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SEPPO LESKELÄN JA MAURI MÄRSYN VALITUS KIIMINGIN JA KOLLAJAN PALIS-

KUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 27.5.2018 § 9 

 

 

Seppo Leskelä ja Mauri Märsy ovat hakeneet muutosta Kiimingin ja Kollajan paliskunnan kevätkokouk-

sessa 27.5.2018 kohdassa 9 tehtyyn päätökseen. Kyseisen päätöksen mukaan paliskunta voi poistaa va-

hinkoa aiheuttavat porot ampumalla. Lisäksi paliskunta vaatii Leskelää ja Märsyä huolehtimaan, ettei 

paliskunnan poroja jää kiinni heidän poroja varten rakentamiinsa aitoihin ja korvaamaan mahdollisesti 

aitaan kiinni jääneet kuolleet porot. 

 

Paliskunta on vastuussa poroista alueellaan. Tästä johtuen on tarpeellista laatia paliskunnan kokouksen 

hyväksymät selkeät säännöt tehtävän toteuttamiselle. Paliskunnalla on velvollisuus pitää porot poissa 

viljelyksiltä, vakinaisesti asutuista pihapiireistä ja muista erityiseen käyttöön otetuilta alueilta sekä kor-

vata porojen näillä alueilla mahdollisesti aiheuttamat vahingot tietyin edellytyksin. Vastuun ja korvaus-

velvoitteen vuoksi paliskunnalla on myös oikeus ja välttämätön tarve päättää niiden toteutuksen vaati-

mista toimista alueellaan.  

 

Tarha-aita ei ole poronhoitolain (848/1990) tarkoittama muu erityiseen käyttöön otettu alue, mistä pa-

liskunnalla olisi velvollisuus pitää porot pois. Aitoja on lukemattomia jo yksistään poronhoitoalueella 

eikä sitä voida pitää mitenkään erityisenä. 

 

Seppo Leskelä ja Mauri Märsy eivät harjoita poronhoitoa poronhoitolain mukaan. Kiimingin paliskunta 

on katsonut heidän rikkovan toistuvasti poronhoitolain 41 §:ää ja tämän takia erottanut heidät paliskun-

nasta.  

 

Vahinkotapauksia ja mahdollisia ongelmaporoja varten paliskunta on tehnyt päätöksen toimintatavasta, 

jonka se on päättänyt ulottaa myös mahdollisiin Leskelän ja Märsyn haittaa aiheuttavin poroihin. Kii-

mingin paliskunta on tehnyt syyskokouksessaan 2.10.2015 päätöksen, ja vahvistanut samaisen päätök-

sen kevätkokouksessa 2018, jonka mukaan vahinkoa aiheuttavat porot voidaan poistaa viime kädessä 

ampumalla. Tätä samaista päätöstä paliskunta on päättänyt soveltaa kaikkiin paliskunnan alueella vahin-

koa tekeviin poroihin, eli myös Leskelän ja Märsyn poroihin. Koska Leskelä ja Märsy eivät ole 
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paliskunnan osakkaita eikä paliskunnalla ole mahdollisuutta huolehtia heidän poroistaan, on paliskunta 

halunnut laatia selkeät toimintalinjat mahdollisia tulevia ongelmatilanteita varten myös heidän porojensa 

osalta. Tämä on tarpeellista, sillä käytännössä porojen mahdollisesti tekemistä vahingoista ilmoittavalla 

kansalaisella ei ole todellisia edellytyksiä arvioida, ovatko alueella laiduntavat porot paliskunnan vas-

tuulla olevia, paliskunnan osakkaiden poroja vai tarhasta irti päässeitä paliskunnan vastuulle kuulumat-

tomia, yksityisten ihmisten kotieläimiä.  

 

Paliskunnan vaatimus mahdollisesti aitoihin tarttuvista ja näin menetetyistä poroista on perusteltu. Poro 

hakeutuu luontaisesti toisten porojen seuraan. On mahdollista, että kyseisten tarha-aitojen luona laidun-

tava poro pyrkii aidattujen porojen houkuttelemana niiden luo aitaukseen sisään ja näin tehdessään louk-

kaantuu tai kuolee aidan rakenteisiin. Maastossa olevien aitojen ja rakennelmien tulee olla rakenteiltaan 

vaarattomia luonnoneläimille ja vapaana laiduntaville poroille.  

 

On syytä huomata myös se, että poronhoitoalueella ympärivuoden tarhatut porot ovat mittava tautiriski 

vapaana laiduntaville poroille. Erilaiset loiset ja taudit leviävät tarhoissa tehokkaasti. Hyönteisten ja 

maaperän kautta ne voivat levitä poronhoitoalueella vapaana laiduntaviin poroihin. Poro ei sovellu ym-

pärivuotiseen tarhaukseen eläinsuojelullisista ja terveydellisistä syistä.  
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