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Paliskuntain yhdistyksen säännöt, 1 §: Paliskuntain yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki ja 
yhdistyksen toiminta-alue on poronhoitolain 2 §:ssä tarkoitettu poronhoitoalue. 
 
 
OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN POROJEN LAIDUNTAMISEN KIELTOA KIRKONKYLÄN 
YKR TAAJAMA-ALUEELLA 
 
Hyrynsalmen kunnanhallitus on tehnyt 3.5.2016 kokouksessaan seuraavan päätöksen: KH § 87: ” Hy-
rynsalmen kunnanhallitus päättää asettaa voimaan porojen laiduntamiskiellon Kirkonkylän YKR taa-
jama alueelle vuoden 2014 mukaisen määrityksen alueelle karttaliitteen 3 mukaisesti.” (Liite 1) 
 
Paliskuntain yhdistys vaatii Hyrynsalmen kuntaa kumoamaan päätöksen. Kunnalla ei ole valtuutta ra-
joittaa poron lakisääteistä, maanomistussuhteista riippumatonta vapaata laidunnusoikeutta.  
 
Perustelut: Poronhoitolaki  
 
Poronhoito on merkittävä ja pitkän historian omaava maankäyttömuoto koko poronhoitoalueella. Poron-
hoito-oikeus ja siihen kiinteästi kuuluva porojen vapaa laidunnusoikeus on ikiaikainen nautintaoikeus, 
joka on suoraan lailla turvattu erityinen oikeus (poronhoitolaki, PHL 848/1990). Poro on ainoa hyöty-
eläin, mehiläisen lisäksi, jolla on maanomistuksesta riippumaton vapaa laidunnusoikeus.  
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Poronhoitolakia sovelletaan poronhoidon harjoittamiseen poronhoitoalueella (PHL 848/1990, 1 §). Po-
ronhoitolain 2 §:ssä määritellään poronhoitoalue. Poronhoitoalue käsittää Lapin maakunnan alueen Ke-
miä, Keminmaata ja Torniota lukuun ottamatta sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alu-
eesta Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven, Suomussalmen ja Hyrynsalmen, Oulusta entisen Yli-Iin 
kunnan alueen ja entisen Ylikiimingin kunnan alueesta Kiiminkijoen pohjoispuolella olevan alueen, Iistä 
entisen Kuivaniemen kunnan alueen sekä Puolangasta ja Utajärvestä Kiiminkijoen ja seututien 891 (Hy-
rynsalmi–Puolanka) pohjoispuolella olevat alueet sellaisina kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta 2014. 
(30.12.2014/1428). Poronhoitoa saadaan harjoittaa poronhoitoalueella maan omistus- tai hallintaoikeu-
desta riippumatta (PHL 3 §).  
 
Kunta ei voi rajoittaa poronhoitolain suomaa erityisoikeutta porojen vapaaseen laidunnukseen maan-
omistussuhteista riippumatta (poronhoito-oikeus). Poronhoitolain 3a § mukaan laidunnusta voidaan ra-
joittaa ainoastaan metsätaloudesta vastaavan ministeriön toimesta suojametsäalueella. Luonnonsuojelu-
lain (1096/1996) mukaan alueen hallinnasta vastaava viranomainen tai laitos voi luonnontutkimukseen 
liittyvästä tai muusta erityisestä syystä rajoittaa porojen laiduntamista luonnonpuistossa. Ainoa alue 
koko poronhoitoalueella, missä porojen vapaata laidunnusta on rajoitettu, on Mallan luonnonpuisto Kil-
pisjärvellä. Järjestyslain (612/2003) 15 §:n ja sen esitöiden mukaan kielletään ratsastamasta tai ajamasta 
poroa esim. laduilla tai urheilukentällä ellei sitä erikseen sallita. Tämäkään rajoitus ei koske vapaana 
laiduntavaa poroa.  
 
Vapaasti laiduntavat porot voivat aiheuttaa vahinkoa. Tämän vuoksi poronhoitolaissa ovat omat säädök-
sensä myös vahinkojen ehkäisemisestä ja korvaamisesta. Porojen aiheuttamien vahinkojen korvaamis-
velvoitteen ulkopuolelle on kuitenkin kokonaan rajattu valtio, kunnat ja seurakunnat.  
 
Näillä perusteluilla Paliskuntain yhdistys toteaa, että Hyrynsalmen kunnanhallituksen päätös on 
laiton. Kunnalla ei ole valtuuksia rajoittaa porojen vapaata laidunnusoikeutta. Paliskuntain yh-
distys vaatii, että Hyrynsalmen kunnanhallitus oikaisee viipymättä lainvastaisen päätöksensä ja 
korvaa laittomasta päätöksestä mahdollisesti aiheutuneet tai aiheutuvat kulut ja vahingot Hallan 
paliskunnalle.  
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