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D/687/00.02.00/2019
Valtuustoaloite nro 33/2019 Tuulivoiman rakentamisen linjaus / Janne Hietala ym.
KH § 21/14.01.2020
Janne Hietala ym. jättivät valtuuston kokouksessa 12.12.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:
Keminmaan kuntaa on lähestytty useampaan otteeseen tuulivoiman rakentamisen osalta. On kertaalleen tehty päätös rakentamisen epäämisestä. Siitä
huolimatta valtuuston puheenjohtajaa on edelleen lähestytty. Ilmeisesti kunnastamme löytyy potentiaalisia rakennuspaikkoja.
Meidän tulisi ajatella samoin kun naapurikuntamme ajattelevat, vihreää energiaa ja verotuloja.
Kunnan tulee ottaa aktiivinen askel tuulivoimayhtiöitä kohtaan ja tarjota kuntaamme tuulivoiman rakennuspaikaksi.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi tiedottaa aloitteen mukaisista tuulivoimaan soveltuvista alueista.
Kunnanhallituksen päätös:
Raimo Arponen esitti Eeva Lääkön kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun ja tuodaan seuraavaan kunnanhallitukseen maakuntakaavassa tuulivoimalle osoitetut soveltuvat alueet. Kunnanhallitus hyväksyi Raimo Arposen
esityksen yksimielisesti.
----KH § 54/04.02.2020
Kaavoittaja:
Länsi-Lapin maakuntakaavassa on Keminmaan kunnan alueelle merkitty kolme tuulivoimala-aluetta (tv) tai tuulivoiman tuotannon suunnitteluun soveltuvaa aluetta (tv1): tv 2387 Puukkokumpu, tv1 2374 Viitakoski - Laajapalo ja tv1
2376 Tornivaara – Kivivaara - Puukkokumpu. Alueiden yhteispinta-ala on noin
3192 hehtaaria.
Kunnan kaakkoisosassa, Kemin ja Simon rajalla, sijaitsee maakuntakaavassa
seudullisesti merkittäväksi tuulivoima-alueeksi merkitty tv 2387 Puukkokumpu
-alue, josta kunnan alueelle sijoittuu noin 219 hehtaaria. Samalle maakuntakaava-alueelle, pari kilometriä kunnan rajasta itään, sijoittuu Simon kunnan
laatima Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava, joka sallii enimmillään 27
tuulivoimalan rakentamisen.
Alueista suurin – 1729 ha – on tv1 2374 Viitakoski – Laajapalo, joka sijoittuu
Kemijoen länsipuolelle Viitakosken kylän korkeudelle kahta puolen Jäämerentietä.
Alue tv1 2376 Tornivaara – Kivivaara – Puukkokumpu sijoittuu Kivalontien itäpuolelle kahta puolen Oravakankaantietä. Alueen eteläosassa on muutamia
yksityisiä suojelualueita ja sen itäpuolella on Martimonaapa – Lumiaapa - Penikat Natura- ja soidensuojelualue. Tälle alueelle tuli vireille vuonna 2014 Lu-
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mituuli Oy:n toimesta tuulivoimayleiskaavan laatimiseen tähdännyt kaavoitussopimus, jonka kunnanhallitus kuitenkin hylkäsi vuonna 2016.
Tv 2387 on maakuntakaavan aluekuvauksen mukaan tuotannollisesti lupaava, seudullisesti merkittävä tuulivoima-alue, jonka lähistöllä on valmiina sähköasema ja voimajohtoja. Alueen toteuttaminen vaatii korkeita laitoksia, joten
lentokentän läheisyys tulee huomioida suunnittelussa. Samoin tulee selvittää
alueen pesimälinnusto, lintujen muuttoreitit, sekä arvioida yhteisvaikutukset jo
toteutuneiden tuulivoimahankkeiden kanssa ja pyrkiä lieventämään haitallisia
vaikutuksia.
Tv1 2376 -aluetta koskee sama linnustoa koskeva suunnittelumääräys. Lisäksi maakuntakaavassa on annettu niin tv- kuin tv1 -alueita koskeva määräys:
”Tuulivoimalat tulee suunnitella keskitetysti usean tuulivoimalan muodostamiin
ryhmiin ja niin lähelle toisiaan kuin se energiatuotannon taloudellisuus huomioiden on mahdollista.”
Tuulivoima on päästötöntä energiaa. Tuulivoima tuo taloudellista hyötyä paitsi
rakentajalle myös maanomistajille ja kunnalle kiinteistöveron muodossa. Nykyään tuulivoimalat rakennetaan markkinaehtoisesti, ilman yhteiskunnan tukea. Jos hankkeet toteutetaan kuten maakuntakaavan keskittämistä koskeva
määräys käytännössä edellyttää, tuulivoimapuistoina, ja voimaloilla on yhteinen verkkoliittymispiste, jonka nimellisteho ylittää 10 MW, on veroprosentti
voimalaitoksilla käytettävä 3,10 %. Yksittäisen voimalan, jonka nimellisteho on
alle 10 MW, veroprosenttina käytetään yleistä kiinteistöveroprosenttia 1,15 %.
Tuulivoimaloiden näkyvyydestä, äänekkyydestä ja mahdollisista esteettisistä
haitoista tai voimaloiden vaikutuksesta luontoon ja eläinkunnalle on jokaisella
oikeutetusti mielipiteensä. Kaavoittaja esittää omana mielipiteenään, että nykyisessä muuttuvassa, mutta kehittyvässä yhteiskunnassa tuulivoimaa kuten
muitakin uusia energiantuotantomuotoja tarvitaan ja kunnan tulisi tutkia vaihtoehtoja avoimin mielin.
Koska kunnassa on kolme eri aluetta, jotka maakuntakaavassa on osoitettu
tuulivoima-alueeksi tai sen rakentamisen suunnitteluun soveltuvaksi, tutkitaan
asia tarkemmin. Jos yksityiset toimijat pääsevät sopimukseen maanomistajien
kanssa ja osoittavat kiinnostusta alueisiin, tehdään heidän kanssa tarvittavat
sopimukset ja käynnistetään tuulivoimayleiskaavatyö, jossa selvitetään laajamittaisesti mahdollisen rakentamisen edellytykset, haitat ja hyödyt. Lopulliset
rakentamispäätökset tehdään vasta näiden selvitysten pohjalta, faktatietoihin
pohjautuen.
Liitteenä Kartta maakuntakaavaan varatuista tuulivoima-alueista: TornivaaraKivivaara-Puukkokumpu 1:40 000, Viitakoski-Laajapalo 1:30 000 ja Puukkokumpu 1:15 000
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi esittelytekstissä esitetyt kunnan
alueelle sijoittuvat tuulivoimalle soveltuvat alueet, jotka on määritelty LänsiLapin maakuntakaavassa.
Kunnanhallitus päättää antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi tiedottaa asiasta kiinnostuneille Länsi-Lapin maakuntakaavan mukaisista tuulivoimaan soveltuvista alueista.
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Kunnanhallitus päättää edelleen saattaa asiassa tekemänsä päätöksen aloitteen tekijöiden ja valtuuston tiedoksi.
Kunnanhallituksen päätös:
Eeva Lääkkö esitti Tuula Eilitän, Soili Raution, Jarmo Saariniemen, Risto Rimpisalon, Raimo Arposen ja Auli Tasalan kannattamana, että kunnanhallitus
päättää, että kuntalaisille järjestetään kuulemis- ja osallistamistilaisuuksia.
Kunnanhallitus käsittelee asian tämän jälkeen. Kunnanhallitus hyväksyi Eeva
Lääkön esityksen yksimielisesti.
Raimo Arponen saapui kokoukseen klo 15.29 tämän pykälän aikana.

