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JAKKUKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 2040 LUONNOS  

 

Iin kunta valmistelee oikeusvaikutteista osayleiskaavaa Jakkukylään. Kaavalla halutaan mahdollistaa 

rantavyöhykkeen ulkopuolisen alueen hallittu täydennysrakentaminen. Kaavassa osoitetaan rakenta-

mispaikkoja rantavyöhykkeelle ja muu alue on jaettu vyöhykkeisiin luokittelemalla maa- ja metsäta-

lousvaltaisia alueita.  

 

Kaava sijoittuu Kiimingin ja Oijärven paliskuntien alueelle niin, että Iijoen pohjoispuoli on Oijärven, 

ja eteläpuoli Kiimingin paliskuntaa. Oijärven paliskunnan suurin sallittu poroluku on 1300 ja poron-

omistajia on 51. Kiimingissä vastaavat luvut ovat 800 eloporoa ja 30 osakasta. Paliskuntien poronhoito 

perustuu porojen vapaaseen laiduntamiseen luonnonlaitumilla vuotuisen laidunkiertonsa mukaisesti. 

 

 

Poronhoidon huomioon ottaminen kaavoituksessa  

 

Poronhoito on merkittävä ja pitkän historian omaava maankäyttömuoto koko poronhoitoalueella. Po-

ronhoitolaki (848/1990) (PHL) on erityislaki, joka tulee ottaa huomioon poronhoitoalueella toimittaes-

sa. Poronhoitolaki turvaa elinkeinon aseman ja säätää poronhoidolle sen perusedellytyksen, vapaan 

laidunnusoikeuden (PHL 3 §): ”Poronhoitoa saadaan tässä laissa säädetyin rajoituksin harjoittaa po-

ronhoitoalueella maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta.” Se tarkoittaa poroille oikeutta ottaa 

ravintonsa vapaasti luonnosta, muutamin poikkeuksin. Poronhoitolaissa määritellyt rajoitukset tarkoit-

tavat, että porot eivät saa aiheuttaa vahinkoa saamelaisalueen eteläpuolella vakinaisesti asuttujen talo-

jen pihapiireissä tai viljelyksillä (PHL 31 §). Poronhoitolain 53 § osaltaan turvaa poronhoito-oikeutta, 

sillä se säätää: ”suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vai-

kuttavia toimenpiteitä, valtion viranomaisen on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajan 

kanssa.  

 

Voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan poronhoitoalueen rajaa koskevan mer-

kinnän määräys kuuluu: Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen 

alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa alueiden 

käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet, kuten erotus- ja ruokinta-

paikat sekä pyyntiaidat. Valtion maiden käytön osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan 

kanssa. Maakuntakaavassa on myös osoitettu poronhoidon kannalta erityisen tärkeitä kohteita, mutta 

niitä ei sijoitu Jakkukylän kaava-alueelle. 

 

 

Poronhoito kaavaluonnoksessa  

 

Alueen paliskunnat ja Paliskuntain yhdistys on tunnistettu kaavaselostuksessa osallisina, mikä on tär-

keää. Paliskuntien toimintaa suunnittelualueella on tarkasteltu Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakunta-

kaavan liitekarttojen avulla ja maakuntakaavan ohjaus poronhoidon huomioon ottamisen osalta on  
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muutenkin tunnistettu kaavaselostuksessa. On hyvä, että maakuntakaavassa tehtyä työtä hyödynnetään 

kunnan osayleiskaavoituksessa. Kaava-alueelle sijoittuu etenkin paliskuntien talvilaidunalueita ja Kii-

mingin paliskunnan puolelle, yksityismaalle, Perkkauksen erotusaitapaikka ja osittain toisen erotusai-

tapaikan kokoamisaluetta. Kiimingin paliskunnalla on myös kaava-alueen länsirajalla esteaita, jonka 

tarkoitus on pitää porot poronhoitoalueella. Sen toimivuus on tärkeää varmistaa. Oijärven puolelle on 

maakuntakaavan liitekartassa merkitty jäkälälaidunalue. Se erottuu värinsä vuoksi heikosti ja sen mai-

ninta puuttuu osayleiskaavan selostuksesta. Oijärven paliskunnan poroisännän mukaan heidän puolel-

laan kaava-alueella on lähinnä alkutalven laitumia ja alueelle sijoittuu yksi pyyntiaita. Porot otetaan 

kotitarhoihin, kun ne tulevat kaava-alueelle ja ne päästetään kotitarhoista kevään tullen kesälaitumille, 

jotka sijaitsevat kauempana Jakkukylästä. Jakkukylässä asuu useita kummankin paliskunnan poronhoi-

tajaperheitä ja kaava-alueella sijaitsee heidän yksityisiä tarha-aitojaan, joiden pitäminen alueella tulee 

olla mahdollista jatkossakin. 

   

Poronhoitoa koskee kaavaluonnoksessa yleinen kaavamääräys, joka kuuluu:  

Poronhoitoalue: 

Koko kaava-alue on poronhoitoaluetta. Rakennettaessa poronhoitoalueella on huomioitava poronhoi-

tolain 3 § takaama porojen vapaa laidunnusoikeus. Etenkin Iijoen eteläpuolisilla kaava-alueilla on 

uudisrakentamisessa ja reittien suunnittelussa sekä toteutuksessa pyrittävä turvaamaan poronhoidon 

edellytykset. 

 

Määräys on tarpeellinen ja oikean suuntainen. Paliskuntain yhdistys ehdottaa määräyksen muuttamista 

seuraavaan muotoon:  

Poronhoitoalue: 

Koko kaava-alue on poronhoitoaluetta. Rakennettaessa poronhoitoalueella on huomioitava poronhoi-

tolain 3 § takaama porojen vapaa laidunnusoikeus. Etenkin Iijoen eteläpuolisilla kaava-alueilla on 

Alueen tarkemmassa suunnittelussa, kuten uudisrakentamisessa ja reittien suunnittelussa sekä toteu-

tuksessa on pyrittävä turvaamaan poronhoidon toiminta- ja kehittämisedellytykset. 

 

Paliskuntain yhdistys katsoo, että molempien paliskuntien aluetta tulee käsitellä kaavassa tasapuolises-

ti, eikä rajata määräyksellä poronhoidon huomioon ottamista tietylle kaavan alueelle. Molemmilla pa-

liskunnilla on toimintaa kaava-alueella, jotka on tärkeä turvata. Kaavaselostukseen voisi ohjeistaa kaa-

vamääräystä siten, että poronhoidon turvaaminen esteaitojen tapauksessa tarkoittaa sitä, että suunnitte-

lussa tulisi ottaa huomioon, ettei aitarakenteisiin tulisi tarpeettomia aukkoja ja porojen kulun estämi-

nen tulee varmistaa. Kaavasta alueen paliskuntien kanssa neuvottelemisen tarve tulisi varmistaa heiltä 

itseltään, mutta muuten poronhoidon huomioon ottaminen vaikuttaa riittävältä, jos kaavamääräystä eh-

dotetulla tavalla täsmennetään.  
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