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IVALON ALUEEN YLEISKAAVA OSA-ALUEET 1, 2 JA 3  

Ehdotusvaihe 

 

Inarin kunta valmistelee Ivalon alueen osayleiskaavaa, jonka suunnittelualue kattaa Inarijärven itäran-

nan ja siitä itään päin kattavat alueet aina Venäjän rajalle saakka. Kaavassa osoitetaan asunto- ja loma-

asuntorakentamista, matkailupalveluiden alueita, virkistykseen varattuja alueita, reittejä, alueita kylmä-

testaukselle sekä erilaisia maa- ja metsätalous- sekä poronhoitovaltaisia alueita. Kaavan vaikutukset 

poronhoitoon ovat ennen muuta matkailun ja loma- ja asuinrakentamisen aiheuttamia suoria ja epäsuo-

ria vaikutuksia.  

 

Suunnittelualue sijoittuu Ivalon paliskuntaan, erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulle alueelle ja 

saamelaisten kotiseutualueelle. Poronhoito on merkittävä elinkeino Inarin kunnassa. Se on merkittävä 

työllistäjä paitsi suoraan, myös lihan ja muiden tuotteiden jalostuksen sekä matkailupalveluiden kautta. 

Poronhoito on merkittävä vetovoimatekijä kunnan vahvalle matkailulle. Inarin paliskuntien poronhoito 

perustuu porojen vapaaseen laiduntamiseen ja luonnonlaitumien ympärivuotiseen käyttöön. Kaava-

alueelle sijoittuu Ivalon paliskunnan eri vuodenaikaisia laidunalueita, lisääntymisalueita ja muita toi-

minnallisia alueita, kuten erotusaitapaikkoja. On tärkeää, että poronhoidolle keskeisillä laidunalueilla 

ja muilla toiminta-alueilla turvataan rauhallisuus ja yhtenäisyys, sekä niiden poronhoidon toiminnalli-

set edellytykset. Rakentamisella tai muulla toiminnalla ei saa katkaista porojen kulkureittejä tai kulje-

tusreittejä.  

 

 

Poronhoidon huomioon ottaminen kaavoituksessa  

 

Poronhoito on elinkeinona riippuvainen mahdollisimman laajoista ja yhtenäisistä laidunalueista, ja sen 

vuoksi laajojen kokonaisuuksien maankäytön suunnittelu vaikuttaa suoraan elinkeinon jatkuvuuteen. 

Poronhoitoon liittyvillä kaavamerkinnöillä ja –määräyksillä tulee olemaan merkitystä kaikissa yksi-

tyiskohtaisemmissa alueiden ja luonnonvarojen käytön suunnitelmissa. Siksi on erittäin tärkeää saada 

ne asianmukaisesti merkittyä. 

 

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

ronhoito-oikeus ja siihen kiinteästi kuuluva vapaa laidunnusoikeus on ikiaikainen nautintaoikeus, joka 

on suoraan poronhoitolailla turvattu erityinen oikeus (PHL 848/1990, 3 §). Vapaa laidunnusoikeus on 

poronhoidon olemassa olon ja kannattavuuden edellytys. Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla 

alueella valtion maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle  
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(PHL 2 §). Maan luovuttaminen tai vuokraaminen saa tapahtua vain sillä ehdolla, että maan omistajalla 

tai vuokramiehellä ei ole oikeutta saada korvausta porojen aiheuttamista vahingoista (PHL 2 §). Po-

ronhoitolain lisäksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät, että alueiden käytön 

suunnittelussa huolehditaan saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säily-

misestä. Poronhoitolaissa (53 §) säädetään: ”suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon har-

joittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä, valtion viranomaisen on neuvoteltava asianomaisen 

paliskunnan edustajan kanssa.” Neuvottelut on todettu hyväksi keinoksi yhteensovittaa poronhoitoa ja 

muita maankäytön muotoja kaavoituksessa, vaikka kyse ei olisikaan valtion maista.    

 

Pohjois-Lapin maakuntakaavassa määrätään koko kaava-aluetta koskevissa yleismääräyksissä: ”Po-

ronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset on 

turvattava. Metsätaloutta, turvetuotantoa, matkailutoimintoja ja loma-asutusta suunniteltaessa on otet-

tava huomioon porotalouden tärkeät alueet. Suunniteltaessa valtion maita koskevia, poronhoidon har-

joittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan kanssa.” 

 

 

Yksityiskohtaisemmat huomiot  

 

Yleiskaavassa poronhoidon tarpeita on pyritty huomioimaan osoittamalla laajoja alueita maakuntakaa-

vaa mukaillen maa- ja metsätalous sekä poronhoitovaltaisina alueina (MP, MPU ja MPY). Näitä kaa-

vamerkintöjä koskevat määräykset, joilla poronhoidon harjoittamismahdollisuuksia turvataan valtion-

maalla. Poronhoito-oikeus ja maakuntakaavan yleismääräys koskee kuitenkin muitakin kuin valtion 

omistamia maita. MP-alueen kaavamääräystä tulisi täsmentää seuraavasti:  

 

Alueella turvataan nykyisten elinkeinojen, kuten maa- ja metsätalouden sekä valtion maalla myös po-

ronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen harjoittamismahdollisuudet.  

 

Lisäksi MPU ja MPY alueilla sallitaan kaavamääräyksen mukaan poronhoitoa palveleva rakentaminen 

vain valtion maalla. Paliskuntain yhdistys esittää, että merkintöjen määräyksistä poistetaan maininta 

valtionmaasta, koska poronhoitoa palvelevaa rakentamista, kuten aitarakenteita, on jo nykyisinkin 

myös yksityismailla. Kaavalla ei tule estää yksityismaiden käyttöä poronhoitoon, mikäli maanomistaja 

niin haluaa. Myös poronhoitajat itse omistavat paljon maita Inarin kunnan alueella ja kyseisellä kaava-

alueella. 

 

Ohjelmapalvelutoimintojen vyöhykkeen (opt-merkintä) rajausta on kaavaehdotukseen tarkistettu Ke-

väjärven kylän kohdalla, kuten Ivalon paliskunta esittänyt. Ohjelmapalvelutoimintojen merkinnässä on 

huomioitu poronhoito kaavamääräyksellä: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava 

poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset. Samankaltaisia kaavamääräyksiä tulisi antaa myös reitis-

töjen ja muidenkin matkailupalveluiden suunnittelua ohjaamaan. Vaihtoehtoisesti voisi käyttää yleis-

määräystä, joka mukailee VAT:ta ja voimassa olevaa maakuntakaavaa: 

 

Suunniteltaessa poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä on turvattava poronhoidon 

toiminta- ja kehittämisedellytykset ja otettava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet. Suunniteltaessa  

valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä on neuvo-

teltava asianomaisen paliskunnan kanssa. 
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Kaavassa käsitellään laajasti valtion maita. Mikäli poronhoitolain 53 § mukaisia neuvotteluita ei ole 

käyty, neuvottelun tarvetta tulee tiedustella paliskunnalta. Ivalon paliskunnan lausunnot ja kannanotot 

tulee ottaa huomioon kaavan jatkovalmistelussa.  
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