
Muistio 9.11.2022 

Tuulivoimakaavoitusaloitteet  

Kunta on tuonut esille, että on yrittäjämyönteinen kunta. Miksi tuulivoimakaavoituspäätöksiä tehdään 

kunnanhallituksessa ilman, että porotalousyrittäjiä/ paliskuntaa on kuultu? 

Tässä varmaan viitataan Matalaisenvaaran ja Siiamonselän kaavoitusaloitteisiin. Niissä on kyse Tuulikolmio 

Oy:n tekemistä kaavoitusaloitteista, jotka Pelkosenniemen kunnanhallitus on hyväksynyt 7.4.2022. Tämän 

jälkeen kunnanhallitus on hyväksynyt 3.11. kokouksessaan molempia alueita koskevat 

kaavoitussopimukset. Kaavoitusaloitteen hyväksyminen tarkoittaa, että kaavoitusta voidaan lähteä 

suunnittelemaan alueelle. Kaavoitussopimuksessa on sovittu kunnan ja Kaamostuuli Oy:n välisestä 

yhteistyöstä osayleiskaavan valmistelussa, tehtävä- ja kustannusjaosta kaavoituksessa sekä alustavasta 

aikataulusta.  Kummassakaan päätöksessä ei ole eikä ole voitu ottaa kantaa kaavoituksen lopputulokseen, 

joka todennäköisesti on selvillä vasta useamman vuoden päästä. Alustavat kaava-alueet sijoittuvat 

yksityisomisteisille maille ja kunnan tietojen mukaan maanomistajien kanssa on jo aloitettu keskustelut 

Tuulikolmion toimesta.  

Varsinainen kaavoitus ei ole vielä tullut vireille. Vireille tulosta ilmoitetaan mm. paikallislehdessä ja 

maanomistajia kuullaan kirjallisesti. Vireille tulon kanssa samaan aikaan laaditaan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan tarkemmin, miten kaavan vaikutuksia arvioidaan, missä 

vaiheessa ja miten suunnitteluun voi osallistua. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään ennen muuta 

asukkaita, järjestöjä, yrityksiä sekä muita osallisia varten, joten siihen kannattaa perehtyä ja antaa myös 

palautetta. 

Molempien tuulivoimahankkeiden suunnitelmat ovat niin laajoja, että normaalin kaavoitusprosessin lisäksi 

hankkeisiin kuuluu ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on 

arvioida tuulivoimakaavan vaikutuksia maaperään, pohja- ja pintavesiin, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon 

monimuotoisuuteen; ilmaan ja ilmastoon, meluun, tärinään ja liikenteeseen; yhdyskuntarakenteeseen, 

maisemaan ja kulttuuriperintöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä elinkeinoihin ja 

luonnonvarojen hyödyntämiseen, sekä mahdollisuuksia vähentää haittoja ja tarkastella eri vaihtoehtoja. 

Molemmilla alueilla on tärkeitä paliskuntien alueita. Koska Matalaisenvaaran alueella on valtion maita, 

tulee osana prosessia käydä Poronhoitolain 50§ mukainen neuvottelu. Käsitykseni mukaan vastaavaa 

neuvottelua on tarkoitus soveltaa Siiamonselkään, vaikka aluetta ei koske suoraan Poronhoitolain 50§. YVA-

prosessin yhteysviranomainen on Lapin Ely-keskus. 

Ennen kun tuulivoimaa koskevat osayleiskaavat voivat Pelkosenniemellä edetä päätöksentekoon asti, tulee 

siis kuulla hyvin monipuolisesti ja monessa eri vaiheessa yrittäjiä, yhteisöjä, maanomistajia ja laajasti 

kuntalaisia sekä useita viranomaistahoja ja puntaroida kaavan vaihtoehtoja ja vaikutuksia sekä hyötyjä ja 

haittoja. Ennen päätöksentekoa päättäjille, tässä tapauksessa kunnanvaltuustolle, on annettava laajat 

tiedot arvioiduista vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön.  

Ateriapalveluiden kilpailutus 

 Miksi ruokahuollon kilpailuttaminen tehtiin rajattuna hankintana ja osalle yrittäjistä tieto kilpailutuksesta 

tuli vain 3 vuorokautta aiemmin. Huhujen mukaan Sodankylän kunnasta olisi kysytty ohjeita, miten 

ruokahuolto voidaan kilpailuttaa siten, että jo ennalta tiedossa oleva tarjoaja tullaan valitsemaan. Eikö 



yrittäjämyönteinen kunta anna hyvissä ajoin ennakkoon tietoa tulevasta isosta hankinnasta, jotta kaikki 

alan yritykset voivat valmistautua tulevaan tarjouskilpailuun tasapuolisesti? 

Huhut eivät pidä paikkansa. Sivistyspalveluiden (koulu ja päiväkoti) ateriapalvelut kilpailutettiin siten, että 

Hilma-portaalissa oli hankintailmoitus: kuka tahansa saattoi ilmoittautua tarjoajaksi. Lisäksi käytiin 

markkinavuoropuhelua, eli alueen yrittäjiä informoitiin käynnistyvästä kilpailutuksesta. Ilmoittautuneiden 

kanssa oli tarkoitus käydä neuvotteluja tarjouspyynnön laatimiseksi. 

Pöytäkirjat ja niiden liitteet 

Miksi esityslistoissa ei ole enää useinkaan kirjattuna poikkeavan esityksen tekijää. Pöytäkirjassa voi lukea 

vain, että kunnahallitus päätti yksimielisesti toisin kuin esittelijä on esittänyt. Pöytäkirjasta ei käy siis ilmi, 

kuka muutetun esityksen teki ja miten se perusteltiin, kuka sitä kannatti ja tämän jälkeen mahdollinen 

kunnanhallituksen yksimielisyys. Joskus näyttää myös siltä, että pöytäkirjat ovat muuttuneet jälkeenpäin ja 

liitteitä tai lausuntoja, joihin päätöksissä viitataan, ei olekkaan asiakirjan liitteenä. 

Kiitos palautteesta, kunnassa on syytä tarkentaa toimintatapaa siltä osin, että vastaesitykset kirjataan 

pöytäkirjaan säännöllisesti. Kiinnitämme jatkossa entistä enemmän huomiota myös siihen, että mikäli 

päätös poikkeaa kunnanjohtajan päätösesityksestä, tulisi syntyneen päätöksen perustelu näkyä 

pöytäkirjassa. Pöytäkirjoja ei missään tapauksessa muutettu jälkikäteen. Asioissa, joita on käsitelty useassa 

kokouksessa, voivat liitteet vaihdella eri kokouksissa. Eli mahdollisesti ”hävinneet liitteet” löytyvät sen 

kokouksen kohdalla, jossa asiaa on käsitelty.  

Kunnan talous ja kiinteistöt 

Kunnanjohtaja ja osa päättäjistä on tuonut esille tiukkaa taloutta. Koulun väliaikaistilat remontointiin 

tiukalla budjetilla ja uutta koulua pienennettiin suunnitteluvaiheessa, koska nykyisinkin päättäjänä istuva 

henkilö ja muutama muu, toivat voimallisesti esille kunnan rahojen riittämättömyyttä. Miten kunnalla onkin 

nyt varaa laittaa lähes miljoona euroa Pelkosenniemen liikekeskuksen remontointiin kunnanvirastoksi? Eikö 

henkilökunta tee nykyisin hyvinkin paljon etätöitä ja osa siirtyy hyvinvointialueen henkilökunnaksi. Miten 

tilat riittivät vuosikausia pienellä remontilla lähes 70 lapselle ja nuorelle, muttei muutamalle kymmenelle 

aikuiselle? Teknisen tiloja on vasta laajennettu ja tiloissa on väestötilat, luopuisiko kunta yllättäen näistä vai 

jäisikö ne tyhjilleen ja lämmitettäväksi? Mikä on vanhan päiväkodin tilanne? Voisiko näistä asioista 

tiedottaa ja asiat perustella? 

Kunnanjohtajan virkavelvollisuuteen kuuluu tuoda esille mahdollisuuksien mukaan kaikki päätöksentekoon 

vaikuttavat näkökohdat, joista talous on yksi. Kunnassa on yleisesti tiedossa, että uuden koulu-päiväkodin 

rakennushanke on kunnan historian suurin ja rasittaa kunnan taloutta merkittävästi. Kunnanhallitus on 

nimennyt tilatyöryhmän, jonka tehtävänä on päivittää kunnan kiinteistösuunnitelma. 

Kiinteistösuunnitelmassa käydään läpi kaikki kunnan kiinteistöt ja suunnitellaan, mitä tiloja käytetään 

mihinkin tarkoitukseen, mitkä tilat korjataan ja mistä pyritään luopumaan joko myymällä tai purkamalla. 

Koulun väistötilat oli tarkoitettu ja remontoitiin väliaikaiseen käyttöön, siinä yhteydessä ei myöskään ollut 

aikaa tehdä laajempaa remonttia. Nyt liikekiinteistön peruskorjauksella pidennetään rakennuksen elinikää 

vähintään 25 vuodella, tehdään toimivat ja turvalliset työtilat kunnan henkilökunnalle. 

Vaikuttamistoimielinten pöytäkirjat 



Onko vaikuttamistoimielimien pöytäkirjat ja toimintaohjeet luettavissa jossain? Onko kunta aktiivisesti 

kuullut vaikuttamistoimielimiä asioiden valmistelun yhteydessä? 

Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston muistiot ovat löydettävissä kunnan nettisivuilla 

osoitteessa: https://pelkosenniemi.fi/paatoksenteko-ja-osallisuus/vaikuttamistoimielimet/ 

Vuodeosasto 

Kunnanpäättäjät sanoo ettei ole rahaa. Vuodeosasto piti lakkauttaa rahanpuutteen vuoksi ja monta muuta 

päästöstä perustellaan rahanpuutteella. Mistä rahat on löytynyt uusiin johtajiin? Eikö palkkarahat ole 

jatkuvia kustannuksia ympäri vuoden? Miksi rakenteita ei pidetä kirkolla kunnossa. Ei tehdä vuosihuoltoja ja 

kuntalaiset maksaa kalliita purku- ja vesivahinkojen korjauskuluja. Kuulin myös huhun, ee tekninen tila 

siirtyy liikekeskukseen ja tehdään miljoonan remontti. Miten tämmöiseen on rahaa. Eihän teknisen tiloista 

pääse eroon kunta, kun siinähän on tehty lisäosakin. Ei kuntaan linnoja tarvita vaan hyvin hoidettuja 

rakennuksia.   

Kunnassa käytetään veromaksajien rahoja mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Vuodeosasto on 

pitkään ollut vajaakäytössä, joten hoitopäivän hinta on noussut suhteettoman korkeaksi. Vuoden 2023 

alusta pitää kotipalvelua kyetä tarjoamaan ympärivuorokauden. Tarkoitus on ollut löytää sellainen ratkaisu, 

että mahdollisimman moni tulee hoidetuksi ja tavalla, joka vastaa palvelutarvetta ja on kustannustehokas.  

Huoli kuntalaisten, työntekijöiden ja päättäjien päihteiden käytöstä: 

Sosiaalisen mediassa päivitetty päivitys liittyen migreenin hoitoon, jossa pohditaan kannabiksen käyttöä. 

Tehty luottamuksella yksityiselle sosiaalisen median tilille, josta huhut ovat lähteneet liikkeelle.  

Kuntalaisten huumeiden käyttö: lasten suojeluilmoituksia ei tule, liittyneet enemmän alkoholin käyttöön. 

Vanhat taistelut, alueasettelut ja kaunat, ”Pyhä vs. muu kunta” ja kylien kehittäminen 

Ei pidä paikkansa, etteikö kuntaa kiinnostaisi muu kuin Pyhätunturin ja Pyhäjärven kylien kehittäminen. 

Esimerkiksi Suvantoon on haettu maisemahoitohanke. Eri kylät toimivat erilaisuudella aktiivisuudella, joten 

niiden kehittäminen on riippuvaista olennaisesti alueen asukkaiden aktiivisuudesta. Ei pidä myöskään 

paikkansa, että kunnan Facebook-sivuilla olisi uutisia vain Pyhältä; uutisia on julkaistu ennen kaikkea koko 

kuntaa koskien mutta myös viime aikoina esimerkiksi Kairalasta, jossa oli alueteatterin vierailu. 

Pelkosenniemen uusi kuntastrategia 2022 – 2030 ohjaa kunnan kehittämistä. 1000 mahdollisuutta on 

yhteinen visio, joka tarkoittaa myös asukasluvun nousemista 1000 asukkaaseen. Kuntastrategiassa on 

selkeästi eritelty mitä halutaan kehittää. Kehittäminen on muutakin kuin materiaalista kehittämistä. 

Kuntastrategiaa tehdessä ei haluttu tavoitteeksi lisättävän alueiden kaunojen selvittelyitä tai poistamista, 

jotta niistä puhuminen loppuisi. Eivät näy kunnan työntekijöiden, päättäjien tai kuntalaisten arjessa. 

Inhimillistä on, että aktiiviset kylät, joissa on aktiivisia toimijoita, näkyvät koska sieltä tuodaan asioita esiin. 

Yhteistyö kylien välillä tärkeää, löydetään kylien ja ihmisten väliltä yhteistä. Puhutaan rakentavasti ja 

toisiamme arvostaen. Yksittäinen kylä ei tee kuntaa vaan kaikki kylät yhdessä muodostavat 

Pelkosenniemen. 

https://pelkosenniemi.fi/paatoksenteko-ja-osallisuus/vaikuttamistoimielimet/


Päätökset on toimineet yhtenäisesti, päätöksen tekoon ei vaikuta asuinpaikka. Demokratialla on selvitty 

kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksessa. Päätöksen teko on sujunut hyvin. Uusia ”vuotoksia” ei 

tarvitse tulla, vaikka asioista ollaan eri mieltä. Keskustellen yhteisymmärrykseen, ei tarvitse äänestää.  

Ns. keltaisen talon purkaminen (kirkonkylässä 5-tien varrella) 

Pelkosenniemen Vuokratalot Oy on tilannut ns. keltaisen talon purun. Urakoitsijalta on edellytetty, että 

jätteet hävitetään asianmukaisesti. Haitta-aineita, kuten asbestia sisältävät materiaalit on purettu ennen 

varsinaista rakennuksen purkua. Puutavara haketetaan ja viedään Rovaniemelle kaukolämpölaitokseen 

(siellä kattilat sallivat tällaisen murskatun puujätteen, muttei todellakaan elektroniikkaa eikä metalliosia 

eikä lämpöeristeitä). Lämpöeristeet menevät ja on jo mennyt kierrätykseen. Betonijätteet murskataan ja 

käytetään maanrakennukseen. Metallijätteet viedään sulattamoon. 

Uusi koulu-päiväkoti 

Työtä tehdään kovasti sen eteen, että uusi koulu-päiväkoti valmistuu viimeistään vuodenvaihteessa. 

Päiväkoti mahdollisesti pääsee muuttamaan jo aikaisemmin. Viikolla 46 todennäköisesti 

vastaanottotarkastukseen kutsu urakoitsijalta. 

Kustannusarvio oli alun perin 5,2miljoonaa, nyt 6,2 - 6,3miljoonaa. Summa tarkentuu, kun urakoitsijan 

yrityssaneeraus ja rakentamisen aikainen vakuus selviävät, ja kunnassa tehdään hankkeen taloudellinen 

loppuselvitys.  

Kotiseutumuseo 

Keväällä 2022 kulttuuripalvelut järjestivät yhteisen kotiseutumuseon suunnitteluillan yhdessä Lapin 

maakuntamuseon kanssa. Prosessi kypsynyt kesällä ja syksyllä.  

Tällä hetkellä on tilat ja teema etsinnässä sekä rahoituksen lähde. Paikka ei ole ydin vaan että mitä se 

merkitsee. Vanhan ala-asteen tilojen kunnon selvittäminen menossa.  

 

Lasten ja nuorten palvelut 

Ammuntasimulaattoriin on saatu rahoitus saatu syksyllä 2022. Pump track radan edistäminen ja kaavoitus 

keväällä 2023.  

Kiitoksia aktiivisen kerhotoiminnan organisoimisesta kuntamme nuorille Vilma ja Mika & muut mukana 

olevat!  

Kiertävien nuokkujen mahdollisuutta kartoitetaan ja mietitään nuorisopalveluissa.  

Kevyen liikenteen väylä Luostontien risteys - Pyhäjärvi 

ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä mahdollisimman reippaalla aikataululla. Mahdollinen toteutus 

”joululahjarahalla” risteyksestä Astelille.  

Loppujen tekeminen haastavaa monien maanomistajien ja sillan ylityksen takia.  

Ajonopeuksien rajoittaminen, esimerkiksi Pyhän alueella ensi vuonna. 



Ateriapalveluiden kilpailutus 

Sivistyspalveluiden osalta kilpailutus kesällä 2022. Ainoastaan yksi tarjous; Neidon sydän.  

Sote-ateriat mahdollisesti hyvinvointialueen ja Pohjois-Lapin kuntien yhteiseen ruokaosakeyhtiöön. 

Palvelukyyti 

Palvelukyydistä tehtyä kuntalaisaloitetta ei ole varsinaisesti hylätty, vaan samaan aikaan käynnistyi Pirssillä 

kylille -hanke, jonka myötä luodaan kuntaan palveluliikennesuunnitelma kuntaan. Saatujen vastausten 

perusteella kyytien kilpailutus ensi vuodelle.  

 

-  


