.fi/py/
https://paliskunnat.fi/poroyva/
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Poronhoidon erityispiirteet ja oikeudellinen asema 

3.2 Tuulivoimahankkeiden 
vaikutuksista poronhoidolle 

Luonnonlaitumet, laidunnusrauha ja porojen vapaa laidunta-
minen ovat poronhoidon perusta. Paliskuntien alueille kohdistuu jatkuvasti 
useita maankäyttömuotoja kuten metsätaloutta, infrarakentamista,energian-
tuotantoa, matkailua ja kaivostoimintaa. Poronhoitoalueella, jonne tuulivoi-
maa mahdollisesti suunnitellaan, on aina pitkä historia, jossa poronhoito on 
useimmiten ollut väistäjän roolissa. Laidunalueiden väheneminen ja pirstou-
tuminen sekä ihmistoiminnan aiheuttama häiriö ja niiden myötä elinkeinon 
harjoittamisen vaikeutuminen ja kannattavuuden heikkeneminen ovat uhkia 
poronhoidolle. Muusta maankäytöstä aiheutuu usein myös haitallisia sosiaa-
lisia ja kulttuurisia vaikutuksia perinteiselle luontaiselinkeinolle, jos poron-
hoidon tapoja ja käytäntöjä joudutaan muuttamaan. 

Kaikki uhat ja elinkeinoa heikentävät asiat tai epävarmuus tulevasta 
vaikuttavat elinkeinon jatkuvuuteen, eli siihen jäävätkö nuoret sitä jatkamaan 
vai hankkivatko he toisen ammatin. Epävarmuus tulevasta ja kamppailu 
alueista aiheuttaa paineita ja stressiä sekä taloudellisia haasteita. Epäoikeu-
denmukaisuuden kokemus, voimattomuus ja toisinaan vuosikausia kestävät 
raskaat prosessit ovat äärimmäisen kuluttavia kokemuksia, joilla on vaiku-
tusta ihmisten hyvinvointiin. Esimerkiksi erilaisten lausuntojen tekeminen 
aiheuttaa paljon ylimääräistä, muun työn päälle tulevaa työtä paliskunnille. 
Poronhoitajat kokevat usein myös, ettei heillä ole todellisia vaikutusmahdol-
lisuuksia alueella tapahtuvaan maankäyttöön. Vuosikausien tai -kymmenien 
epävarmuus ja paine aiheuttavat syveneviä konfikteja ja pysäyttävät alueen 
ja elinkeinon muun kehittämisen. 

Kun tuulivoimaa suunnitellaan poronhoitoalueella kauas ihmis-
asutuksesta, ollaan yleensä väistämättä keskeisillä poronhoidon toiminta-
alueilla ja laidunmailla. Tuulivoimapuiston vaikutukset poronhoidolle ulottu-
vat kuitenkin huomattavasti laajemmalle kuin pelkkä hankealue, sillä tuuli-
voima-alueen raja ei ole sen vaikutusalueen raja. Tuulivoimasta aiheutuukin 
aina suoria, epäsuoria ja kumulatiivisia haittoja poronhoidolle, sillä tuuli-
puistot vaativat erilaista infrarakentamista, kuten voimajohtoja ja tiestöä. 
Monesti puistoja myös laajennetaan kun ne on kerran rakennettu ja alueelle 
rakennettujen voimajohtojen varteen rakennetaan lisää tuulivoimaa. 



    
 

 
 

  
 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
  

 

 

 

  
 

 

  

  
 

18 Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella 

Tuulivoimahankkeista voi koitua poronhoidolle muun muassa seuraavia vaikutuksia: 

• Porolaitumet poistuvat poronhoidon käytöstä suoraan tuulivoimapuistoon rakennettavan infran alle ja 
epäsuorasti, jos porot välttävät aluetta. Noin 2-3 % koko puiston alueesta menee infran alle (sis. voimalapai-
kat, nostokentät, tiet, sähköasemat, sähköverkot). Laidunalueiden menetys on kaikkein merkittävin haittaa 
aiheuttava asia eivätkä menetetyt laitumet ole aina korvattavissa rahalla. Menetetyt alueet ja pois siirtyneet  
poromäärät eivät palaudu ellei laitumia aktiivisesti palauteta. 

• Etenkin porovaatimet vasoineen välttävät tuulivoima-alueista ja ihmistoiminnasta aiheutuvaa häiriötä ja 
vaihtavat herkästi vasoma- ja laidunalueita. Vaatimien on todettu häiriintyvän tuulivoimaloiden tuottamasta 
äänestä ja näkymisestä maisemassa (mm. lapojen liikkeestä) 7. Vasoma-aika ja pikkuvasa-aika touko-kesä-
kuussa ovat erittäin herkkää aikaa häiriöille. Myös kevättalvella porojen on tärkeää säästää energiaa, jolloin 
ne välttävät ihmistoiminnan aiheuttamaa stressiä. Rykimäaikana hirvaiden keräämät tokat tarvitsevat
 rauhallisen alueen lisääntymisen onnistumiseksi. 

• Mikäli porot siirtyvät alueille, missä ne aiheuttavat vahinkoja viljelyksille tai vakituiselle asutukselle, aiheu-
tuu siitä paliskunnille vahingon estämis- ja korvausvelvollisuus 8. Lisäksi aiheutuu ristiriitoja viljelijöiden ja 
asukkaiden kanssa. 

• Poroerotusaidat on rakennettu alueille, joille porot perinteisesti kerääntyvät vasanmerkintä- tai erotusai-
kaan, tai mihin niitä pystytään kuljettamaan tokkana helposti, sillä porot kulkevat niille luontaisesti. 
Poronhoidon rakenteet jäävät pois käytöstä, jos porot eivät käytä enää aluetta tai poronhoitotyö häiriintyy. 
Porotokan kokoaminen ja kuljettaminen ei onnistu tai vaatii paljon työtä, jos alueella on poroja häiritsevää 
ihmistoimintaa. Rakenteita joudutaan siirtämään ja poronhoitotyöt järjestämään uudelleen, mikä vaatii 
resursseja. Tämä voi viedä paljonkin aikaa, sillä uuden aidan toimivaa paikkaa voidaan joutua etsimään ja 
kokeilemaan. Aidan perustamiseen tarvitaan maanomistajan lupa, minkä saaminen ei ole itsestään selvää. 

• Tuulivoima-alueisiin liittyy paljon tiestöä, mikä houkuttelee muita liikkujia. Uusilla tai parannetuilla teillä 
nopeudet myös nousevat herkästi, mistä voi aiheutua poroille liikennevahinkoja. Tiestö ohjaa poroja tosille 
alueille: esimerkiksi, jos tiet pidetään auki talvella, porot lähtevät kulkemaan niitä pitkin (poro kulkee en-
nemmin kovalla jäljellä kuin syvässä hangessa) kohti päätiestöä ja altistuvat vahingoille. Poroja joudutaan 
hakemaan takaisin omalle laidunalueelle tai oman paliskunnan alueelle, mikä aiheuttaa kustannuksia. Tiestö 
houkuttaa myös muita käyttäjiä, kuten metsästäjiä koirineen, mikä häiritsee porojen laidunnusta, aiheuttaa 
vasojen erkanemista emistään ja porovahinkoja. 

• Kun laitumet vähenevät ja pirstoutuvat, jäljelle jääneiden laitumien laidunnuspaine kasvaa. Kun porokarjan 
tuotto laskee huonompien laitumien tai häiriön aiheuttaman energiankulutuksen lisääntymisen vuoksi, ja/ 
tai poronhoidon kustannukset nousevat (lisäruokinta, poronhoitotyön vaikeutuminen jne.), porotalouden 
kannattavuus heikkenee. 

• Hankkeista voi aiheutua paliskunnan sisäisiä vaikeuksia, jos hankkeen vaikutukset kohdistuvat korostuneesti 
osalle paliskunnan osakkaita. Myös ulkoiset ristiriidat muiden maankäyttäjien tai maanomistajien kanssa 
ovat kuluttavia. 

• Hirvasporot ovat yleisesti vähemmän herkkiä häiriöille ja niitä voivat houkuttaa avoimet hiekkakentät 
räkkäaikana, keskikesällä. Tämä ei silti ole positiivinen vaikutus poronhoidolle vaan alueella oleskelevat porot 
voivat altistua esimerkiksi työkoneiden tai liikenteen aiheuttamille vahingoille. 

Tuulivoimahanke voi pysähtyä missä tahansa vaiheessa, ja mitä varhaisemman vaiheen hankkeita tarkastellaan, 
sitä suurempi osa niistä pysähtyy toistaiseksi tai lopullisesti erilaisten syiden vuoksi. On hyvä muistaa, että myös 
pysähtyneet ja toteutumatta jääneet hankkeet kuormittavat paliskuntaa, sillä niidenkin osalta on saattanut olla 
esimerkiksi lukuisia neuvotteluita, tiedonjakoa ja muuta osallistumista. 

7 Skarin, A., Sandström, P., & Alam, M. (2018). Out of sight of wind turbines—Reindeer response to wind farms in operation. Ecology and Evo-
lution, 8(19), 9906-9919. https://www.researchgate.net/publication/327417421_Out_of_sight_of_wind_turbines-Reindeer_response_to_wind_ 
farms_in_operation 

8 Poronhoitolaki 848/1990, 6 luku 

https://www.researchgate.net/publication/327417421_Out_of_sight_of_wind_turbines-Reindeer_response_to_wind_farms_in_operation
https://www.researchgate.net/publication/327417421_Out_of_sight_of_wind_turbines-Reindeer_response_to_wind_farms_in_operation
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Suositukset hyviksi käytännöiksi poronhoitoalueella 

4 Suositukset hyviksi käytän-
nöiksi poronhoitoalueella 

4.1 Yhteydenotto ja keskusteluyhteyden
luominen paliskunnan ja tuulivoima-
toimijan välillä 

Mahdollisimman aikainen yhteydenotto paliskuntaan mahdol-
listaa näkemyksen saamisen siitä, onko hanke paliskunnan näkökulmasta 
lähtökohtaisesti toteuttamiskelpoinen (ks. yhteydenotto paliskuntaan ja neu-
votteluiden järjestäminen). Avoimen vuoropuhelun aloittamista ei siis kan-
nata aikailla, vaan keskusteluyhteys paliskuntaan kannattaa luoda mahdolli-
simman varhain, jo ennen virallisia menettelyitä. Tieto tuulivoima-alueiden 
kartoittamisesta kulkee alueella joka tapauksessa. Toisinaan leviävä tieto 
voi olla väärää ja aiheuttaa epäluottamusta ja ns. turhaa suuttumusta. Palis-
kunnilla on myös kokemuksia painostavista tilanteista, joissa hankkeet ovat 
edenneet jo pitkälle ennen keskusteluiden aloittamista heidän kanssaan. 
Hankkeisiin saattaa liittyä alueella myös odotuksia uusista tulonlähteistä, 
mikä voi synnyttää alueella asuvien välille ristiriitoja, jos hankkeen odotetaan 
aiheuttavan toiselle haittaa ja toiselle hyötyä. Mitä myöhemmässä vaiheessa 
tuulivoimatoimija on itse yhteydessä paliskuntaan, sitä vaikeampaa on luoda 
luottamukseen ja keskinäiseen arvostukseen perustuvaa keskusteluyhteyttä. 

Jos mahdollista, ensimmäinen epävirallinen yhteydenotto palis-
kuntaan kannattaa tehdä jo ennen maanvuokraussopimuksen solmimista, 
esimerkiksi siinä vaiheessa, kun ensimmäisiä selvittelyjä alueen sopivuu-
desta tuulivoimalle tehdään ja tuulivoimatoimija ottaa ensimmäisiä yhteyk-
siä maanomistajaan. On tärkeää sekä tuulivoimatoimijan että paliskunnan 
näkökulmasta, että tuulivoimatoimija itse ottaa yhteyttä paliskuntaan. 
Tässä vaiheessa paliskunnalle kannattaa kertoa, missä vaiheessa hankeaihio 
on, millä alueella paliskuntaa alustava hankealue sijaitsee ja miten prosessi 
tulee etenemään. Samalla on hyvä tuoda esille, että keskustelut ovat vasta 
hyvin alustavia ja että iso osa hankkeista ei koskaan toteudu maanvuokraus-
sopimuksesta huolimatta: maanvuokrasopimus ei ole lupa rakentaa, vaan sen 
jälkeen on mahdollista vasta aloittaa kaikki ne luonto- ym. selvitykset, joilla 
tutkitaan alueen soveltuvuutta tuulivoima-alueeksi. Tilanteessa, jossa maan-
omistaja on tehnyt aloitteen keskustelut voivat olla jo pidemmällä. 
Tällöinkin mahdollisimman aikainen ja avoin yhteydenpito paliskuntaan on 
tärkeää. Paliskunnan näkemystä alueesta kannattaa kysyä silloinkin, kun 
aloite on tullut maanomistajalta. 

Aikainen yhteydenotto ja keskusteluyhteyden luominen paliskun-
nan kanssa mahdollisimman varhain rakentaa luottamusta ja helpottaa mah-
dollisesti tulevaisuudessa käytäviä neuvotteluita. Hankeaihion edetessä tuuli-
voimatoimijan ja paliskunnan on hyvä myös tavata ja käydä keskustelua 
alueesta esimerkiksi kartan äärellä. Yhteisessä karttatarkastelussa 
tuulivoimatoimija voi keskustella paliskunnan kanssa alueesta ja siellä 



 

 

 

 
 

 
  

 

  
 

 

 
  

  
 

 

 
 

  

 

 
  

20 Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella 

olevista toiminnoista. Tapaaminen auttaa toimijoita myös luomaan keskinäi-
siä suhteita ja rakentamaan keskusteluyhteyden, mikä auttaa jatkossa, kun 
hankkeen edetessä on tarpeen neuvotella kaikkien kannalta mahdollisista 
ratkaisuista ja etsiä hyväksyttävää lopputulosta. 

Tuulivoimatoimija käyttää paliskunnan antamaa tietoa mahdollisen 
tuulivoima-alueen valinnan ja rajausten tukena. Onkin tärkeää muodostaa 
jaettu ymmärrys paliskunnan eri alueiden kriittisyydestä ja merkityksestä 
paliskunnan toiminnan kokonaisuuden kannalta. Paliskunnan perustellusti 
kertoessa tarkasteltavan alueen kriittisyydestä ja haasteellisuudesta poron-
hoidon kannalta on tärkeää, että tuulivoimatoimijat kuuntelevat ja kunnioit-
tavat paliskunnan näkökulmaa koskien alueita, jotka eivät sovellu tuulivoi-
marakentamiselle. Toisaalta yhteistä karttatarkastelua on tärkeää tehdä 
ratkaisukeskeisessä hengessä. 

Mahdollisuuksien mukaan voidaan vielä yhteisessä keskustelussa 
pyrkiä tarkentamaan merkintöjä ja löytämään joitakin osia alueesta, joille 
rakentaminen voisi olla mahdollista tietyin ehdoin, kompensaation tai hait-
tojen minimoinnin avulla. Sallitaanko tarkasteltavalla alueella tuulivoimara-
kentamista vai ei, ratkeaa lopulta kaavoituksen ja YVA-menettelyn yhteydessä. 
Hankkeen sosiaalisen hyväksyttävyyden kannalta on kuitenkin tuulivoi-
matoimijan edun mukaista pyrkiä löytämään varhaisessa vaiheessa yhteis-
ymmärrys mahdollisista alueista paliskunnan kanssa. Yhteinen pyrkimys 
puolin ja toisin lisää myös luottamuksen ilmapiiriä esitettyjä tarpeita ja niiden 
perusteluita kohtaan. 

Ennen tuulivoimatoimijan ja paliskunnan tapaamista kannattaa palis-
kunnalle etukäteen toimittaa kirjallisesti mahdollisimman laajat tiedot 
selvitysalueesta ja alustavista suunnitelmista. Tapaamisessa tulisi keskustella 
ainakin seuraavista asioista: 

• Keskustelun tavoitteista ja aikataulusta 

• Tuulivoimahankkeen ja potentiaalisen tuulivoima-alueen hahmotelmas-
ta, esim. kartta-aineiston avulla. Tarkat voimaloiden paikat, määrät jne. 
eivät kuitenkaan ole tässä vaiheessa vielä selvillä. 

• Paliskunnan kannalta tärkeiden alueiden sijainnista, kulku- ja kuljetus-
reiteistä ja muista poronhoidon tarpeista ja mahdolliseen hankkeeseen 
liittyvistä huolenaiheista (esim. tuulivoiman suorat ja epäsuorat vaiku-
tukset poronhoitoon sekä missä on tilaa ja mahdollisuuksia väistämiselle 
ja missä ei) 

• Poronhoidon käytänteistä ja vuosikellosta kyseisessä paliskunnassa 

• Yleisesti hankeprosessista ja poronhoitoon kohdistuvien ekologisten, 
taloudellisten, kulttuuristen ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnista 
sekä mahdollisista  lievennystoimista ja kompensaatiosta 

• Yhteydenpidon muodoista ja tavoista prosessin edetessä sekä tapaamis- 
ja neuvottelumuistioiden laatimiskäytännöistä 

• Kokouspalkkioiden ja matkakulujen mahdollisesta korvaamisesta 
paliskunnalle 

• Muiden kulujen, kuten menetetyn työajan mahdollisesta korvaamisesta 
paliskunnalle 

• Mahdollisten sopimusrikkomusten käsittelystä on syytä sopia kirjalli-
sesti sopimuksissa (mm. rikkomuksista ilmoittaminen, niiden käsittely 
ja sanktiot). 



  

  
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

Suositukset hyviksi käytännöiksi poronhoitoalueella 21 

Yhteydenotto paliskuntaan ja neuvotteluiden järjestäminen 

• Yhteys tulee ottaa paliskunnan poroisäntään eli virkavastuulla toimivaan johtajaan. 
Keskustelu yksittäisen poronomistajan kanssa ei riitä: paliskunta edustaa virallisesti 
alueen poronhoitoa. 

• Jos tavoittelemasi paliskunnan yhteyshenkilö on kuuluvuusalueen ulkopuolella tai ei 
ehdi vastata, on hyvä laittaa tekstiviesti perään. 

• Paras vuorokaudenaika ottaa yhteyttä on iltapäivällä/alkuillasta, jolloin saa paremmin 
yhteyden etenkin silloin, kun on porojen ruokintakausi, vasanmerkintä- tai erotusaika. 

• Yhteydenottojen suositeltavat ajat ovat poronhoidon kiireisimpien aikojen ulkopuolella: ei 
keskikesällä tai syyskuun lopusta marraskuun loppuun. Kiireisimmissä ajoissa on palis-
kuntakohtaisia eroja. 

• Kaikki yhteydenotot (myös epäviralliset) kannattaa kirjata ylös muistioksi, jonka palis-
kunta tarkistaa. Näin tiedetään myös milloin yhteydenpito on aloitettu. 

• Neuvottelut ja muut keskustelut kannattaa pyrkiä ajoittamaan poronhoidon kannalta 
hiljaisempiin aikoihin, mieluiten maastotöiden ulkopuolelle. Talviaikaan vuorokauden valoisat 
tunnit ovat tarpeen maastotöihin ja neuvottelut kannattaa ajoittaa toisiin ajankohtiin. 

• Neuvottelut kannattaa järjestää mahdollisimman lähellä paliskunnan sijaintia, mikä helpottaa 
huomattavasti osallistumista. 

• Paliskuntien yhteystiedot ja yhteyshenkilöt (l. poroisännät) löytyvät Paliskuntain yhdistyk-
sen nettisivuilta www.paliskunnat.fi 

• Mikäli on epäselvää, minkä paliskunnan alueelle suunnitelmat kohdistuvat, voi asian tarkistaa 
Paliskuntain yhdistyksen Internet-sivuilla olevista paliskuntakartoista 

http://www.paliskunnat.fi


 

  
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

22 Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella 

4.2 Vuorovaikutus ja neuvottelu paliskun-
nan kanssa tuulipuiston suunnittelu- ja 
luvitusvaiheessa 

Yksittäisen tuulipuiston sijoittamisen ja suunnittelun yhteydessä 
huomioidaan aina tapauskohtaisuus niin alueen, hankkeen kuin paliskun-
nankin osalta. Suunnittelun lähtökohtana ovat paliskunnan käyttämien lai-
dunalueiden suhteelliset määrät, keskinäiset painoarvot sekä muu alueiden 
käyttö, kiinteät rakenteet ja mahdolliset muutokset. Tuulivoimatoimijan 
kannattaa vierailla mahdollisuuksien ja paliskunnan toiveen mukaan 
paliskunnan laidunalueilla sekä käydä tutustumassa esimerkiksi poronhoi-
totöihin vasanmerkinnässä tai poroerotuksessa sekä paliskunnan kevät- tai 
syyskokouksessa, jotta poronhoito kulttuureineen ja käytänteineen tulee 
konkreettisesti tutummaksi. Paliskuntien tilanteissa ja poronhoidon har-
joittamisen käytännöissä on eroja, joten suunnittelu ja vaikutusten arviointi 
tulee aina tehdä paliskuntakohtaisesti. Alueen paliskunnat on aina osallis-
tettava suunnitteluun. Tuulivoimatoimijat voivat vastavuoroisesti tarjota 
paliskunnille mahdollisuutta tutustua tuulivoima-alueisiin. 

4.2.1 Vaikutusten arviointi maakunta-
kaavatasolla 

Maakuntaliittojen tekemät maakuntakaavat ohjaavat yleis- ja 
asemakaavoitusta ja niissä tunnistetaan tuulivoimalle mahdollisesti soveltu-
via alueita. Myös viranomaisten on pyrittävä edistämään kaavan toteutumis-
ta suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä. Maankäyttö- ja 
rakennuslaissa säädetään maakunnan liiton tehtävistä (1999/132 § 19) ja maa-
kuntakaavan oikeusvaikutuksista muuhun suunnitteluun (1999/132 § 32). 

Jo seudullisessa tuulivoiman suunnittelussa maakuntakaavoit-
tajien tulisi tarkastella tuulivoimahankkeiden laajuutta ja yhteisvaikutuk-
sia suhteessa poronhoidon laitumien kokonaisuuteen, lisääntymisalueisiin 
ja muihin tärkeisiin alueisiin ja poronhoidon käytäntöihin paliskunta-
tasolla. Yhteisvaikutuksia aiheutuu mm. kaivostoiminnan ja matkailun 
myötä. Myös kumulatiiviset vaikutukset laajemmin on huomioitava (esim. 
sähköverkko, tiestö). 

Lisätietoja: https://www.ely-keskus.f/web/uusiutuvan-energian-lupaneuvonta 

4.2.2 Kaavoitusaloite, YVA-tarveharkintaja YVA 

Jos tuulivoimatoimija päättää tehdä hankkeesta kaavoitusaloitteen, 
tulee tästä kertoa paliskunnalle viimeistään aloitetta jätettäessä. Mahdolli-
sen YVA-menettelyn soveltamisharkinnan yhteydessä ELY-keskus pyytää 
käytännössä aina lausunnon Paliskuntain yhdistykseltä, kun hanke sijaitsee 
poronhoitoalueella. Myös alueen paliskunnan kantaa on tärkeää kysyä. 

Mikäli hanke edellyttää YVA-menettelyä, tuulivoimatoimijan on 
hyvä tehdä nykytilan ja tuulivoiman myötä tulevien vaikutusten arvioin-
tia yhdessä paliskunnan kanssa. Tukena käytetään nykytilaselvityksiä sekä 
paliskuntien paikkatietoaineistoa, eli TOKAT-aineistoa ja haastatteluita. 
Aineiston käyttöoikeuden saa Paliskuntain yhdistyksen kautta. Aineis-
tojen tulkinta tulee aina tehdä yhteistyössä ao. paliskunnan kanssa, sillä 
merkintöjen takana olevat käytännöt vaihtelevat alueen poronhoitokulttuu-
rista,  luonnonolosuhteista ja muusta maankäytöstä riippuen. 

https://www.ely-keskus.fi/web/uusiutuvan-energian-lupaneuvonta
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Poronhoitoalueella tuulivoimapuiston suunnittelussa ja myös myöhemmin rakentamis- ja sähköntuotanto-
vaiheessa on hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat: 

• Hankealueen ja paliskunnan alueen laidunalueiden maloiden rakentamisen jälkeen. Tarvittaessa sovitaan 
määrä ja laatu, poronhoitotapa, poronhoidon vuosi- voimajohtojen merkitsemisestä huomiopalloilla, jotta 
sykli, poronhoidon rakenteet, reitit, kokoamisalueet poronhoitotöissä käytettävien helikoptereiden lento-
ym. poronhoidon kannalta tärkeät alueet paliskunta- turvallisuus ei vaarannu. 
kohtaisesti. • Sähköyhtiöiden osoittamat sähkönsiirron liityntäpis-

• Alueen merkitys poronhoidolle: pelkkä hankealueen teet ja sähkölinjojen vaihtoehdot tulisi selvittää ja 
pinta-alan vertaaminen paliskunnan kokonaispinta niistä keskustella paliskuntien kanssa mahdollisim-
-alaan ei kerro mitään todellisesta vaikutuksesta man varhaisessa vaiheessa. Tässä tuulivoimatoimi-
poronhoidolle. joiden on hyvä kommunikoida myös eri hankkeiden 

välillä ja tuulivoimatoimijoiden kesken. • Muu maankäyttö paliskunnan alueella ja yhteisvaiku-
tukset sen kanssa (näistä tuotetaan tietoa myös tuuli- • Jos tuulivoimahankkeen suunnittelun tai myöhemmin 
voimaselvitysten, maakuntakaavan, osayleiskaavan ja tuulivoiman käytön yhteydessä käytetään helikop-
YVA-menettelyn yhteydessä). tereita, droneja, moottorikelkkoja tai vastaavia, on 

asiasta hyvä sopia paliskunnan kanssa etukäteen. • Poronhoidon paikkatietoaineistoja voi saada viran-
Tiettyinä aikoina vuodesta, esim. vasoma-aikana, omaismenettelyihin esim. nykytilaselvitysten ja 
poro on erittäin herkkä häiriöille. Moottorikelkan vaikutusten arvioinnin tueksi. Aineistoista tehdään 
jäljet maastossa aiheuttavat sen, että porot lähtevät käyttöoikeussopimus Paliskuntain yhdistyksen 
kulkemaan vääriin suuntiin niitä pitkin esimerkiksi kanssa. Paliskunnat tulee osallistaa aineistojen 
tokan kuljetustilanteessa, jolloin tarvitaan lisätyötä tulkintaan ja arviointeihin. 
sen koossa pitämiseen. Jos tokka laiduntaa vapaasti tai 

• Hankealueesta riippuen voimalat olisi hyvä sijoittaa lisäruokinnassa alueella, se voi hajaantua pois alueelta 
mahdollisimman tiiviisti, jotta laidunalueiden mene- äänien tai jälkien vuoksi. Tuulivoimatoimijan on 
tys pienenisi. tärkeää keskustella paliskunnan kanssa moottorikel-

• Tuulivoimapuiston rakenteet pyritään sijoittamaan kan käytöstä tai käytön välttämisestä tiettyinä aikoina 
niin, että ne eivät sijoitu vasoma-alueille, merkittäville sekä soveltuvimmista ajoreiteistä. 
kulku- tai kuljetusreiteille eivätkä kiinteiden aitojen • Pohjoisilla alueilla paliskuntien rajoilla on esteaidat, 
välittömään läheisyyteen. Suunnittelussa voidaan joiden tarkoitus on pitää porot oman paliskunnan 
keskustella mahdollisuuksista joidenkin rakenteiden alueella. Kahden tai useamman paliskunnan alueelle 
siirtämiseen. Lähtökohtaisesti aitapaikat ovat tärkeitä sijoittuvissa hankkeissa ja myöhemmin puistoissa 
ja vakiintuneita poronhoidon kannalta, mutta myös on tärkeää, että tuulivoimatoimijat huolehtivat portit 
uusia aitapaikkoja perustetaan. Myös yksittäisillä perässään kiinni, jotta porot eivät mene toisen palis-
poronhoitajilla voi olla omia aitoja, jotka eivät näy kunnan alueelle. Sama koskee paliskuntien sisäisiä 
paliskuntien paikkatietoaineistoissa. Maanomistajilla laidunkiertoaitoja. Mahdollisista aitarikoista tulee 
on tieto kyseisistä aidoista. Mikäli kiinteitä poroaitoja antaa tieto välittömästi paliskunnille. 
siirretään tuulivoimahankkeen vuoksi, tuulivoimatoi-

• Paliskunnan kanssa kannattaa keskustella myös mah-mija sopii siirtämisestä yhdessä paliskunnan kanssa. 
dollisesta jäänheittoriskistä, vaikka jäänheiton ja sen Tuulivoimatoimija vastaa siirron kustannuksista ja 
aiheuttamien vahinkojen riski pieni onkin. On hyvä järjestää sopimukset paliskunnan ja uuden sijoituspai-
sopia jonkinlainen vahingonkorvaus siltä varalta, että kan maanomistajien kanssa. 
jäänheitosta aiheutuisi vahinkoja. Kokemuksen mu-

• Tuulivoimatoimijan on hyvä sopia teiden sijoittamisesta kaan porot kulkevat talvisin metsässä ruoan perässä, 
ja käytöstä myös paliskunnan kanssa. Lähtökohtaises- ehkä teitäkin pitkin, mutta eivät oleile nostoalueilla 
ti tulee tukeutua mahdollisimman pitkälti olemassa tai voimaloiden alla. Jäänheittoriskiin liittyen on hyvä 
olevaan tiestöön. Tulotie alueelle on pyrittävä sijoitta- käydä läpi jäätämisen todennäköisyys, jäänheittoriski, 
maan niin, että uusi tiestö ei ohjaisi poroja riskialttii- mahdolliset erityiset varoitustoimet, sekä mahdolli-
siin suuntiin, kuten valtateille. Riskialttiisiin kohtiin nen tarve olla yhteydessä, mikäli erityistä huomioi-
voidaan sijoittaa pelokkeita, jos on riski että porot tavaa esiintyy jääriskin vuoksi. Tarvittaessa voima-
ohjautuvat ko. alueelle. Pelokkeita ovat esimerkiksi la-alue voidaan aidata tai käyttää lämmitettäviä lapoja 
liiketunnistimella toimivat poroa pelottavaa ääntä ja jäänheiton aiheuttamien riskien pienentämiseksi. 
pyörivää liikettä tuottavat laitteet. 

• Poroille saattaa aiheutua vahinkoja myös esimerkiksi 
• Helikoptereita ja enenevissä määrin myös droneja työkoneiden tai rakennusajan materiaalien vuoksi. 

käytetään poronhoitotöissä useissa paliskunnissa. On hyvä tunnistaa etukäteen erilaiset riskit ja sopia 
Asiasta on hyvä keskustella jo suunnitteluvaiheessa, niiden ennaltaehkäisystä sekä periaatteista vahingon 
jotta toiminta voi jatkua myös mahdollisten tuulivoi- sattuessa (esim. mahdollisista korvauksista). 



 
 

 
 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  
  

  
 

  

 

 

 
 

 

 

   

 

  

 

24 Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella 

YVA-ohjelmavaiheessa Paliskunnan kanssa on hyvä kes-
kustella vaikutusten arviointimenetelmistä, sisällöstä ja 
nykytilan kartoittamistavoista (esim. maastoinventoin-
nit). YVA-selostusvaiheessa paliskunnan kanssa tulisi 
keskustella arvioinnin riittävyydestä ja hankkeen mah-
dollisista lieventämistoimista ja niiden riittävyydestä. 
Aihetta käsitellään tarkemmin Poro-YVA-oppaassa. 

Poronhoitolain 53 § velvoittaa neuvotteluun, 
mikäli hanke on valtion maalla, mutta on suositeltavaa 
neuvotella lain hengen mukaisesti myös yksityismail-
la toimittaessa. YVAn aikana on muodostunut tavaksi 
järjestää neuvottelu laajapohjaisena, jolloin neuvotte-
luun on osallistunut paliskunnan lisäksi Metsähallitus, 
ELY-keskus YVA-yhteysviranomaisena, kunta, hanke-
toimija, konsultti ja Paliskuntain yhdistys. Tällöin tiedon 
laaja leviäminen varmistuu. On suositeltavaa, että neu-
vottelut käydään oikea-aikaisesti, että kaikille osapuolilla 
on samat tiedot kulloinkin neuvoteltavissa asioista ja että 
neuvotteluista laaditaan muistio. 

Neuvotteluissa on hyvä käsitellä ainakin seuraavia 
asioita: 

• Selvitetään haittojen lieventämiskeinoja 

• Neuvotellaan kompensaatiosta yhtenä lieventämis-
keinona 

• Vaikutusten lieventämistoimenpiteiden suunnittelu. 
Miten ne toteutetaan seuraavissa vaiheissa, kuten 
kaavakartan merkinnät (tiet, voimalapaikat, sähkö-
linjat) ja kaavamääräykset 

• Tehdään suunnitelma tuulipuiston vaikutusten 
seurannasta, kerättävästä seurantatiedosta, tiedon 
käsittelystä ja raportoinnista (kuka tekee, miten ja 
missä vaiheessa) asiaankuuluville tahoille 

• Neuvotellaan mahdollisuudesta asettaa poroille 
GPS-pantoja seurantaa varten, tästä aiheutuvien ku-
lujen korvaamisesta ja sovitaan pantatiedon käytöstä 

4.2.3 Tuulivoimayleiskaava 

Kaavan aikana käydään viranomaisneuvotteluita 
(MRL 66 § ja MRA 18 §). Niihin voidaan kutsua myös mui-
ta vastaavia tahoja, kuin varsinaisia viranomaisia. Tuuli-
voimahankkeiden kaavoissa viranomaisneuvotteluun on 
poronhoitoalueella kutsuttu myös paliskunta ja/tai Palis-
kuntain yhdistys, etenkin jos on tiedossa, että kaavassa 
on yhteensovitettavaa poronhoidon kanssa. 

Kaavoitusmenettelyn aikana käydään poron-
hoitolain 53 §:n mukaiset neuvottelut valtion maita kos-
kevissa hankkeissa ja suositellaan lain hengen mukaista 
neuvottelua myös yksityismailla toimittaessa. Maakunta-
kaavasta tulee ainakin joillakin alueilla määräyksiä joka 

laajentaa valtion maita koskevan valtion viranomaisen 
neuvotteluvelvollisuuden myös muille viranomaisil-
le, kuten kunnille niiden tehdessä tarkempaa tuulivoi-
masuunnittelua. Ensimmäinen neuvottelu kannattaa 
järjestää heti kaava-aloitteen jättämisen jälkeen. Neuvot-
teluiden lisäksi on hyvä ylläpitää jo aikaisemmin myös 
epävirallisempaa keskustelua ja yhteydenpitoa (ks. luku 
4.1 Yhteydenotto ja keskusteluyhteyden luominen palis-
kunnan ja tuulivoimatoimijan välillä). 

Poronhoitolain 53 §:n neuvottelun osapuolia ovat 
kaavavaiheessa valtion viranomainen (Metsähallitus) ja 
paliskunta sekä kunta kaavoittavana viranomaisena. On 
suositeltavaa, että neuvottelut käydään oikea-aikaisesti, 
että kaikille osapuolilla on samat tiedot kulloinkin neuvo-
teltavissa asioista ja että neuvotteluista laaditaan muistio. 

Kaavan aikana viranomaisen ja paliskunnan välisessä 
neuvottelussa tulisi:  

• Selvittää, millaiselle alueelle hanke sijoittuu po-
ronhoidollisesti, mitä paliskunta on sijoittumisesta 
mieltä sekä paliskunnan perustelut, miksi hanke ei 
sovi alueelle, mikäli näin on. 

• Mikäli viranomainen näkee hankkeen mahdolliseksi, 
on kirjattava ylös perustelut, mikäli ne ovat ristiriidassa 
paliskunnan näkemyksen ja argumentaation kanssa. 

• Neuvottelussa tulee myös tarkastella, mitä viraomai-
nen tekee kaavoitus- tms. ratkaisuillaan poronhoidon 
edellytysten turvaamiseksi. 

Kaavoitusmenettelyn aikana tuulivoimatoimijan ja 
paliskunnan on hyvä sopia ja keskustella ainakin 
seuraavista asioista: 

• Kompensaatiosopimuksen sisältö ja allekirjoitus 

• Seurannasta sopiminen projektin eri vaiheiden 
aikana ja vastuunjako 

• Rakentamisvaiheen aikaisten lieventämistoimien 
tunnistaminen 

• Tuulivoimatoiminnan päättymisen jälkeisten ennal-
listamistoimenpiteiden tunnistaminen ja ennakointi 
sekä parhaiden olemassa olevien käytänteiden ja 
tiedon hyödyntäminen näistä sopiessa 

Kaikki neuvottelut ja sopimukset on syytä kirjata ja 
dokumentoida, jotta tieto on tallessa myöhempiä vai-
heita ja toimijoita varten. 

Paliskuntain yhdistys, 2014. Opas poronhoidon tarkasteluun maan-
käyttöhankkeissa. https://paliskunnat.f/poroyva/PoroYVA_2014_FI_ 
web.pdf 

 https://paliskunnat.fi/poroyva/PoroYVA_2014_FI_web.pdf
 https://paliskunnat.fi/poroyva/PoroYVA_2014_FI_web.pdf
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4.3 Tuulivoimapuiston
aiheuttamien haittojen
lieventäminen ja kompensaatio 

Tuulivoimatoimijan tulee jo suunnitteluvai-
heessa pyrkiä ensisijaisesti estämään tuulivoimasta 
aiheutuvia haittoja poronhoidolle esimerkiksi tuulipuis-
ton rakenteiden sijoittamisen avulla. Jos ja kun hankkees-
ta kuitenkin aiheutuu haittoja on niiden lieventäminen ja 
kompensaatio mahdollinen keino löytää yhteisiä ratkai-
suja. Kompensaation kohdentuminen paliskunnalle on 
usein tarkoituksenmukaista, koska vaikutukset ulottuvat 
yleensä jossain määrin kaikille poronhoitajille. Tilan-
teesta riippuen paliskunnassa voidaan keskustella sisäi-
sesti kompensaation kohdentamisesta suoraan tietyille 
poronhoitajille ja/tai tokkakunnille. Tuulivoimatoimijan 
ei tarvitse määrittää kompensaatioiden kohdistamista 
vaan neuvottelut käydään lähtökohtaisesti aina palis-
kunnan kanssa. Vaikutuksista, joita ei ole osattu ottaa 
huomioon suunniteltaessa tuulivoimahanketta, ja nii-
den lieventämisestä ja kompensaatioista on neuvoteltava 
tietyin määräajoin. 

Alueiden ennallistaminen laitumiksi tai lai-
tumien elvyttäminen ko. paliskunnan alueella tai ko. 
tokkakunnan alueella ovat poronhoidon näkökulmasta 
tehokkaita haittojen lievennys-/kompensaatiokeinoja. 
Laitumien välillä on myös eroja. Esimerkiksi kesälaidun 
voi olla helpompi kompensoida kun taas vasoma-alueet 
ovat poronhoidon kannalta erityisen kriittisiä ja siten 
vaikeasti korvattavissa. Jäkälälaitumien (talvilaitumia) 
säilyminen on niin ikään poronhoidon kannalta erit-
täin tärkeää, eikä luonnonravintoa ole aina mahdollista 
kompensoida ostetulla rehulla. Tiettyjen alueiden suoje-
lu paliskunnan tai tokkakunnan alueella voikin olla hyvä 
kompensaation muoto. Tuulivoimatoimijan on kuitenkin 
hyvä muistaa, että useimpien paliskuntien alueelle koh-
distuu samanaikaisesti monia maankäyttömuotoja ja 
laidunalueet ovat jo valmiiksi pirstaloituneet. Laitumien 
aktiivinen säästäminen on paliskunnan näkökulmasta 
ensisijaista. 

Tuulivoimatoimijan ja paliskunnan kannattaa 
sopia jo varhaisessa vaiheessa myös hankkeesta palis-
kunnalle aiheutuvan ylimääräisen työn ja kustannusten 
kompensoinnista. Mikäli hanke aiheuttaa paliskunnalle 
tarpeita esimerkiksi siirtää tai muokata rakenteita (ai-
dat, kulkureitit, ym.) tai paliskunnan täytyy itse toteuttaa 
seurantaa, kannattaa tuulivoimatoimijan neuvotella pa-
liskunnan kanssa aiheutuneista kustannuksista ja niiden 
korvauksista, ja paliskunnan esittää kustannusten perus-
teet. Tuulivoimahanke voi aiheuttaa tarpeen rakentaa es-
teaitoja myös keskisellä tai eteläisellä poronhoitoalueella 
esimerkiksi porojen paliskunnasta tai poronhoitoalueel-
ta pois siirtymisen ehkäisemiseksi. Naapuripaliskunnat 
tulee tarvittaessa osallistaa suunnitteluun. Tuulivoima-
toimijan/-toimijoiden yhdessä tulee  vastata tällaisten 

haittojen estämiseen liittyvistä kustannuksista. 
Mahdollisesta kompensaatiosta on syytä 

neuvotella tuulivoimatoimijan ja paliskunnan kesken 
tuulivoimahankkeen eri vaiheisiin liittyen. Kompen-
saatiosopimuksia on hyvä pystyä myös hankkeen eri 
vaiheissa tarkastelemaan uudelleen, jotta kompensaatio 
vastaa toteutuneita ja todennettuja haittoja. Tilanteissa, 
joissa tuulivoimatoimija ei pysty vaikuttamaan esimer-
kiksi metsien käsittelytapoihin, paliskunnan tai tuuli-
voimatoimijan voi olla tarpeen tehdä erillissopimuksia 
maanomistajan kanssa. 

Alueella toimivien tuulivoimatoimijoiden 
kannattaa harkita myös yhteistyömahdollisuuksia, jos 
voimat yhdistämällä päästään kaikkien osapuolien 
kannalta parempaan tulokseen. Tuulivoimatoimijat 
voivat neuvotella yhdessä alueen paliskunnan kanssa ja 
koordinoida kompensaatioon ja yhteydenpitoon liittyvää 
suunnittelua. Yhteistyö auttaa tunnistamaan hankkei-
den yhteisvaikutuksia poronhoidolle ja kohdentamaan 
kompensaation riittäväksi. 

Haittojen todentamisen apuna on hyvä sopia 
seurannasta. Seurantaa käsitellään tarkemmin luvussa 4.5. 
Yhteinen seuranta. 
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Mahdollisia poronhoidolle aiheutuvien haittojen lieventämisen ja 
kompensaation keinoja 

• Laidunmaiden ostaminen suojeluun 

• Laidunmaiden elvyttäminen ja ennallistaminen 

• Suoalueiden ennallistaminen, esim. luonnonkasveilla kasvitetut turvesuot voivat toimia hyvinä 
kesä- tai syyslaitumina 

• Riistapeltojen (syyslaitumien) perustaminen turvetuotannosta poistuville alueille 

• Ylitiheiden taimikoiden harventaminen riittävän varhaisessa vaiheessa 

• Luppoa suojaavien peitteisten metsänkäsittelymenetelmien käyttö 

• Metsien hakkuista tai muista laitumia tai laidunrauhaa haittaavista toiminnoista luopuminen muulla 
paliskunnan alueella tai hankkeesta haittaa kärsivän tokkakunnan alueella. 

• Kohdennettu ruokinta, esim. rakentamisvaiheessa, jotta porot eivät mene tielle. Huom: Ruokinnan 
kustantaminen ei ole yleensä hyvä kompensaatio menetetyille laidunmaille. Laidunmaan palauttaminen 
tai ennallistaminen ovat parempi vaihtoehto kuin tehdä luonnossa elävä eläin riippuvaiseksi ruokinnasta. 

• Jäkälän viljely kuivilla kankailla. Alueet, joille jäkälää viljellään eivät saisi olla liian vilkkaita 
(esim. kelkkailu ja muu liikenne mahdollisimman vähäistä) 

• Tuulivoimatoimijoiden yhteiset panokset esim. laidunkiertoaidan tai esteaidan kustannuksiin 

• Tuulivoima-alueen tai vaikutusalueen mahdollisten poronhoidon rakenteiden siirtämisen/uuden 
rakentamisen kompensointi 

• Aiheutuneiden vahinkojen kompensointi (esim. hankealueella hankkeen vuoksi menetetyt porot) 

• Rahalliset tai muut kompensaatiot ylimääräisestä työstä, seurannasta aiheutuvasta työstä, 
menetetystä tuotosta jne. 

4.4 Rakentamisen ja tuulivoi-
mapuiston käytön aikainen
yhteydenpito 

Tuulivoimapuiston rakentamisaikataulu 
tulee sopia yhdessä paliskunnan kanssa ja tuulivoima-
toimijan tulee pitää kiinteästi yhteyttä paliskuntaan 
rakentamisen edistymisestä ja mahdollisista aikataulu-
muutoksista. Poronhoitovuosi noudattaa tiettyä rytmiä 
yleisellä tasolla, mutta on lopulta aina paliskuntakohtai-
sesti erilainen. Rakentamisen aiheuttama ihmistoiminta 
ja melu olisi sijoitettava sellaiseen poronhoidon ajankoh-
taan, että niillä ei olisi haitallisia vaikutuksia. Rakenta-
misajankohtaa sovittaessa on huomioitava esimerkiksi, 
ettei rakentaminen aiheuta häiriötä vasoma-, vasanmer-
kintä-, poroerotus- tai rykimäaikana. 

Puustoa raivattaessa tulee pyrkiä siihen, ettei 
raivauksista jäisi korkeita kantoja, jotka voivat hankaloit-
taa poronhoitoon liittyvää liikkumista moottorikelkalla ja 

mönkijällä. Lippusiimat, köydet ja vastaavat ovat poroille 
vaarallisia ja niiden käytöstä on sovittava erikseen. Jos 
on tarvetta merkitä esimerkiksi kaivantoja, on lippusii-
man tai narun sijaan parempi käyttää aurausmerkkejä, 
heijastimia, aitarakenteita yms. 

Rakentamisvaiheessa hanketoimijan tulisi sopia palis-
kunnan kanssa kirjallisesti ainakin seuraavista asioista: 

• Rakentamisaikaiset lievennystoimenpiteet 
(viimeistään rakentamisen valmisteluvaiheessa) 

• Yhteistyö- ja kommunikointisuunnitelma seuraaviin 
vaiheisiin mahdollisesti osana rakentamisen valmistelua 

• Rakentamisen aikaa koskevan lievennystoimenpide-
suunnitelman toteuttaminen 

• Kompensaatiosopimuksen ja toteutuneen toiminnan 
seuranta 
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4.4.1 Rakentamisen ja sähkön-
tuotannon aikainen liikenne 

Rakentamisen aikana liikennettä on enemmän 
kuin suunnitteluvaiheessa tai voimaloiden käytön aika-
na. Rakennusvaiheessa liikenne liittyy maanrakennus-
töihin, valutöihin ja tuulivoimaloiden komponenttien 
erikoiskuljetuksiin. Rakentamisen aikaisesta liikenteestä 
tulee keskustella paliskunnan kanssa ja kuljettajia tulee 
informoida miten tulee toimia pienenkin porovahingon 
sattuessa. 

Tuulivoimapuisto tuo mukanaan liikennettä ja 
voimaloihin on turvattava pääsy huoltoa varten. Tuuli-
voimatoimijan ja paliskunnan kannattaa sopia erikseen 
esimerkiksi siitä, että puiston rakentamiseen tai toimin-
taan liittyvä liikenne voidaan mahdollisesti pysäyttää 
poronhoidon kannalta kriittisenä ajankohtana tai että tiet 
pidetään joiltakin osin suljettuina ja operoidaan mootto-
rikelkalla mahdollisuuksien mukaan. Myös poronhoi-
tajien liikkumisesta rakennustyömaalla ja myöhemmin 
puistoalueella on hyvä sopia erikseen. 

Mikäli poroja on tarpeen ajaa pois alueelta, 
tulee tuulivoimatoimijan olla yhteydessä paliskuntaan. 
Myös aurauksessa on hyvä huomioida porojen ja poron-
hoitajien liikkuminen. Paliskunnan kanssa on hyvä 
sopia (mieluiten jo hankekehitysvaiheessa) ylityspaikois-
ta, mahdollisista rampeista, liuskoista tms. ratkaisuista, 
jotka helpottavat ylityksiä, jos auraus synnyttää valleja. 

Porokolarin sattuessa toimi näin: 

• Estä lisävahinkojen syntyminen. Aseta 
varoituskolmio tielle varoittamaan muita. 

• Huolehdi loukkaantuneiden ensiavusta ja soita 
välittömästi hätäkeskukseen (112). 

• Lopeta loukkaantunut poro tai hanki paikalle 
henkilö, joka tekee sen. 

• Ilmoita hätäkeskukseen (112) aina, jos kolhaset 
poroa. Vaikka poro jatkaisi matkaansa, se on 
todennäköisesti loukkaantunut. ÄLÄ JÄTÄ ELÄINTÄ 
KÄRSIMÄÄN! 

• Siirrä ruho pientareelle ja merkitse paikka mahdolli-
simman näkyvästi. Ruhoa ei saa ottaa mukaan. 

• Ilmoita vakuutusyhtiöösi, mikäli törmäyksestä on 
seurannut henkilö- tai omaisuusvahinkoja. 

Paliskuntien rajat 

• Paliskunnat Mapbox-kartalla 

Tarkoista koordinaattitiedoista on etua. On suositel-
tavaa käyttää 112-sovellusta, jolloin saat käyttöösi 
koordinaattitiedon, joka välittyy Hätäkeskukselle. 
Vastaavasti voit katsoa koordinaatit Google Maps 

-sovelluksesta. Kolaripaikkaa voi olla vaikea kertoa täs-
mällisesti tuntemattomalla metsätaipaleella, pimeässä 

tai heikoissa keliolosuhteissa. Täsmällinen tieto kolari-
paikasta helpottaa loukkaantuneen tai kuolleen poron 

löytämistä sekä edistää liikenneturvallisuutta. 

Rykimäaika 

Rykimäaikaan (eli porojen kiima-aikaan) syyskuun 
lopusta marraskuun alkupuolelle hirvasporot voivat 
olla vaarallisia ja aggressiivisia. Rykimäaikaan onkin 
syytä pysyä poissa hirvaiden tieltä ja erityisesti 
hirvaan ja naarasporojen välistä. Poroja havaitessa 
on viisainta kiertää ne kauempaa. Asia on tuotava 
esiin puiston HSE-ohjeessa (terveys-, turvallisuus- ja 
ympäristösuunnitelma) ja tiedotettava sen osalta 
aktiivisesti myös alihankkijoita. Jos yhteentörmäyk-
siä sattuu, on hyvä ilmoittaa poroisännälle ihmisen 
päälle käyneestä porosta. Lisätietoja: https://palis-
kunnat.fi/poh/2019/09/02/rykimavaroitus/ 

https://paliskunnat.fi/map/
https://paliskunnat.fi/poh/2019/09/02/rykimavaroitus/
https://paliskunnat.fi/poh/2019/09/02/rykimavaroitus/
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Vinkkejä tuulivoimatoimijan ja paliskunnan väliseen yhteydenpitoon 

Toimintakulttuurit ovat kaikilla tuulivoimatoimijoilla ja poronhoitoa harjoittavilla paliskunnilla 
erilaiset. Jokaisen hankkeen osalta on siis syytä hakea ratkaisuja ja toimivia toimintamalleja, jotka sopivat 
juuri kyseiselle alueelle. Tuulivoimatoimijan tuleekin sopia yhdessä paliskunnan kanssa parhaista yhtey-
denpidon tavoista ja säännöllisyydestä. Alla on joitain vinkkejä yhteydenpitoon paliskunnan kanssa: 

• Yhteydenpidon paliskuntaan on oltava säännöllistä myös tuotantovaiheessa. Kontaktihenkilönä 
paliskunnasta on poroisäntä tai hänen osoittamansa henkilö. Myös paliskunnalla täytyy olla aina 
ajantasainen tieto siitä, kehen ottaa tuulivoimahankkeeseen liittyen yhteyttä. 

• Keskusteluja on käytävä usein sähköpostitse, jotta keskusteluista ja sovituista asioista jäisi jokin 
dokumentaatio. Paliskuntien poroisännät eivät kuitenkaan ole läheskään koko aikaa sähköpostin äärellä 
tai edes puhelimen kuuluvuusalueella. Tällöin yhteyttä on otettava puhelimitse, keskusteluissa sovitut 
asiat kirjoitettava ylös ja lähetettävä kuitattavaksi. Muistioiden lukemiseen ja kuittaamiseen tulee varata 
riittävästi aikaa. 

• Joskus yhteydenpito voi olla vaikeaa ja aikaa vievää toimijoiden erilaisten työrytmien ja sijaintien vuoksi. 
Onkin hyvä sopia mahdollisuuksien mukaan säännöllisesti toistuvista puheluista tai kokouksista ja tehdä 
etukäteen lista kokouksissa läpikäytävistä asioista, jotta hyväksymistä puolin tai toisin vaativat asiat 
eivät jää käsittelemättä. 

• Puiston operoinnista vastaavan toimijan ja paliskunnan yhteyshenkilön on hyvä käydä yhdessä läpi 
poronhoidon vuosisykli ja toimintatavat, jotta syntyy yhteinen käsitys siitä, mitkä ovat hyviä hetkiä 
yhteydenotoille. 

• On varmistuttava siitä, että paliskunnalla on tieto, kehen he voivat olla yhteydessä ongelmatilanteissa. 
Tuulivoimayhtiön on oltava osana keskusteluja alusta asti ja osoitettava tietyt henkilöt, joiden kanssa 
paliskunta toimii. Jos henkilöt vaihtuvat, viestitään asiasta poroisännälle. Sama pätee yhteyshenkilön 
muutokseen paliskunnassa. 

• Yhteyshenkilöiden osalta on oltava poroisäntien / paliskuntien suuntaan katkeamaton ketju ja etenkin 
kasvokkaiset tapaamiset ovat arvokkaita. 

• Tuulivoimatoimijan ja paliskunnan kannattaa sopia jo varhaisessa vaiheessa siitä, miten toimitaan, jos 
tuulivoimatoimija ja sitä myöten sopimusosapuolet vaihtuvat. 

• Tuulivoimatoimijan vaihtuessa sopimukset pysyvät voimassa. Operoija on usein eri kuin hankekehittäjä-
taho ja tiedon välityksen varmistaminen on tärkeää. Hyvä käytäntö on, että tuulivoimatoimija varmistaa 
toiminnan myynnin yhteydessä, että paliskunta tietää muutoksesta ja jakaa sekä uudelle toimijalle että 
paliskunnalle toistensa yhteystiedot. Uuden operoijan ja paliskunnan olisi hyvä tavata ja keskustella 
olemassa olevien sopimusten sisällöstä ja mitä käytännössä odotetaan. 

• Paliskunnille, asukkaille ja muille sidosryhmille on hyvä olla suomea puhuva, helposti saavutettava 
yhteyshenkilö tilanteissa, joissa puiston omistaja on ulkomaalainen. 
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4.5 Yhteinen seuranta 

Jo suunnitteluvaiheessa tuulivoimatoimijan ja 
paliskunnan on hyvä keskustella välillä siitä, millaista 
seurantaa tuulivoimahankkeen eri vaiheissa tarvitaan ja 
miten seuranta toteutetaan. Seurannassa tulee ottaa huo-
mioon kunkin alueen ja hankkeen erityispiirteet ja sen 
raportoinnista sopia paliskunnan kanssa. Jos seurantaa 
tehdään, tulee seurantasuunnitelma tehdä riittävän pit-
käksi aikaa. Hankkeen aikaisempien vaiheiden tapaan 
seuranta onnistuu parhaiten, jos yhteydenpito palis-
kunnan kanssa on säännöllistä ja jatkuvaa.  Seurannoista 
pitää sopia myös kirjallisesti, jotta kaikilla on sama käsitys 
vastuista ja velvollisuuksista. 

Ensimmäisten operointivuosien ajan on syytä 
seurata tarkemmin porojen liikkumista alueella. Tarkem-
man seurannan kestosta sovitaan yhdessä paliskunnan 
kanssa huomioiden alueen erityispiirteet. Mikäli tuuli-
puistossa on kameravalvontaa, voivat tuulivoimatoimija 
ja paliskunta keskustella mahdollisuuksista hyödyntää 
kameran välittämää kuvaa porojen paikantamisessa. 
Myös GPS-pantaporojen seuranta voi olla mahdollisuuk-
sien mukaan osa yhteistyötä. On kuitenkin hyvä muistaa, 
että GPS-pantojen tarjoamaan dataan liittyy epävarmuuksia 
esim. missä ja kuinka kauan kerättyä aineistoa säilytetään. 

Huomioitavaa GPS-pantoja käytettäessä 

• Eläinten liikkumisesta saa todellisen kuvan vasta 
useamman vuoden aikajänteellä, sillä eläinten reitit 
muuttuvat ja vaihtelevat luontaisesti. Luonto alkaa 
palautua normaalimpaan tilaan vasta n. 3 - 5 v. ra-
kentamisen jälkeen. Jos seurannalla halutaan kerätä 
tietoa muutoksesta, on syytä aloittaa se jo useampi 
vuosi ennen rakentamisaikaa. 

• Pantoja tulee olla riittävä määrä suhteessa poro-
määriin, sillä niiden toiminnassa on epävarmuutta 
ja muutama panta ei vielä kerro riittävästi isomman 
poromäärän laiduntamisesta. 

• Pantojen toiminta, huollot ja datan kertyminen tulee 
varmistaa säännöllisesti. Paristot tulee vaihtaa 
vuosittain. 

Seurantasopimusten tulee olla mahdollisimman 
yksiselitteisiä ja niissä tulee käydä ilmi esim.: 

• kuka hankkii ja omistaa pannat? 
• kuka asentaa ja huoltaa pannat ja vaihtaa paristot? 
• kuka maksaa pantojen datayhteyden vuosilisenssit? 
• kuka seuraa toimintaa ja raportoi sen? 
• kuinka toimitaan, jos panta pitää syystä tai toisesta 

vaihtaa toiselle porolle? 
• kuka seuraa dataa ja kenelle kaikilla on pääsy siihen? 
• miten dataa käsitellään ja säilytetään? 
• kuka omistaa kerätyn datan? 
• Paliskuntain yhdistyksellä on olemassa valmiita 

sopimuspohjia, joita voi hyödyntää. 

4.6 Tuulivoimatoiminnan 
lopettaminen 

Kun tuulipuiston toiminta päättyy, tulee yhteys-
henkilön käydä paliskunnan kanssa läpi sovitut ennal-
listamistoimenpiteet ja tarkistaa, ettei olosuhteisiin ole 
tullut sovittuihin asioihin merkittävällä tavalla vaikut-
tavia muutoksia. Toiminnan päättymisen jälkeen alue 
ennallistetaan sopimuksen ja viranomaismääräysten 
mukaan (kasvillisuus palautetaan, teitä suljetaan, tms). 

4.7 Toiminta valtion mailla 

Jos hanke on Metsähallituksen oma tuulivoimahan-
ke, toimitaan neuvotteluissa poronhoitolain, lain Met-
sähallituksesta sekä Paliskuntain yhdistyksen ja Met-
sähallituksen välisen sopimuksen (11.1.2021) mukaisesti. 
Sopimuksen kohta 4.2.: “Tuulivoimahankkeista neuvo-
tellaan paliskunnan kanssa jo niin aikaisessa valmiste-
luvaiheessa, että niiden sijaintiin, laajuuteen ja haittojen 
minimointiin on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa. 
Hankkeen valmisteluvaiheessa neuvotellaan mahdollisista 
kompensaatioista.” 

Jos valtion alueita on mukana hankkeessa 
osittain, edellyttää Metsähallitus, että sen kanssa 
sopimusta tehtäessä yksityisen maan osalta yli 50 % 
maanomistajista kanssa on maankäyttösopimus jo teh-
tynä. Poronhoitolain mukaisen neuvotteluvelvoitteen 
osalta on olemassa näkemyseroja, jotka vaativat jatkos-
sa työstämistä. Tulevaisuudessa on tärkeää saada jaettu 
käsitys lain tulkinnasta sekä mahdollisia ohjeistuksia. 

Myös haaskapaikkojen perustaminen tutkimus-
tarkoituksiin valtion maille on kiellettyä ilman Metsähal-
lituksen lupaa, ja lupa edellyttää neuvottelua paliskun-
nan kanssa. Tämä liittyy esimerkiksi kotkien reputuksiin 
tuulivoimahankkeen selvitysten vuoksi. Luontokuvaus-
tarkoituksiin haaskalupia ei myönnetä poronhoitoalueella. 
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5 Tiivistelmä 

Esiselvitysvaihe 

Suunnittelu- ja 
luvitusvaihe 

Rakentamisvaihe 

Tuotantovaihe 
ja toiminnan 
päättyminen 

- Mahdollisimman varhainen yhteydenotto hankekehittäjän ja 
paliskunnan välillä 

- Tuulivoimatoimijan ja paliskunnan välinen tapaaminen ja yhteinen 
karttatarkastelu 

- Tuulivoimatoimijan vierailut paliskunnan alueella ja retket jo 
toiminnassa oleviin tuulipuistoihin 

- Poronhoidon erityispiirteiden ja tuulivoiman vaikutusten huomio-
minen suunnittelussa (ml. haittojen lieventäminen ja kompensaatio, 
tuulivoimatoimijan vierailut paliskunnan alueella) 

- Poronhoitolain 53§ mukaiset neuvottelut YVA-menettelyn ja 
kaavoitusmenettelyn yhteydessä 

- Haittojen ja vahinkojen lievennyksistä, kompensaatioista, muista 
toimenpiteistä ja seurannasta sopiminen 

- Rakentamisen aikaiset lievennystoimenpiteet 

- Rakentamisen aikaiseen liikenteeseen liittyvistä toimenpiteistä 
sopiminen 

- Säännöllinen yhteydenpito, sovitut toimintatavat ja yhteyshenkilöt 
tuulivoimatoimijan ja paliskunnan välillä. 

- Säännöllinen yhteydenpito , sovitut toimintatavat ja yhteyshenkilöt 
tuulivoimatoimijan ja paliskunnan välillä. 

- Seurantasuunnittelma ja toteutus 

- Ennallistamistoimenpiteet ym. kompensaatio ja sopimuksen 
riittävyyden seuranta 

- Sovitut ja viranomaisten määrittelemät sulkemistoimenpiteet 
ja loppukeskustelu/tarkastus 
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