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1.  JOHDANTO 

1.1 ILLEVAARAN TUULIVOIMAHANKE 
 
ABO Wind Oy suunnittelee yhteensä korkeintaan kahdeksan tuulivoimayksikön rakentamista Illevaaran, 
Sauna-Ahon ja Teeriharjun alueelle, noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta eteläkaakkoon. 
Hankealue sijaitsee Hallan paliskunnan alueella, paliskunnan eteläosassa (kuva 1). Tuulivoimaloiden 
suunniteltu teho olisi 3-5 MW, napakorkeus korkeintaan 165 metriä ja roottorihalkaisija maksimissaan 
150 metriä. (ABO Wind Oy, 2015) 
 
Sähkönsiirto tapahtuisi suunnitelmien mukaan kokonaisuudessaan maakaapeleilla hankealueen 
eteläpuolella kulkevalle voimalinjalle (tilanne 2/2016). Tuulipuiston rakentaminen ajoittuisi näillä näkymin 
vuosille 2017–2018 ja toiminta-aika olisi noin 25 v. (ABO Wind Oy, 2015) 
 
Tässä selvityksessä käsitellään hankkeen vaikutusta porotalouteen. Vaikutusten arviointi tehdään kuten 
YYA-menettelyssä, vaikka tämän hankkeen pienen kokonsa vuoksi YYA-menettelyä ei ole vaadittu.  
 
Hallan paliskunnan alueella on rakenteilla/suunnitteilla useampia tuulivoimahankkeita, joiden 
yhteisvaikutukset ovat huomattavat paliskunnan toiminnalle. Yhteisvaikutuksia pyritään huomioimaan 
myös tässä selostuksessa. 
 

1.2 POROTALOUS  
 
Poronhoito on edelleen harjoitettavista elinvoimaisista luontaiselinkeinoista vanhin. Poronhoito perustuu 
laajoihin luonnonlaitumiin ja porojen vapaaseen laidunnukseen joko ympärivuotisesti tai suurimman osan 
vuodesta, joten poronhoito on laaja-alainen maankäyttäjä. Poronhoitoon liittyvää toimintaa harjoitetaan 
yleensä lähes kaikkialla paliskunnan alueella. (Paliskuntain yhdistys 2013).  
 
Poronhoitoalue kattaa noin 36 % Suomen pinta-alasta ja se voidaan jakaa kolmeen alueeseen: 
poronhoitoalue, erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alue ja saamelaisten kotiseutualue, jossa 
sijaitsee lisäksi koltta-alue. 
 
Poronhoitoa rytmittää porojen vuodenkierto, joissa kiireisimpiä aikoja ovat kesä-heinäkuulle sijoittuva 
vasanmerkintä sekä syyskuun lopulta tammikuulle kestävät poroerotukset. Porohoitovuosi (1.6.–31.5.) 
alkaa kesäkuun alussa, jolloin uudet vasat ovat syntyneet. Porot kootaan kesäaitaan ja keväällä 
syntyneet vasat merkitään. Kesäaitaan kerääminen ja ajaminen tapahtuvat pääosin kiinteitä rakenteita 
hyväksikäyttäen. Työ alkaa juhannuksen seutuvilla, jolloin vertaimevät hyönteiset eli räkkä ajavat porot 
tokkiin eli suuriin laumoihin.  
 
Syyskuun lopulla ja lokakuussa porot tulevat kiimaan, jolloin porohirvaiden ja vaatimien muodostamat 
rykimäparttiot eli pienet porotokat kootaan isommiksi porotokiksi ja kuljetetaan erotusaitoihin. 
Erotuksessa porot kootaan kirnuun, jossa teuraaksi menevät porot erotetaan erilleen elämään jäävistä. 
(Paliskuntain yhdistys, 2013) 
 
Porot laiduntavat vuoden aikaan erityyppisillä laitumilla. Kesälaitumia ovat yleensä rehevät suot ja 
puronvarsien niityt, joilla kasvaa erilaisia ruohoja, saroja ja heiniä sekä lehtipuita. Syksyn saapuessa 
porot siirtyvät kuivemmille metsä- ja tunturikankaille etsien ravinnokseen mm. sieniä. Talven tärkein 
luontainen ravinnonlähde on jäkälä, joita poro kaivaa hangen alta kuivilta jäkäläkankailta. Loppukeväästä 
hangen ollessa liian kova tai paksu, porot hakeutuvat luppolaitumille vanhoihin kuusi- ja mäntymetsiin. 
Sopivien jäkälämaiden puuttuessa poro voi talvisin hyödyntää myös lumen alta löytyviä varpuja ja heiniä. 
(Paliskuntain yhdistys, 2013)   
 
Vuodenaikaisten laidunalueiden lisäksi poronhoidossa on eroteltavissa erilaisia toiminnallisia alueita, 
kuten esim. vasoma- ja rykimäaikaiset alueet, porojen kerääntymisalueet, porojen kuljetusreitit, 
vesistöjen ylityspaikat, paimentopaikat ja erotusaita-alueet. (Paliskuntain yhdistys, 2013) 
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Poronhoidon rakenteet muodostuvat aitarakennelmista ja kämpistä. Rakenteiden paikat, varsinkin 
erotuspaikat, ovat pääasiassa muotoutuneet porojen luontaisen vuodenkierron perusteella. Vanhimmat 
erotuskentät ovat olleet käytössä jo 1800-luvulla. (Paliskuntain yhdistys, 2013) 
 
Poronhoitolain (1990/848) 1. luvun 3 § mukaan poronhoitoa saadaan harjoittaa tietyin rajoituksin 
poronhoitoalueella maan omistus- tai hallinto-oikeudesta riippumatta. 
 
Suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia 
toimenpiteitä valtion viranomaisten on neuvoteltava poronhoitolain 8. luvun 53 § mukaisesti 
asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa. Illevaaran tuulivoimahankkeen osalta neuvottelu pidettiin 
15.2.2016. 
 

1.3 Hallan paliskunta 
 
Hallan paliskunta on eteläisen paliskunta, sijoittuen Suomusalmen, Puolangan ja Hyrynsalmen kuntien 
alueelle. Paliskunnan rajoina ovat etelässä poronhoitoalueen eteläraja, idässä valtakunnanraja sekä 
pohjoisessa Näljängän paliskunnan vastainen raja. Paliskunnan kokonaispinta-ala on 3 250 km2. (kuva 
1.1) 

 

Kuva 1.1. Hallan paliskunta ja suunnitteilla/rakenteilla olevat tuulipuistot. (Paliskuntain yhdistys 2015) 

 
Poronhoitovuoden 2013–2014 (päättyi 31.5.2014) poroluettelossa poronomistajia oli 57 kpl, joista 
varsinaisia poronhoitajia 8 kpl. Hallan paliskunnan suurin sallittu eloporoluku on 2 700 kpl, 
poronhoitovuonna 2013–2014 eloporoja oli yhteensä 1516 kpl. (Poromies 2/15) 
 
Suhtautuminen porotalouden tulevaisuuteen paliskunnan alueella on ristiriitainen. Osa poronhoitajista 
näkee elinkeinollaan olevan mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Toisaalta alueen taloudellinen kehitys 
ja sitä kautta uudet hankkeet vievät laidunalaa poronhoidolta aiheuttaen lisäkustannuksia mm. 
lisäruokinnan ja porojen luontaisen vuosikierron reittien muuttuessa. Hallan paliskuntaa vaivaavat 
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erityisesti suuret petovahingot, jonka vuoksi uuden porokarjan hankkiminen on vaikeaa. Paliskunnan 
itäosissa sijaitsee mm. suurpetojen havainnoitiin suunniteltuja suurpetokojuja. 
 
Tässä selvityksessä pyritään selvittämään Illevaaran tuulivoimahankkeen vaikutukset Hallan paliskunnan 
toimintaan. Paliskunnan alueella on meneillään myös muita suurempia tuulivoimahankkeita, Illevaarasta 
n.14 km luoteeseen sijaitsevassa Lumivaarassa kaksi erillistä aluetta, n. 20 km luoteeseen sijaiseva Iso-
Tuomivaarassa oleva hanke sekä Illevaarasta n. 10 km pohjoiseen sijaitseva Kivivaara-Peuravaaran 
hanke (kuva 1). Kyseisistä hankkeista saatua tietoa käytetään hyväksi tässä selvityksessä, sekä 
hankkeiden yhteisvaikutuksia paliskunnan toimintaan pyritään huomioimaan. 
 

1.4 Hallan paliskunnan toiminta  
 
Porojen pysymistä paliskunnan alueella rajoittaa itäosaltaan valtakunnan raja, etelässä porojen vaellusta 
estää porojen ja matsäpeurojen sekoittumisen estämiseksi rakennettu este-aita. Muilta osiltaan 
paliskunnan rajoja ei ole aidattu. Etelärajalla oleva peuraesteaita ei ole yhtenäinen koko etelärajaltaan. 
Aita loppuu noin kilometri länteen Illevaaran hankealueesta. Tässä ja muissa selvityksissä on tullut 
selkeästi esille peura-aidan jatkamisen tarpeellisuus vähintään 5-tiehen asti, jolloin voitaisiin estää 
ainakin osittain porojen kulkeutuminen paliskunnan eteläpuolella laiduntavien peurojen sekaan. Esteaita 
on jäänyt rakentamatta tähän mennessä maanomistajien ja linjauksien erimielisyyksien vuoksi. Aidan 
jatkaminen on lisätty maakuntakaavaan ja lopuilta maanomistajilta on saatu suostumukset aidan 
jatkamiseen (tilanne 2/2016).  Aitaa tullaan jatkamaan lähitulevaisuudessa. 
 
Eri hankkeiden yhteydessä on hankittu GPS-seurantapantoja porojen nykyisen laidunkierron sekä 
mahdollisten hankkeiden aiheuttamien muutosten seuraamiseksi. Seurantaa tehdään myös tämän 
hankkeen osalta, seurantapantoja on hankittu toimijan toimesta viisi kappaletta Illevaaran alueella 
laiduntaville poroille.  
 
Hallan paliskunnan alueella poroilla on omat "palkima-alueensa" eli alueet, joilla ne pääsääntöisesti 
pysyvät koko vuosikierron ajan. Jokaisella palkima-alueella on sopivia laitumia eri vuodenaikoja varten. 
(Kuva 1.2) 
 
Illevaaran hankealue sijaitsee talvilaidunalueilla, joiden kunto on tärkeää porokarjan selviytymisessä 
talven yli. Suurin osa talvehtivista poroista on vaatimia, joiden talvinen kunto määrittelee vasaprosentin 
ja sitä kautta poronhoitajien työn tuloksen. Illevaaran hankkeessa mahdollisena vaarana on talvilaidunten 
vaurioituminen ja sitä kautta porokarjan luontaisen ravinnon vähentyminen. Illevaaran alue on tulossa 
jälleen tärkeäksi talvilaidunalueeksi jäkäliköiden elpyessä. Porot ovat laiduntaneet alueella vapaasti ja 
ravintoa on hyvin riittänyt. Alueella viedään talvella muutamia pyöröpaaleja vararavinnoksi ja porojen 
pitämiseksi alueella. Illevaarassa on laiduntanut viime talvina huomattava osuus (12–20 %) paliskunnan 
porokarjasta. (Kuva 1.2)  
 
Hankealueella ei sijaitse kiinteitä poronhoidon rakenteita, mutta alueella käytetään siirtoaitaa. Tiestön 
ympärivuotinen käyttö voi aiheuttaa muutoksia porojen luontaiseen laidunkiertoon. (Kuva 1.2) 
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Kuva 1.2. Hallan paliskunnan toiminnot. 
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2. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 
2.1 VAIKUTUKSET PORONHOITOON 

 
Arvioitaessa vaikutuksia poronhoitoon, pyritään kuvaamaan hankkeen aiheuttamat vaikutukset suhteessa 
nykytilaan. Vaikutuksia arvioidaan eri vaikutusmekanismien suhteen, kuten vaikutukset laitumiin, 
laidunnukseen, poronhoitotoimintaan ja rakenteisiin. Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon 
erityisesti hankkeen sijainti suhteessa Hallan paliskunnan toiminta-alueisiin. Lähtöaineistona käytettiin 
Hallan paliskunnan paikkatietoaineistoja, Lumivaaran, Kivivaaran-Peuravaaran ja Iso-Tuomivaaran 
tuulivoimahankkeiden yhteydessä tehtyjä porotalousselvityksiä, Hallan paliskunnan poroisänniltä sekä 
paliskuntain yhdistykseltä saatuja tietoja, sekä aiheeseen liittyviä muita tutkimuksia ja selvityksiä. 
 

2.2 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYS 
 
Vaikutus on suunnitellun toiminnon aiheuttama muutos ympäristön tilassa. Muutos arvioidaan suhteessa 
ympäristön nykyiseen tilaan. Suorat vaikutukset syntyvät suunnitellun hankkeen toimenpiteiden ja 
muutoksen kohteena olevan ympäristön suorasta vuorovaikutuksesta. Epäsuorat vaikutukset johtuvat 
hankkeen suorista vaikutuksista.  
 
Arvioinnin osalta kuvataan vaikutusten suuruusluokka sekä vaikutuskohteen luonne/herkkyys ja sitä 
kautta myös vaikutusten merkittävyys on arvioitu.  
 
Jotta vaikutuksen merkittävyys voidaan arvioida, tarvitaan tietoa vaikutusalueen nykytilasta, 
vaikutuksien suuruudesta sekä vaikutuskohteen herkkyydestä. 
 
Vaikutukset luokitellaan niiden luonteen (myönteiset tai haitalliset), tyypin ja palautuvuusasteen 
mukaisesti. Vaikutus voi olla tyypiltään suora, epäsuora tai kumulatiivinen. Palautuvuusaste viittaa 
kohteen kykyyn palautua tilaan, jossa se oli ennen joutumistaan vaikutuksen alaiseksi.  
 
Ihannetilanteessa kaikki hankkeen aiheuttamat vaikutukset ovat palautuvia. 
 

2.3 Vaikutusten suuruusluokka 
 
Vaikutusten tunnistamisen jälkeen arvioidaan vaikutusten suuruutta. Vaikutuksen suuruus määritetään 
vaikutuksen maantieteellisen laajuuden, ajallisen keston ja voimakkuuden perusteella. Maantieteelliseltä 
laajuudeltaan vaikutus voi olla paikallinen, alueellinen, kansallinen tai rajat ylittävä. Ajalliselta kestoltaan 
vaikutukset voivat olla väliaikaisia, lyhytaikaisia, pitkäaikaisia ja pysyviä (Kuva 2-1).  
 

 

Kuva 2-1. Periaate vaikutusten suuruuden arvioimiseksi. 
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Vaikutuksien suuruusluokan määrittävien muuttujien arvioimisessa on käytetty useita menetelmiä:  
 
 vaikutuskohteiden ja alueiden kartoitus paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla.  
 vaikutuskohteiden häiriöherkkyyttä koskevien kirjallisuustietojen ja tutkimusten tulosten 

hyödyntäminen.  
 Osallistuvien tiedonhankintamenetelmät 

 
Vaikutuksen suuruus mitataan tai arvioidaan kullekin vaikutukselle tyypillisillä arviointimenetelmillä ja ne 
kuvataan kullekin vaikutukselle erikseen. Vaikutuksen suuruuden kriteerit kuvataan kullekin vaikutukselle 
erikseen. Vaikutus voi olla suuruudeltaan pieni, keskisuuri tai suuri.    
 

2.4 Vaikutuskohteen herkkyys 
 
Vaikutuskohteiden nykytilanteen perusteella määritellyn häiriöherkkyyden ansiosta voidaan arvioida sen 
muutosherkkyys. Asiantuntija-arvioiden ja sidosryhmien kuulemisen avulla varmistetaan, että tietyn 
vaikutuskohteen arvosta saadaan riittävä kuva ja sen avulla voidaan arvioida sen muutosherkkyys. 
Herkkyystasoa määritettäessä on otettava huomioon eri ulottuvuudet (Kuva 2-2). 
 
Arvon/herkkyyden määrittämisessä käytetään useita kriteereitä: esimerkiksi suojelustatus kansallisella 
tasolla, erilaiset standardien ja rajoitusten asettamat vaatimukset, suhde vallitseviin käytäntöihin ja 
tehtyihin suunnitelmiin, suhde mahdollisiin muihin määräyksiin, ympäristöstandardeihin, sietokyky 
muutoksille, sopeutuvuus, harvinaisuus, monimuotoisuus, arvo muille resursseille/vaikutuskohteille, 
luonnollisuus ja haavoittuvuus jne.  

 

Kuva 2-2. Periaate vaikutusten herkkyystason arvioimiseksi. 

Vaikutuskohteen herkkyystaso on tässä selostuksessa luokiteltu kolmeen luokkaan: matala, keskisuuri tai 
korkea.  
 

2.5 Vaikutuksen merkittävyys 
 
Vaikutuksen merkittävyys määritetään oheisen taulukon (Taulukko 2-1) mukaisesti (ristiintaulukoimalla 
vaikutuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys). Tätä arviointia varten vaikutukset on luokiteltu 
merkityksettömiksi, vähäisiksi, kohtalaisiksi ja merkittäviksi.  
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Taulukko 2-1. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin perusteet. 

 
Vaikutuksen suuruus, herkkyys ja merkittävyys voidaan arvioida edellä mainitulla periaatteella sekä 
positiiviseksi että negatiiviseksi. Tässä arvioinnissa kielteistä vaikutusta on kuvattu keltaisen-punaisen 
sävyillä ja myönteistä vaikutusta sinisellä. 
  

 Suuruusluokaltaan pieni 
vaikutus 

Suuruusluokaltaan 
keskisuuri vaikutus 

Suuruusluokaltaan suuri 
vaikutus 

Matala arvo/herkkyys Vähäinen  Vähäinen Kohtalainen 

Keskisuuri 
arvo/herkkyys 

Vähäinen Kohtalainen Merkittävä 

Korkea arvo/herkkyys Kohtalainen Merkittävä Merkittävä 

Vaikutuksen merkittävyys 

Ei vaikutusta, vaikutus 
merkityksetön 

Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosioekonomisen muutoksen 
taustatasosta / luonnollisesta tasosta. 

Vähäinen 
merkittävyys 

Pienen suuruusluokan vaikutukset, jotka ovat standardien mukaisia ja/tai kohdistuvat 
alhaisen tai kohtalaisen arvon/herkkyyden resursseihin/vaikutuskohteisiin. Kohtalaisen 
suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat alhaisen arvon/herkkyyden 
resursseihin/vaikutuskohteisiin. 
 

Kohtalainen 
merkittävyys 

Laaja luokka, jossa vaikutukset ovat standardien mukaisia.  Nämä vaikutukset voivat 
olla suuruusluokaltaan pieniä kohdistuessaan resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden 
arvo/herkkyys on suuri, tai kohtalaisia kohdistuessaan resursseihin/vaikutuskohteisiin, 
joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai suuria kohdistuessaan 
resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden herkkyys on kohtalainen. 
 

Merkittävä vaikutus Vaikutus ylittää hyväksyttävät rajat ja standardit, on suuruusluokaltaan suuri ja 
kohdistuu resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai 
kohtalainen ja kohdistuu resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on suuri. 
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3. ILLEVAARAN HANKKEEN MERKITTÄVIMMÄT VAIKUTUKSET 
HALLAN PALISKUNNAN TOIMINTAAN JA MAHDOLLISET 
LIEVENTÄMISTOIMENPITEET 

Illevaaraan suunnitellun tuulipuistotoiminnan aiheuttamat merkittävimmät vaikutukset porotalouteen 
aiheutuvat rakentamisen aikaisesta muuttuvasta ympäristöstä, liikenteestä ja toiminnan aikaisesta 
tuulivoimaloiden, että alueella liikkumisesta aiheutuvasta häiriöistä. Vaikutukset voivat kohdistua porojen 
luontaiseen vaelluskiertoon ja laitumiin, sekä sen kautta poronhoitajien työmäärään että kuluihin.   
 
Tuulipuistohankkeen vaikutuksia porotalouteen voidaan vähentää suunnittelun ja toiminnanaikaisilla 
toimenpiteillä. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi vaarallisten alueiden aitaus, toimivien porttien 
rakentaminen tiestöille, tarpeettoman liikkumisen ja tiestön aurauksen välttäminen, voimaloiden 
pysäyttäminen porojen ettotöiden aikaan sekä ennen kaikkea toimivan tiedonkulun takaaminen eri 
tahojen välillä.  
 
Illevaaran tuulivoimahankkeen suunnittelu pohjautuu kahdeksalle voimalayksikölle, jotka sijoittuvat 
tasaisesti puiston alueelle (kuva 3.1). Sähkönsiirto alueella ja alueen ulkopuolelle toteutetaan 
maakaapelein, hyödyntäen jo olemassa olevaa tai rakennettavaa infrastruktuuria. Tässä selvityksessä 
selvitetään hankkeen vaikutukset sen toteutuessa suunnitellussa laajuudessaan. Sähkönsiirrosta alueelta 
ulkopuolelle, eteläpuolella sijaitsevaan voimalinjaan, ei tehdä vaihtoehtotarkastelua. Maankaapeleiden 
veto aiheuttaa paikallisia tilapäisiä häiriöitä, joiden merkitys on vähäinen. 
  

 

Kuva 3.1. Illevaaran tuulivoimapuiston suunnitellut rakenteet. (ABO Wind Oy, 2015)  
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3.1 Vaikutukset Hallan paliskunnan toimintaan 
 
Tässä luvussa esitellään keskeisimmät hankkeen vaikutukset paliskunnan toimintaan ja esitellään 
mahdollisia lieventämistoimenpiteitä sekä kompensaatioita. Varsinaiset kompensaatioista ja korvauksista 
sopimiset eivät kuulu tähän selvitykseen, vaan se on tehtävä hankkeesta vastaavan ja paliskunnan 
välisellä sopimuksella. 
 

3.1.1 Laidunmenetykset 
 
Laidunmenetyksiä on sekä suoria että epäsuoria. Suorat laidunmenetykset syntyvät yleensä 
rakentamisen aikaan tuulivoimaloiden sekä muun puiston infrastruktuurin alle jäävistä alueista. 
Epäsuorat menetykset syntyvät, sekä rakentamisen, että toiminnan aikaan porojen välttämiskäytöksen 
johdosta, jolloin porot eivät enää käytä totuttuja laitumia jonkin häiriötekijän johdosta. Epäsuorat 
vaikutukset voivat olla joissain tapauksessa suoria vaikutuksia suurempia. Esimerkiksi kesäisten 
häiriötekijöiden johdosta porot kulkevat tai laiduntavat kesäisten laidunalueiden sijaan talvilaitumilla, 
tuhoten elintärkeitä talven ravintovaroja. Tutkimuksia luonnonmukaisesti laiduntaviin porojen 
välttämiskäyttäytymisestä on tehty mm. Ruotsissa (Skarin et al. 2013 sekä Skarin & Åhman, 2014). 
Edellä mainitut tutkimukset pohjautuvat osin samoihin tuloksiin ja niissä päädyttiin tuloksiin, jonka 
mukaan häiriötekijöitä oli havaittavissa jopa 12 kilometrin päähän ihmisen rakenteista ja toiminnoista.  
 
Illevaaran tuulipuiston rakentaminen sijoittuu pääosin routa-ajan ulkopuolella eli toukokuusta lokakuulle, 
todennäköisesti kahdelle kesälle. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ovat rakentamisesta aiheutuva melu, 
liikenne, kaivannot sekä sähkönsiirrosta johtuvat maakaapeleiden veto myös hankealueen ulkopuolelle.  
 
Hankealue sijaitsee porojen talvilaidunalueella, jotka ovat porotalouden kannalta oleellisin osa. Talvisesta 
porokarjasta pääosa n. 80 % on vaatimia, joiden talvinen ravinnonsaanti ja laitumien rauhallisuus 
määrittelevät poronhoitajien tuloksen. Rakentamisen aikaan ei todennäköisesti alueella laidunna suuria 
määriä poroja yhtäjaksoisesti. Joitain pieniä parttioita voi vaeltaa alueella, varsinkin hirvaat eivät 
häiriinny ihmistoiminnoista niin herkästi. Porot voivat keskikesällä myös tarkoituksella hakeutua 
räkkäsuojaan ihmistoiminnan rakenteille, joilla tuuliolosuhteet eivät suosi hyönteisiä. Räkkäsuojana 
toimivat esimerkiksi tunturipaljakat, sorakuopat, tiestöt ja hakkuuaukeat. Rakentaminen ajoittuu osittain 
rykimä- ja syyserotusaikaan, jolloin sekä rakentajien että ettotöissä olevien poronhoitajien tulee 
huomioida toistensa työrauha.  
 
Suorat vaikutukset 
Illevaaran hankealueen koko on maksimissaan noin 350 hehtaaria. Arviolta yhden tuulivoimalan 
rakentaminen vaatii maksimissaan noin hehtaarin kokoisen alueen, mistä poistetaan kasvillisuutta 
tarpeen mukaan. Itse voimalan perustukset vievät tästä alueesta noin puolet. Kun laskentaan otetaan 
mukaan voimaloiden rakenteiden alueet, sekä voimaloita yhdistävä tiestö että tuki-alueet, voidaan 
olettaa suorien laidunmenetysten olevan yhden voimalan kohdalla n. kaksi hehtaaria. Tällöin koko 
hankealueella poistuisi suoraan laidunkäytöstä noin 16 hehtaaria maa-alaa. Esimerkiksi Kuolavaara-
Keulakkopään tuulipuistohankkeen poroselvityksen yhteydessä on laskennassa käytetty suorana 
laidunmenetyksenä pinta-alaa 1,7 ha/voimala (Anttonen, 2011). 
 
Illevaaran koko hankealueesta noin puolet on kuivahkoja kankaita, jotka ovat jäkäläkasvustoille oleellisia 
(Kuva 3.1). Pieniä alueita hankealueella on todennäköisesti ns. potentiaalisia jäkälämaita, mikä on 
tärkein jäkäläresurssi. Tuulivoimalat tulevat osittain sijaitsemaan näillä alueilla, jolloin tärkeitä laitumia 
tuhoutuu väistämättä jonkin verran. Osa rakentamisen aikaisista laidunmenetyksistä on palautuvia, 
mutta jäkälä uusiutuu hitaasti ja toiminnan aikaiset häiriötekijät voivat estää palautuneiden laidunten 
hyödyntämisen.  
 
Metlan työraportin 115 ”Poronhoitoalueen etelä- ja keskiosien talvilaitumet” Hallan paliskunnan 
talvilaitumien potentiaalisten jäkälämaiden pääala (pinta-ala eloporoa kohti) on n. 0,37 ha ja kuivahkojen 
kankaiden pääala noin 23,17 ha (Mattila & Mikkola, 2009). Laiduninventoinnit on tehty koko paliskunnan 
alueelle, eikä niistä voi suoraan päätellä tärkeimpien laitumien sijaintia. Metlan työraportin 164 ”Porojen 
laitumia koskevia pinta-alatuloksia poronhoitoalueen etelä- ja keskiosista” koealueiden sijoittumisen 
perusteella Illevaaran alueella kankaiden osuus on suurempi kuin paliskunnassa keskimäärin (Mattila, 
2010) 
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Tällä hetkellä Illevaaran alueella laiduntaville poroille ravintoa on vielä riittänyt. Paikallisilla poronhoitajilla 
on Teerilammella myös erillinen talviruokintapaikka, jonka tarkoituksena on pitää porot alueella ja 
varmistaa ravinnonsaanti. Hankealue sijaitsee suurimmaksi osakseen (n. 70 %) yksityisomistuksessa 
olevilla mailla, joiden käyttö esim. talousmetsinä on vähentänyt alueen jäkäläresursseja merkittävästi. 
Uusien jäkäläkankaiden menetys voi johtaa porojen talviseen ravinnonpuutteeseen ja sitä kautta suoraan 
poronomistajien tulokseen, joko lisääntyvän lisäruokinnan ja tarhauksen tai vähenevän vasomisen 
johdosta.  
 
Suoria laidunmenetyksiä voidaan kompensoida puiston suunnittelussa ja rakentamisessa, sijoittamalla ja 
linjaamalla mahdollisimman paljon toimintoja ja rakenteita pois parhaimmilta/tärkeimmiltä laitumilta 
myös kesäisiltä laitumilta. Illevaaran tapauksessa tiestöjen linjaukset ovat vielä suunnitteluasteella, joten 
tiestön lopullisessa sijoittelussa voidaan huomioida mahdollisuuksien mukaan laitumia. Vuoropuhelulla 
paikallisten poronomistajien kanssa saadaan paras tieto tärkeimmistä alueista. 
 
Epäsuorat vaikutukset 
 
Epäsuorat vaikutukset laitumiin aiheutuvat porojen käyttäytymisen muuttumisesta jonkin häiriötekijän 
johdosta. Tällöin luonnollinen vuodenkierto voi häiriintyä ja porot laiduntavat tai vaeltavat alueilla 
”väärään” aikaan, esimerkiksi porot kuormittavat läpi vuoden talvilaitumia, jolloin ravintoa ei riittää enää 
talveksi.  
 
Kuolavaara-Keulakkopään YVA:n porotalousselvityksessä häiriöalue on arvioitu ulottuvan noin 500 metrin 
päähän voimaloista, arvioinnin pohjana on käytetty mm. melumallinnuksia (Anttonen, 2011). Arvioidulla 
häiriöalueella laitumet eivät ole kokonaan poissa käytöstä, mutta todennäköisesti porojen käyttäytyminen 
alueen sisällä muuttuu varsinkin rakentamisen ja toiminnan alussa, jolloin porot eivät ole vielä tottuneet 
rakenteisiin. Illevaarassa rakentamisen aikaisten epäsuorien laidunvaikutusten voidaan olettaa ulottuvan 
vähintään koko hankealueelle.  
 
Kivivaara-Peuravaara porotalousselvityksen mukaan Hallan paliskunta sijaitsee alueella, jossa porot ovat 
keskimääräistä tottuneempia ihmistoiminnasta koituviin häiriöihin (Reinikainen & Koskimäki, 2013). 
Tällöin rakentamisen aikaiset häiriöt ja sitä kautta epäsuorat laidunmenetykset ovat todennäköisesti 
väliaikaisia. Porot oletettavasti tottuvat ajan myötä käyttämään aluetta tuulivoimaloista huolimatta. 
 
Epäsuorien vaikutusten selvittämiseksi on seurattava porojen käyttäytymistä ennen ja hankkeen aikana. 
Seurantaa varten toimija on hankkinut ja tarvittaessa on valmis hankkimaan uusia GPS-seurantapantoja 
alueella laiduntavilla poroille, jolloin mahdolliset muutokset laidunkierrossa saadaan selville. Hallan 
paliskunnalla on käytössä toimivia pantoja myös muiden hankkeiden osalta (Junttila A. 2015).     
 

3.1.2 Vaikutukset luontaisiin kulkureitteihin  
 
Hankkeesta johtuva, varsinkin rakennusaikainen, melu on tärkein yksittäinen porojen luontaiseen 
käyttäytymiseen vaikuttava häiriötekijä. Hankkeen vuoksi muuttunut ympäristö voi muuttaa porojen 
totuttuja vaellusreittejä, jolloin ne voivat välttää aluetta ja harhautua esimerkiksi porohoitoalueen 
eteläpuolella peura-alueelle. Peura-alueelle ja varsinkin peurojen mukaan eksyviä poroa ei yleensä saada 
takaisin.  
 
Paliskunnan alueelta tehdyissä muissakin porotalousselvityksissä on tuotu esille yhtenäisen ja toimivan 
peura-esteaidan tarpeellisuus paliskunnan etelärajalla. Aidan jatkaminen on saatu merkityksi 
maakuntakaavaan ja toteutetaan lähitulevaisuudessa.  
 
Melusta ja muusta välillisestä vaikutuksista (esimerkiksi uudet linja-aukot), johtuvia muutoksia ei voida 
suoraan ennakoida. Porojen kuljettaminen pakottamalla ei-luontaisia ja maisemaltaan muuttuneita 
reittejä pitkin vaatii normaalitilannetta runsaammin työvoimaa ja täten lisää poronhoitajien kuluja. 
Mahdollisia ei-toivottuja muutoksia porojen luontaisiin vaellus-/laiduntamiskäyttäytymiseen voidaan 
mahdollisuuksien mukaan kokeilla ohjata väliaikaisilla aidoilla. Tällä hetkellä Hallan paliskunnalla ei ole 
käytössä laidunkiertoaitoja, vaan porot voivat laiduntaa vapaasti koko paliskunnan alueella.  
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Yksi yksittäinen, myös poroisännän esille tuoma asia on hankealueen tiestön talviaikainen kunnossapito. 
Tällä hetkellä alueella ei ole läpi talven auki pidettävää tiestöä. Hankealueella johtava tie ja mahdollisesti 
alueen tiestö on pidettävä auki talvisin mahdollisia huoltotoimia varten. Porot käyttävät mieluusti syvän 
lumen aikaan aurautuja tiestöjä sekä kovia jälkiä, esimerkiksi moottorikelkan jälkiä siirtyessä paikasta 
toiseen. Illevaaran alueelta pois johtava huoltotie johtaa paliskunnan etelärajalla, mistä porot voivat 
harhautua peura-alueelle.  
 
Toimijan ja poroisännän kanssa käydyssä tapaamisessa (17.9.15) tuli esille portin/veräjän tarpeellisuus 
tielle hankealueen rajalle tai sopivaan maastonkohtaan, jolla estetään lumen aikaan porojen vaeltaminen 
aurattua tietä pitkin pois laidunalueelta. Toimivan veräjän ja siihen liittyvän mahdollisen lyhyen aidan 
tarkoitus on olla toiminnassa vain syvän lumen aikaan, eikä estää muuten porojen sekä muiden eläimien 
luontaista vaellusta. Helmikuun viranomaistapaamisen yhteydessä veräjän ja lyhyen aidan rakentaminen 
ei katsottu olevan tarpeellista.  Talviaikaan tarpeetonta liikkumista alueella tulisi välttää muutenkin 
porojen laidunrauhan vaalimiseksi. Helmikuun viranomaistapaamisen yhteydessä  
 
Porojen seurantatietojen sekä poronhoitajien kokemuksista porokarjan luontaisesta vuodenkierrosta 
hankealueella ja ympäristössä tulisi seurata säännöllisesti. Jos porojen luontainen käyttäytyminen 
ratkaisevasti muuttuu, voi tässä johtua lisäkustannuksia poronhoitajille.  
 

3.1.3 Poronhoidon rakenteet  
 
Illevaaran hankealueella ei ole olemassa kiinteitä poronhoidon rakenteita, etelärajalla olevaa 
peuraesteaitaan lukuun ottamatta. Kiinteiden erotusaitojen ja kämppien paikat ovat valikoituneet vuosien 
saatossa porojen luontaisen vuosikierron sopiviin kohtiin, missä pienet tokat on helpompi kerätä ja ohjata 
isompiin tokkiin erotusta varten. Hallan paliskunnan alueella käytetään yleisesti siirto- ja työaitoja, joilla 
voidaan kerätä poroja sopiviin maastonkohtiin myös erotusta varten. Siirtoaitaa on myös käytetty 
Illevaaran hankealueella.  
 
Illevaaran hankkeella ei odotetta olevan vaikutusta kiinteisiin poronhoidon rakenteisiin. Hallan 
paliskunnan alueella on kumminkin tällä hetkellä useampi maankäyttöhanke meneillään ja hankkeiden 
kumulatiivista yhteisvaikutusta porojen luontaisiin vaellusreitteihin ei voida ennakoida. Porojen 
vaelluskäyttäytymisen, erotusmäärien ja paikkojen seuranta sekä poronhoitajien kokemusten perusteella 
mahdolliset vaikutukset voi havaita vuosien saatossa, vaikutukset voivat olla myös myönteisiä.  
 
Poronhoidon rakenteisiin voidaan laskea myös toimiva tiestö. Tuulivoimahankkeissa hankealueella 
tarvitaan erittäin kestävää tiestöä raskaiden voimalakomponenttien ja maansiirtokoneita sekä nostureita 
varten. Hankkeet sijaitsevat yleensä alueella missä kantavuudeltaan riittävää tiestöä ei ole. Illevaaran 
hankkeessa alueella rakennetaan sekä perusparannetaan tiestöä vähintään n. 10 kilometriä. Laajeneva 
tieverkosto auttaa poronhoitajien liikkumista alueella.  
 

3.1.4 Toiminnan aikaiset vaikutukset 
 
Toiminnan aikaisia vaikutuksia, edellisissä kappaleissa mainituiden tiestöjen ja oheistoimintojen melun 
lisäksi, on voimaloiden itsessään tuottama melu ja välke sekä rakenteista tippuva lumi ja jää.  
 
Tippuva lumi ja jää ovat huomioon otettava, joskin erittäin epätodennäköinen vaaratekijä, kun porot 
tottuvat rakenteisiin ja laiduntavat voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Nykyaikaisissa voimaloissa 
jään kertymistä estetään jo epävakauden poistamiseksikin, jolloin suuria jääkappaleita ei pääse 
syntymään. Porot saattavat kumminkin vaeltaa ruokailupaikkoja etsiessään lähelle voimalaita ja olla 
alttiita putoavalle jäälle. Porot etsivät jäkälää lumen alta herkän hajuaistin avulla, jolloin porojen 
pitkäaikainen oleskelu voimaloiden välittömässä läheisyydessä ei ole todennäköistä. Poroille, sekä myös 
poronhoitajille vaaralliset alueet tulisi merkitä mahdollisuuksien mukaan. 
 
Toiminnan aikainen voimaloiden melu sekä välke voi aiheuttaa porojen välttämiskäyttäytymistä, 
laidunmenetyksien yhteydessä käsiteltyjen lisäksi, myös ettotöiden aikaan. Porojen koonti sekä ajaminen 
alueen läpi voi vaikeutua porojen väistäessä toiminnassa olevia voimaloita, uusia tie- ja linja-aukkoja 
sekä alueella liikkuvia ihmisiä. Uudet linjat voivat myös helpottaa porojen kuljettamista alueella. Porot 
kuten muutkin märehtijät erottavat huonosti värejä, mutta tummuuserot ja varsinkin liikkeen porot 
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havaitsevat selkeästi. Tällöin esimerkiksi voimaloiden siipien liike voi häiritä poroja. Esimerkiksi talvella 
matalalla paistava aurinko ja voimalan siipien liike voi aiheuttaa poroille voimakkaan häiriötekijän. Porot 
todennäköisesti tottuvat ajansaatossa voimaloiden laippojen aiheuttamaan häiriöön.  
 
Porojen näköaisti on sopeutunut arktisiin olosuhteisiin. Tromssan yliopiston ja Lontoon UCL yliopiston 
yhteistyössä tekemien tutkimusten mukaan poron silmien rakenne ja väri muuttuu valaistusolosuhteiden 
lähinnä vuodenajan mukaan. Silmien valoherkkyys voi jopa 1000-kertaistua talvella. Tutkimuksissa 
havattiin myös porojen näköaistimuksen aallonpituusalueen olevan laajempi kuin ihmisen, porot voivat 
havaita mm. ultraviolettivaloa. Porot näkevät silmiensä ansiosta hämärässä paljon ihmistä paremmin ja 
voivat havaita mm. sähkölinjojen koronapurkauksia, jolloin eläimet väistävät rakenteita (Hogg et. al., 
2011 sekä Stokkan et. al, 2013) 
 
Illevaaran hankealueella ei käytetä ilmajohtoja, joten mahdollisia niistä johtuvia häiriötekijöitä ei ole.  
 
Norjassa on tehty myös tutkimuksia tuulivoimaloiden vaikutuksista tarhattujen porojen käyttäytymiseen. 
Tutkimuksessa tuulivoimaloita välillä pysäytettiin ja annettiin jälleen pyöriä seuraten aidattujen porojen 
alueen käyttöä ja käyttäytymistä. Tuulivoimaloiden läheisyydessä oleskelevien porojen käyttäytymistä 
verrattiin aidattuihin poroihin jotka eivät alistuneet voimaloiden aiheuttamille häiriölle. Ryhmien 
käyttäytymisessä ei havaittu merkittäviä eroa, mutta tulosta ei voida suoraan verrata vapaasti 
laiduntaviin poroihin. (Flydal et. al., 2004) 
 
Jos ja kun hankealueella tehdään ettotöitä, niin yksittäisien tuulivoimaloiden pysäyttäminen tarvittaessa 
on hyvä keino välttää turhaa häiriötä. 
 

3.1.5 Arvioinnin epävarmuustekijät 
 
Arvioidessa vaikutuksia porojen vapaaseen laidunkiertoon hankealueella ja kokonaisuudessa paliskunnan 
alueella ei voida tehdään suoria päätelmiä miten ja mihin suuntaan alueen poronhoito tulee muuttumaan 
monien epävarmuustekijöiden vuoksi.  
 
Yksi, pienikin hanke kriittisellä paliskunnan alueella voi aiheuttaa kumulatiivisia muutoksia toiseen osaan 
paliskuntaan. Esimerkiksi Hallan paliskunnan keskellä on rakenteilla laaja Kivivaara-Peuravaara 
tuulivoimalapuisto. Jos porot välttävät palkisen keskellä sijaitsevia talvilaitumia tuulipuiston vuoksi, voi 
Illevaaran alueella laiduntavien porojen määrä nousta huomattavasti.   
 
Poro on puolikesy eläin, joka myös hyötyy ihmistoiminnan rakenteista. Poronhoitoalueelta on kerätty 
nykyisten tuulivoimapuistohankkeiden osalta paljon lähtötietoja poronelinkeinosta hankealueilla, mutta 
seuranta-aineistoa tuulipuistojen vaikutuksista useamman porosukupolven eli vähintään kymmenen 
vuoden ajalta ei ole kattavasti saatavilla. Vaikutuksia on odotettavissa ja selvityksissä pyritään tuomaan 
esille varsinkin negatiiviset mekanismit. Porojen vaellusreittien seuranta ja ennen kaikkea tiedonvälitys 
eri toimijoiden sekä poronhoitajien välillä tuo vaikutukset esiin vuosien saatossa, jolloin vaikutusten 
arviointia tulisi tarkistaa uusien tietojen valossa. Hallan paliskunnan alueen muiden 
maankäyttöhankkeiden yhteisvaikutukset voivat olla merkittäviä, mutta erittäin vaikeasti arvioitavia 
poroelinkeinon kannalta.  
 
Osaltaan epävarmuutta laidunmenetyksiin ja porojen välttämiskäyttäytymiseen laajuuden arviointiin tuo 
eri laskentatavat sekä relevantin tutkimustiedon puute. Tässä tutkimuksessa käytettiin lähtökohtana 
Anttosen (2011) käyttämiä häiriöalueita, sekä Metlan inventointeja laidun- sekä metsätyypeistä, että 
pinta-aloista. Suoraan voimaloiden alle jäävän alueen arvioinnissa aluetta hieman suurennettiin. Puisto 
on vielä suunnitteluvaiheessa, joten myös alueen infrastruktuurin sijoittelussa on vielä epävarmuutta. 
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4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä selvityksessä on tarkasteltu Illevaaran tuulivoimahankkeen mahdollisia vaikutuksia Hallan 
paliskunnan poronhoitoon. Tarkastelussa on ollut yksi vaihtoehto, joka pohjautuu kahdeksalle 
tuulivoimayksikölle sekä maanalaiselle sähkönsiirrolle hankealueen sisällä sekä alueen etelärajalla 
sijaitsevaan kantaverkkoon.  Selvityksessä esitettyihin tuloksiin sisältyy suuriakin epävarmuustekijöitä, 
joita voidaan vähentää tiedon lisääntyessä. Varsinkin porojen luontaisen laidunkierron paikkatietojen 
hankinta on oleellista nykytilan ja vaikutusten havaitsemiseksi. Toimjja on hankkinut tarkoitukseen 
sopivia seurantapantoja (5 kpl) paliskunnan poroisännälle, joka huolehtii pannat alueella laiduntaville 
poroille. Paliskunnalla on käytössä myös muita seurantatietoja, joiden avulla tilannetta ennen ja 
toiminnan aikaan voidaan arvioida. 
 
Illevaaran hankkeella, kuten muillakin maankäyttöhankkeilla, on vaikutuksia Hallan paliskunnan 
toimintaan ja osa vaikutuksista ilmenee vasta tulevaisuudessa, jolloin osa alkuvaiheen vaikutuksista on jo 
osittain palautunut. Tällaisia palautuvia vaikutuksia ovat esimerkiksi rakentamisen aikaiset välittömät 
laidunmenetykset ja poroille aiheutuvat häiriötekijät, kun taas muuttuneiden porojen vaellustottumusten 
vaikutukset ilmenevat vasta viiveellä. Tässä raportissa ei tullut esille poronhoidon kannalta 
ylitsepääsemättömiä vaikutuksia hankkeen tässä vaiheessa, mutta vuoropuhelu poronhoitajien ja 
toimijan kesken on erittäin tärkeää tulevaisuudessa viiveellä tulevien vaikutusten huomioimiseksi. Näiden 
vaikutusten havainnoimiseksi on tärkeää porojen vuodenkierron selvittäminen riippumattomasti 
esimerkiksi juuri seurantapantojen avulla. Paliskunnan alueella on myös muita hankkeita, joiden 
kumulatiiviset vaikutukset tämän hankeen kanssa voivat olla merkittäviä. Paikallisesti muutokset voivat 
olla myös poronhoidon kannalta myönteisiä. 
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Taulukko 4-1. Illevaaran tuulivoimahankkeen vaikutusten merkittävyydet Hallan paliskunnan toimintaa hankkeen 
toteutuessa koko laajuudessa sekä keskeisimmät lievennystoimenpiteet. 

 Suorat ja epäsuorat 
laidunmenetykset 

Vaikutukset laidunkiertoon Poronhoidon rakenteet 

 
 
Vaikutukset Hallan 
paliskunnan 
poronhoitoon 
rakentamisen ja 
alkuvaiheen aikaan. 

Suorat vaikutukset 
laitumiin maksimissaan 

16 ha. Epäsuorat 
menetykset 

mahdollisesti laajemmat, 
mutta suurimmaksi 
osaksi palautuvia. 

 

Hankkeen alkuvaiheessa 
vaikutukset suurimmillaan. 
Porot eivät todennäköisesti 
muuta laiduntottumuksia 

suuremmassa mittakaavassa, 
mutta hankealueen 

muuttunut ympäristö, 
varsinkin talvinen avoin 

tiestö ja liikkuminen alueella, 
aiheuttaa muutoksia 

paikallisesti. 
 

Hankealueella ei ole 
kiinteitä poronhoidon 
rakenteita, joten tältä 

osin suoria ja välittömiä 
vaikutuksia ei arvioida 

olevan. Mahdolliset 
muutokset 

vaelluskäyttäytymiseen 
voivat välillisesti 
vaikuttaa muualla 

paliskunnan alueella 
oleviin kiinteisiin 

rakenteisiin. 
 
 
 
 
Lieventämisvaihto- 
ehtoja 

Seuranta, 
seurantapantojen sekä 

poronhoitajien 
kokemusten avulla. 
Mahdollisuuksien 

mukaan avoin 
keskustelu puiston 

infrastruktuurin 
sijoittelussa.  
Mahdollinen 

kompensaatio 
poronhoitajien lisätöistä. 

 

Seuranta koko paliskunnan 
alueella, hyödyntäen eri 

hankkeissa saatavaa tietoa. 
 

Yksittäisenä toimenpiteenä, 
toimivan veräjän ja lyhyen 

aidan rakentaminen 
hankealueelle vievälle tielle 
sopivaan maastonkohtaan. 

Tällä estetään talvisin 
porojen vaellus pois alueelta 

aurattuja tietä pitkin ja 
toisaalta ulkopuolisten 

asiaton liikkuminen alueella. 

Parantuva tieverkosto 
auttaa poronhoitajien 

työtä alueella. 

Vaikutukset Hallan 
paliskunnan 
poronhoitoon 
toimintavaiheessa. 

 Toimintavaiheessa voimaloiden sekä huoltotoimista aiheuttamat yksittäiset 
häiriötekijät voivat aiheuttaa muutoksia porojen alueen luontaiseen 

hyödyntämiseen, vaikkakin suurimmat häiriötekijät ovat rakentamisvaiheessa. 
Esimerkiksi porojen kuljettaminen alueen läpi voi olla haastavaa voimaloiden 

ollessa toiminnassa. 
 
Lieventämisvaihto- 
ehtoja 

Jos ja kun alueella tehdään poronhoitotöitä, on taattava työrauha eri osapuolten 
välillä. Yksittäisenä toimenpiteenä poronhoitotöiden helpottamiseksi on 

yksittäisten voimaloiden pysäyttäminen tarvittaessa.  Toimiva vuoropuhelu ja 
porojen seurantatietojen hyödyntäminen on tärkeää voimalapuiston koko 

elinkaaren ajan. 
Paliskunnan alueella olevien muiden maankäyttöhankkeiden kanssa kumulatiiviset vaikutukset voivat 

olla jopa merkittäviä. Yhtenäinen, eri toimijoista, riippumaton selvitys olisi tarpeellinen Hallan 
paliskunnan toimintaedellytysten turvaamiseksi jatkossa. Yksittäinen selkeä, eri selvitysten yhteydessä, 
esille tullut huoli on paliskunnan etelärajalla olevan peuraesteaidan kunto ja aukko. Aidan jatkaminen 

on liitetty maakuntakaavaan. Aidan rakentaminen ja huolto on erittäin tärkeää.  
Ei vaikutusta, 
vaikutus 
merkityksetön 

Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosioekonomisen muutoksen 
taustatasosta / luonnollisesta tasosta. 

Vähäinen 
merkittävyys 

Pienen suuruusluokan vaikutukset, jotka ovat standardien mukaisia ja/tai kohdistuvat 
alhaisen tai kohtalaisen arvon/herkkyyden resursseihin/vaikutuskohteisiin. Kohtalaisen 
suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat alhaisen arvon/herkkyyden 
resursseihin/vaikutuskohteisiin. 
 

Kohtalainen 
merkittävyys 

Laaja luokka, jossa vaikutukset ovat standardien mukaisia.  Nämä vaikutukset voivat olla 
suuruusluokaltaan pieniä kohdistuessaan resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden 
arvo/herkkyys on suuri, tai kohtalaisia kohdistuessaan resursseihin/vaikutuskohteisiin, 
joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai suuria kohdistuessaan 
resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden herkkyys on kohtalainen. 
 

Merkittävä vaikutus Vaikutus ylittää hyväksyttävät rajat ja standardit, on suuruusluokaltaan suuri ja kohdistuu 
resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai kohtalainen ja 
kohdistuu resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on suuri. 
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