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KAINUUN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2030 

kaavaehdotus 

 

Kainuun liitto pyytää Paliskuntain yhdistykseltä lausuntoa Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdo-

tuksesta. Tavoitteena on ajantasaistaa voimassa oleva Kainuun maakuntakaava 2020. Kaavassa käsitel-

lään muun muassa alue- ja yhdyskuntarakennetta, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä elinkeinojen toi-

mintaedellytyksiä. 

 

Maakuntakaavan alueelle, sen pohjoisosassa sijoittuu kokonaan tai osittain viisi paliskuntaa: Halla, Näl-

jänkä, Hossa-Irni (osa), Taivalkoski (osa) ja Pintamo (osa). Paliskuntien suurin sallittu eloporomäärä on 

yhteensä 12 800 ja poronomistajia niissä on yhteensä noin 320. Poronhoidolla on alueella vuosisataiset 

perinteet ja se on nykypäivänäkin merkittävä sidostoimiala lihanjalostukselle ja matkailulle. Lisäksi po-

ronhoidolla on suuri merkitys hiljenevän maaseudun asuttuna pitämisessä. 

 

 

Poronhoidon huomioon ottaminen kaavoituksessa 

 

Kaikessa kaavoituksessa on lähtökohtana erilaisten alueidenkäytön intressien ja tarpeiden yhteensovit-

taminen. Kaavoitusprosessit toimivat myös alueidenkäytön suunnittelun vuorovaikutteisuuden väli-

neenä. Kaavoilla on oikeusvaikutuksia ja lainsäädännön ohella ne ohjaavat alueiden ja luonnonvarojen 

kestävää käyttöä.  

 

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

hoito perustuu luonnonlaitumien ympärivuotiseen hyödyntämiseen: se tarvitsee eri vuodenaikoina eri-

laisia laitumia ja vapaana laiduntaville poroille laidunnusrauhaa. Paliskunnan toiminnalliseen ympäris-

töön kuuluvat erilaiset laidunalueet (kesä-, talvi-, rykimä- ja vasoma-alueet), ja niille siirtymiseen käy-

tettävät alueet, sekä paliskunnan poronhoitotyöhön liittyvät toiminta-alueet ja infrastruktuuri (kuljetus-

reitit, erotusaidat, kämpät, laidunkiertoaidat ym.). Kaikki paliskunnan alueelle tuleva uusi toiminta ja 

maankäyttö vaikuttavat poronhoitoon, sillä paliskunta eri osineen muodostaa yhtenäisen toimintaympä-

ristön. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa laidunten riittävyys on perusedellytyksiä, jotta elinkeinossa 

pystytään hakemaan kulloinkin käyttökelpoiset laidunalueet.  

 

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

on suoraan lailla turvattu erityinen oikeus (poronhoitolaki, PHL 848/1990). Maakuntakaavan sisältövaa-

timuksissa (MRL 28 §) edellytetään kiinnitettävän erityisesti huomiota muun muassa maakunnan oloista 

johtuviin erityisiin tarpeisiin, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin sekä maiseman, luonnonarvojen ja 

kulttuuriperinnön vaalimiseen. Poronhoito on poronhoitoalueella keskeinen osa alueen elinkeinoelämää 

ja laajojen maa-alueiden käyttäjänä altis muun maankäytön vaikutuksille. Poronhoito on lisäksi kiinteä  
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osa Pohjois-Suomen kulttuuriperintöä. Poronhoitoalueella tapahtuva maankäytön suunnittelu on siis 

elinkeinon ja kulttuuriperinnön jatkuvuuden kannalta keskeinen kysymys.  

 

Poronhoitoalueella vuorovaikutteisuutta on käytännössä toteutettu erilaisilla osallistavilla suunnittelu- 

ja neuvotteluprosesseilla.  PHL 53 § velvoittaa viranomaisen neuvottelemaan asianosaisen paliskunnan 

kanssa valtion maita koskevan suunnittelun yhteydessä, mikäli sen katsotaan olennaisesti vaikuttavan 

poronhoidon harjoittamiseen. Kainuun maakuntakaavasta on neuvoteltu PHL 53 § mukaisesti kaavaeh-

dotuksen valmisteluvaiheessa 21.2.2019. 

 

 

Poronhoidon huomioon ottaminen vaihemaakuntakaavassa 

 

Poronhoitoa koskevaa paikkatietoaineisto on ajantasaistettu Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnon-

varakeskuksen toimesta TOKAT-hankkeessa, johon myös Kainuun liitto osallistui. Kainuun maakunta-

kaava 2030 suunnittelussa on käytetty TOKAT-hankkeen tuottaman ”Poronhoidon rakenteet ja laitu-

met” -paikkatietoaineistoa, joka kattaa tiedot paliskuntien laitumista, rakenteista ja poronhoitokäytän-

nöistä.  

 

Poronhoidon kaavamerkinnät ja -määräykset 

 

Poronhoitoalueen raja on merkitty Kainuun maakuntakaavaan. Rajan sijaintia on tarkistettu kaavaehdo-

tusvaiheessa yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen ja Pintamon paliskunnan kanssa. Aluetta koskeva 

suunnittelumääräystä on niin ikään tarkistettu ja se kuuluu: 

 

Maankäytön suunnittelussa on turvattava porotalouden ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytöl-

liset toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä suun-

niteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä 

pyyntiaidat. Valtion maiden osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan kanssa.  

 

Määräys on perusteltu ja tarpeellinen ohjaamaan alempiasteista maankäytön suunnittelua. Samankaltai-

nen määräys on käytössä myös Pohjois-Pohjanmaalla ja saman suuntainen myös Lapin eri maakunta-

kaavoissa, jolloin määräykset ovat yhtenäisiä kaikissa poronhoitoalueen maakunnissa. Tämä on tärkeää 

paliskuntien tasapuolisen huomioon ottamisen vuoksi. 

 

Elinkeinon erityisluonne huomioon ottaen maakuntakaavassa on poronhoitoalueen rajan ja siihen liitty-

vän suunnittelumääräyksen lisäksi tarpeellista merkitä maakuntakaavakartalle alueita tai kohteita, jotka 

ovat poronhoidolle ratkaisevan tärkeitä. Tällaisia ovat paliskuntien toiminnalliset erotusaitapaikkojen 

alueet. Erotusaidat on kaavassa osoitettu Poronhoidon kannalta tärkeä kohde tai aita -merkinnällä ja 

niihin liittyy määräys: 

 

Alueen suunnittelussa on turvattava poronhoidolle merkittävien rakenteiden ja alueiden säilyminen. 

 

Paliskuntain yhdistys katsoo, että merkintä ja määräys ovat tärkeitä. Poronhoidolle merkittävien aitara-

kenteiden säilyminen edellyttää myös sitä, että alempiasteisessa suunnittelussa itse rakenteen lisäksi tur-

vataan porojen kuljettaminen aitoihin tokkana ja muu poronhoidon toiminta.  
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Muita poronhoidon kannalta tärkeitä alueita on esitetty liitekartalla 22. Näitä ovat eri vuodenaikaiset 

laitumet, rakenteet ja porojen laidunkiertosuunnat. Tämä on hyvä tapa antaa informaatiota jatkosuunnit-

teluun poronhoidon alueiden käytöstä. Tarkemmat tiedot alempiasteiseen suunnitteluun voi saada Palis-

kuntain yhdistyksen kautta. 

 

 

Muut kaavamerkinnät ja -määräykset 

 

Poronhoidolla on alueella pitkät perinteet ja sen myötä merkitystä myös kulttuurihistoriallisesti. Vaihe-

maakuntakaavassa osoitetaan Metsähallituksen ja Paliskuntain yhdistyksen palautteiden perusteella 

Hossan kansallispuistossa sijaitsevat Kokalmus N porotalli, Kokalmus Korealahden porotalli ja Vanhan 

kentän porotalli maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde tai alue -merkinnällä.  

 

Turvetuotanto vaikuttaa poronhoitoon kesälaitumien vähenemisenä ja poronhoidon toimintaan kohdis-

tuvina haittoina sekä porovahinkojen lisääntymisen kautta. Mikäli tuotannosta poistuneita alueita otetaan 

viljelyskäyttöön, aiheutuu poronhoidolle työtä ja kustannuksia, mikäli paliskunnat joutuvat aitaamaan 

laajoja alueita porojen poispitämiseksi niiltä. Turvetuotantoon soveltuvien alueiden, eli tu-1 ja tu-2 mer-

kintöjen yhteydessä annetaan poronhoidon turvaamista koskeva suunnittelumääräys. Tämä on edellä 

mainitut tekijät huomioon ottaen perusteltua.  

 

 

Lopuksi 

 

Poronhoito on otettu huomioon Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 asianmukaisin kaavamerkinnöin 

ja -määräyksin. Alueen paliskuntien kanssa on neuvoteltu kaavamenettelyn aikana PHL 53 § mukaisesti 

ja paliskunnilta sekä Paliskuntain yhdistykseltä on pyydetty lausunnot menettelyn eri vaiheissa. Kaavoi-

tuksessa on käytetty monipuolisesti hyväksi uutta poronhoidon paikkatietoaineistoa, mikä on ollut ai-

neiston kehittämisen tavoitteenakin. Paliskuntain yhdistys kiittää Kainuun liittoa hyvästä yhteistyöstä 

aiemmin totetutetun TOKAT-hankkeen sekä vaihemaakuntakaavan valmistelun aikana. 

 

Pyydämme toimittamaan vastineen lausuntoomme osoitteeseen kirjaamo@paliskunnat.fi 

 

 

 

PALISKUNTAIN YHDISTYS 

 

 

 

Anne Ollila 

toiminnanjohtaja        
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