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Vireillä olevat maakuntakaavat:

- Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040

- Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava, kuulutettu voimaan 21.9.2022

- Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

- Sakatin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

Voimassa olevat maakuntakaavat:

- Rovaniemen maakuntakaava (saanut lainvoiman 4.12.2001)

- Itä-Lapin maakuntakaava (saanut lainvoiman 25.11.2004)

- Pohjois-Lapin maakuntakaava (saanut lainvoiman 28.1.2008)

- Tunturi-Lapin maakuntakaava (saanut lainvoiman 16.5.2012)

- Länsi-Lapin maakuntakaava (saanut lainvoiman 11.9.2015)

Vaihemaakuntakaavana on tehty:

- Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava (16.7.2005)

- Rovaniemen vaihemaakuntakaava (25.6.2010)

- Kemi–Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaava (21.9.2011)

- Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava (16.5.2012)

- Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava (12.2.2016)

- Kemi–Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen (16.2.2017)



Lappi ja tuulivoimakaavoitus
• Lapin maakuntakaavoitus on edennyt seuduittaisilla kokonaismaakuntakaavoilla 2000-

luvulla, poikkeuksena kaivoshanke vaihemaakuntakaavat.

• Lapissa ei ole siis kokonaisvaltaisesti ratkaistu tuulivoiman sijoittumista (VAT; MRL 28§)

• Lappiin voi sijoittaa suuriakin tuulivoimapuistoja edellyttäen kuitenkin, että 

hankkeen seudulliset vaikutukset selvitetään kuntakaavoituksen ja YVA-menettelyn 

yhteydessä. Riittäviin selvityksiin perustuen kuntien yleiskaavoituksella on ratkaistu 

tuulivoima-alueita, hankekohtaisen arvioinnin jälkeen. Yleiskaavan ratkaisu ei voi olla 

voimassa olevan maakuntakaavan vastainen.

• Tuulivoimateknologia on kehittynyt nopeasti.

• Kysyntä uusiutuvalle energialla on kasvanut

• Intressiristiriidat



Intressit ovat moninaiset ja ristikkäiset

• Kunnille verotuloja (kiinteistö- ja yhteisöverotulot)

• Maanomistajille tuloja tuulivoima-alueista sopimuksen mukaan, 
sähkönsiirtolinjoista lunastuslain mukaan, Metsähallitus / valtio

• Poronhoidolle oikeuden haltijoina usein haittaa (PHL 3 §), erityisellä 
poronhoitoalueella huomattavan haitan aiheuttava kaava 
lainvastainen (PHL 2§), poronhoitoalueella kohtuuton haitta 
lainvastainen 

• Matkailulle koetaan myös koituvan haittaa

• Puolustusvoimat, MRL 4 a § (29.3.2019/467)
 Kansallinen turvallisuus alueidenkäytössä

 ”Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava maanpuolustuksen, 
rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan, väestönsuojelun sekä huoltovarmuuden 
edellyttämät kehittämistarpeet ja varmistettava, ettei niistä vastaavien tahojen 
toimintamahdollisuuksia heikennetä”

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a29.3.2019-467


Tilanne 5/2022

• Toiminnassa 17 aluetta, myllyjä 123, 

teho yhteensä 391 MW, pinta-ala 11 

488 ha (114, 88 km2) 

• Rakenteilla 3 aluetta, myllyjä 65, teho 

379 MW, pa. 7023 ha (70,23 km2) 

• Suunnitteilla 26 aluetta, myllyjä 521, 

teho 4234 MW , pa 76 186 ha (761,86 

km2)

• Lisäksi paljon alkuvaiheen, ei julkisia 

hankkeita

Lähde: Lapin ELY-keskus



Lappi houkuttelee

• Puolustusvoimat 

on antanut 62 

hankkeelle ja 1216 

tuulivoimalalle 

myönteisen 

lausunnon 



Lappi on osa laajempaa 
eurooppalaista vihreää siirtymää

• Kehittäjät / omistajat

• Paljon ulkomaisia yhtiöitä ja tuulivoimapuistojen 

omistus vaihtuu usein

• Alueellisten energiayhtiöiden rooli?

• Kuntien kaukolämpöä tuotetaan paljon puulla ja 

turpeella, miten jatkossa? 

• Uusiutuvasta energiasta uusiutuvaa 

polttoainetta!

• Vihreän siirtymän ydintä, miten hyöty Lappiin?

• Lapin toimijat tuulivoiman omistajina?



Lapin tuulivoimaselvitys 3/2022–11/2022

• Projektipäällikkönä KM Mikko Kellokumpu, erityishuomio 
osallistamisessa ja vuorovaikutuksessa

• Harjoittelijana touko-kesäkuussa Taru Toivanen, TOKAT-aineiston 
päivitys yhdessä paliskuntien kanssa, tietopohjan parantaminen

• Konsulttina FCG

• Yleisö webinaari, paliskunnille ja tuulivoimatoimijoille omat webinaarit
pidetty 5-6/22, tulossa webinaari marraskuussa

• Marraskuun loppuun mennessä valmis, 9.12.22 YM

• YM:n avustus merkittävä, koko hanke 180 000 €



Tavoite

• Tavoitteena on kartoittaa Lapin alueelta 
tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet sekä 
laatia maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 
tarkoittama riittävä selvitys ja merkittävien 
vaikutusten arviointi mahdollisen 
maakuntakaavoituksen lähtötiedoiksi ja 
kuntakaavoituksen tueksi. Selvitys laaditaan 
maakuntakaavatasoa vastaavaksi.

• Tarkastelukohteista rajataan tuulivoimapuiston 
(10 tai useamman tuulivoimalan 
kokonaisuudet) mittasuhteet täyttäviä, selkeitä 
aluekokonaisuuksia.

• Selvityksen tuloksia käytetään Pohjois-Lapin 
maakuntakaavan ja mahdollisen muiden Lapin 
alueiden maakuntakaavojen kaavamerkintöjen, 
-määräysten sekä selostuksen aluekuvausten 
ja kehittämisperiaatteiden suunnittelussa. 
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Ei analyysi: Parametrit
aineisto etäisyys (m)

Natura-alueet: suojeluperuste linnusto (SPA-alue) 2 000

Natura-alueet: suojeluperuste luontodirektiivin II-liitteen lajit ja luontotyypit (SAC-alue) 500

Arvokkaat linnustoalueet (IBA/FINIBA) 2 000

Suojeluohjelma-alueet, yksityiset suojelualueet, valtion luonnonsuojelualueet 500

Erämaa-alueet 0

Meri- ja maakotkan, kalasääsken ja muutto pesät 2 000

Vesialueet 0

Valta- ja kantatiet sekä rautatiet 350

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut 

kulttuuriympäristöt 1 000

Taajamat, kylät, pienkylät 

(YKR) 
YKR haja-asutus 500, YKR kylä 2 500, taajama 2 500, loma-asunnot 500

Virkistysalueet ja -kohteet maakuntakaavassa 1 000

Lentoliikenteen alueet (maakuntakaava) 0

Lentoliikenteen rajoitusalueet / lentoesterajapinnat 0

Puolustusvoimien alueet (maakuntakaava) 0

Maakuntakaavan matkailualueet 20 000

Maakuntakaavan MY- ja MU-alueet 0

Etäisyys sähköasemaan > 40 000

Suurjännitejohdot 300

Pohjavesialueet Ei huomioida Ei -alue analyysissä

RKY 1 000

Säätutkat 5 000
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• sis. lentoliikenteen rajoitusalueet / 
lentoesterajapinnat ja matkailukeskukset 
tarkemman tarkastelun alueina



Teknistaloudellin
en tarkastelu
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• Huom. Sähköliittymä vähintään 40 

km:n päässä



Alustavat alueet
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• Kuntatyöpajat

• Kohdekortit

• Kuntien 

kommentointikierros

• Vaikutusten arviointi: 

paliskunnat, matkailu, 

taloudelliset ym. 

käynnissä

• Raportti 12/2022



Kuntatyöpajat ovat olleet vuorovaikutteisia

• Sekä vastustajia että puolustajia

• Haittakuvauksia nimetyllä alueella 
elinkeinolle (poronhoito, matkailu)

• Kuntalaisten kokemukset alueen 
virkistyskäytöstä ja maisema-arvoista 

• Miten yksittäisten ihmisten, kuten 
maanomistajien, elinkeinonharjoittajien ja 
kunnan asukkaiden tietoa 
tuulivoimasuunnitelmista voidaan parantaa

• Työpajoista projektipäällikkö kirjoittaa 
muistion, joka on konsultilla käytössä 
kohdekorttien ja vaikutusten arvioinnin 
laadinnassa



Yhteenveto
1. Autamme kuntia tuulivoimakeskustelussa

2. Selvityksellä ei ole oikeusvaikutuksia 

3. Jatkamme joko energiavaihemaakuntakaavalla tai hyödynnämme selvitystä 
seudullisissa kokonaismaakuntakaavoissa joko osoittamalla potentiaalisia 
tuulivoima-alueita tai ei-alueita, ja sähkönsiirron käytävien järkeistämistä 

4. Mahdollinen jatko selvitykselle
• Saamelaisten kotiseutualue mukaan?
• Uudet alueet, jotka eivät ole kerenneet mukaan selvitykseen ( 

tuulivoimayhtiöt)
• Off-Grid alueet
• Matkailun lähtöaineiston tarkentaminen ja vaikutusten arviointi
• Aurinkovoima



Lapin liitto 
Laadimme Lapille kestävää menestystä


