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OUNASLOHEN RANTA-ASEMAKAAVA 

 

Kittilän kunta pyytää Paliskuntain yhdistyksen lausuntoa Ounaslohen ranta-asemakaavasta. Kaavalla ol-

laan osoittamassa loma-asuntokortteleita useisiin kohtiin Ounasjoen varrelle ja Ali-Pirttijärven rannalle.  

 

Kaava-alue sijoittuu Kyrön paliskunnan alueelle. Kyrön paliskunnan poronhoito perustuu porojen va-

paaseen laiduntamiseen luontaisen laidunkiertonsa mukaisesti. Paliskunnan suurin sallittu poromäärä on 

3500 ja poronomistajia on 90. Porotalous on merkittävä elinkeino Kittilän kunnassa. Poronhoito on mer-

kittävä sidostoimiala alati kasvavalle matkailulle ja se työllistää kunnassa merkittävästi myös lihan ja-

lostuksen kautta. Pääosa tuotetusta lihasta jalostetaan paikallisesti ja myydään suoraan asiakkaille ja 

alueen ravintoloille. Poronhoitajat pitävät sivukylät asuttuina ja elinvoimaisina ja ovat investoineet huo-

mattavasti elinkeinonsa kehittämiseen.  

 

Poronhoitolaki ja muu kaavoitusta ohjaava lainsäädäntö 

 

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

hoitolaki (848/1990) (PHL) on erityislaki, joka tulee ottaa huomioon poronhoitoalueella toimittaessa. 

Poronhoitolaki turvaa elinkeinon aseman ja säätää poronhoidolle sen perusedellytyksen, vapaan laidun-

nusoikeuden (PHL 3 §): ”Poronhoitoa saadaan tässä laissa säädetyin rajoituksin harjoittaa poronhoito-

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

tonsa vapaasti luonnosta, muutamin poikkeuksin. Poronhoitolaissa määritellyt rajoitukset tarkoittavat, 

että porot eivät saa aiheuttaa vahinkoa saamelaisalueen eteläpuolella vakinaisesti asuttujen talojen piha-

piireissä tai viljelyksillä (PHL 31 §). Tämä tarkoittaa paliskunnalle vahinkojen estämis- tai aitaamisvel-

vollisuutta (PHL 32 §). Mikäli vahinkoja aiheutuu, on paliskunnalla korvausvelvollisuus (PHL 34 §). 

Loma-asuntojen pihoja PHL 31, 32 ja 34 § eivät koske.  

 

Kyrön paliskunta sijaitsee erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella. Alueella olevaa valtion 

maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. Maan luovutta-

minen tai vuokraaminen tällä alueella saa tapahtua vain sillä ehdolla, että maanomistajalla tai vuokra-

miehellä ei ole oikeutta saada korvausta porojen aiheuttamista vahingoista (PHL 2 §). Näitä valtion-

maista luovutettuja alueita tiettävästi on kaava-alueella. 
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Poronhoitolain ja muun lainsäädännön lisäksi poronhoitoa turvataan myös muuten, esimerkiksi kaa-

voilla. Tunturi-Lapin maakuntakaavan yleismääräyksissä määrätään: ”Poronhoidon ja muiden luon-

taiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset on turvattava. Poronhoitoon 

olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät 

alueet ja valtion maiden osalta on neuvoteltava asian osaisen paliskunnan kanssa.” Yleismääräys ohjaa 

kaikkea alempiasteista suunnittelua.  

 

Kaavan vaikutukset poronhoidolle 

 

Kyrön paliskunnan toiminta-alueet suhteessa Ounaslohen ranta-asemakaavan kortteleihin 21 ja 23 on 

esitetty liitteessä. Ounaslohen ranta-asemakaavan korttelit 21 (3 tonttia) ja 23 (4 tonttia) sijoittuvat Ky-

rön paliskunnan toiminnan kannalta (kriittisen) tärkeille alueille, jotka on maakuntakaavan ohjauksen 

mukaisesti otettava huomioon kaavaa laadittaessa.  

 

Paliskunnan pääerotusaita, Puksuvaara, sijoittuu valtion maille, kaavan lähialueelle. Paliskunta käyttää 

sitä vasanmerkinnässä ja erotuksissa. Vuosittain 90 % paliskunnan poroista käsitellään aidassa. Erotuk-

siin ja vasanmerkintään viemiseksi porot uitetaan Telanivan kohdalta (kortteli 23) joen yli ja kuljetetaan 

laidunkiertoaidan viertä, osoitettujen tonttien läpi, Puksuvaaran erotusaitaan. Erotusaidasta talvilaitu-

mille vietäessä porot uitetaan Puksukoskesta yli (kortteli 21). Paliskunta käyttää ainoastaan näitä kahta 

paikkaa porojen uittamiseen Ounasjoen yli, sillä ne ovat luontaisia, loivarinteisiä kohtia, mistä porot 

voivat turvallisesti mennä yli pienten vasojen kanssa. Joen ylityskohdat on todettu hyviksi ja toimiviksi 

vuosikymmeniä sitten. Ohjausaidat ovat olleet paikalla noin neljäkymmentä vuotta ja porot ovat ylittä-

neet joen samalta kohdalta sitäkin kauemmin. Poronhoidon toiminta perustuu porojen luontaisen käyt-

täytymisen ohjaamiseen. Poroja on mahdotonta kuljettaa joen yli kohdasta, jota ne eivät luontaisesti 

käytä joenylitykseen. Kaavassa tontit on osoitettu juuri niille paikoille, joista porot ylittävät joen (liite). 

Poroja kulkee joen yli kerralla satoja, jopa tuhat. Häiriön ja esteiden vuoksi poroja ei olisi mahdollista 

kuljettaa enää joen yli.  

 

Porojen kulkua ja kuljettamista ohjaamaan on rakennettu laidunkierto- ja siula-aitoja. Paliskunnan toi-

minta huomattavine aitainvestointeineen on rakennettu joenylityspaikat huomioiden. Mikäli kyseisiä 

paikkoja ei voi enää käyttää joen ylitykseen, aiheutuu tästä paliskunnan toiminnalle kohtuutonta haittaa.   

 

Koska kaavassa ei lainkaan huomioida paliskunnan toiminnan kannalta tärkeitä alueita, kaavan laadin-

nassa ei näin ollen myöskään ole turvattu Kyrön paliskunnan toiminta- ja kehittämisedellytyksiä voi-

massa olevan maakuntakaavan ohjauksen mukaisesti. Kaavalla käytännössä estettäisiin Kyrön paliskun-

nan toiminta nykyisessä muodossaan. Tällöin kaavalla aiheutetaan huomattavaa haittaa poronhoidolle ja 

haitta ulottuu myös kaavan ulkopuolisille valtion maille. Tämä on poronhoitolain 2 § mukaan kielletty. 
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Kaavan sisältö ja kaavan laadinnan vaiheet 

 

Kaavaselostus 

 

Alkuperäisenä kaavan tavoitteena on ollut muun muassa, ettei sillä aiheuteta haittaa poronhoidolle (kaa-

vaselostus, sivu 7). Kaavan tarkentuneissa tavoitteissa sanotaan, että porojen joenylityspaikka on otettu 

huomioon kaavassa. Tosiasiassa näin ei ole tehty, sillä tontit ovat edelleen porojen ja poronhoitajien 

kulkureitillä. Sen sijaan kaavaselostuksessa sanotaan, ettei (s. 36) kaava estä poroja kulkemasta muualta 

joen yli. Huomiotta jätetään se, ettei poroja ole mahdollista kuljettaa joen yli niille sopimattomilta pai-

koilta.  

 

Kaavaneuvottelu  

 

Kaavaneuvottelussa Lapin ELY-keskuksessa 11.10.2016 sovittiin, että kaavanlaatija järjestää Kyrön pa-

liskunnan ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa neuvottelun kaavasta. Neuvottelua pyydettiin sen vuoksi, 

että tonttien paikka olisi voitu sovittaa yhteen poronhoidon tarpeiden kanssa, jotta ne tulisivat turvatuksi. 

Neuvottelua ei ole järjestetty.  

 

Kaavan laatija vastine 

 

Kyrön paliskunta on lausunnossaan pyytänyt siirtämään tontit alueille, missä ne eivät aiheuta haittaa 

paliskunnalle. Kaavanlaatija katsoo vastineessaan, ettei kaava estä porojen joen ylittämistä muualta. 

Huomiotta jää se, että vaihtoehtoisia joenylityspaikkoja ei poroille kyseisellä alueella ole.  

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain vastaisuus 

 

Alueella voimassa olevan maakuntakaavan mukaan poronhoidon toiminta- ja kehittämisedellytykset on 

turvattava alempiasteisessa suunnittelussa. Tämä määräys koskee koko kaava-alueen suunnittelua, ei 

ainoastaan valtion maita. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) 32 §:n mukaan maakuntakaava 

on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa. Koska Ounaslohen ranta-asema-

kaavan osa-alueella 6 ja 7, joihin korttelit 21 ja 23 sijoittuvat, ei ole voimassa yleiskaavaa, koskee sen 

laatimista voimassa olevan maakuntakaavan ohjaus. Ounaslohen ranta-asemakaava ei tällaisena nou-

data maakuntakaavan ohjausta poronhoidon turvaamisesta ja tärkeiden alueiden huomioon otta-

misesta ja on sen vuoksi MRL 32 §:n vastainen.  

 

Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tut-

kimuksiin ja selvityksiin. -- Kaavan selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 

arvioida olevan olennaisia vaikutuksia (MRL 9 §). Ounaslohen ranta-asemakaavassa ei ole selvitetty 

vaikutuksia Kyrön paliskunnan poronhoitoon sillä alueella, jolla paliskunnalle aiheutuu kaavasta 
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vaikutuksia. Kaava ei perustu sen vaikutukset arvioivaan suunnitteluun. Kaava on MRL 9 §:n 

vastainen.  

 

Kaavalla ei myöskään saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa maanomistajalle tai oikeudenhaltijalle (MRL 39 

§ ja 54 §). Kaavalla aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa Kyrön paliskunnan poronhoito-oikeuden 

omaaville poronhoitajille. Kaava on siten myös MRL 39 §:n ja 54 §:n vastainen. 

 

Paliskuntain yhdistys katsoo, että Ounaslohen ranta-asemakaavaa ei ole mahdollista hyväksyä korttelei-

den 21 ja 23 osalta MRL:n vastaisena. Korttelit tulee poistaa tai siirtää rakennuspaikat alueelle, jolla ne 

eivät aiheuta kohtuutonta haittaa Kyrön paliskunnan poronhoidolle. 

 

 

PALISKUNTAIN YHDISTYS 

 

 

Anne Ollila 

toiminnanjohtaja   

 

 

Liite  Kartat Kyrön paliskunnan toiminnasta suunnittelualueella. 

 

       ma/ao 


