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MAKKARA-AAVAN TURVETUOTANTOALUEEN YVA-SELOSTUS 

 

Vapo Oy suunnittelee turvetuotantoalueen perustamista Ranuan Makkara-aavan alueelle. YVA:ssa tar-

kastellaan vaihtoehtoisina toteuttamistapoina seuraavia: VE0, eli hanketta ei toteuteta. Vaihtoehdossa 

VE1 Makkara-aavan turvetuotantoalue muodostuu 11 tuotantolohkosta, joiden tuotantoala on 353,3 ha 

ja auma-alueiden pinta-ala 22,5 ha. Vaihtoehdossa VE2 tuotantoalue muodostuu pohjoisosan (Makka-

ra-aapa ja Makkaralamminaapa) kuudesta lohkosta, joiden yhteenlaskettu tuotantoala on 176,3 ha. 

Auma-alueiden pinta-ala on 11,6 ha. Vaihtoehdossa VE3 tuotantoalue muodostuu eteläosan (Jout-

senenpesäaapa) viidestä lohkosta, joiden yhteenlaskettu tuotantoala on 177 ha. Auma-alueiden pinta-

ala on 11,2 ha.  

 

Makkara-aavan turvetuotantoalue sijaitsee Isosydänmaan paliskunnan alueella, lähellä Kuukkaan pa-

liskunnan rajaa. Isosydänmaan paliskunnan suurin sallittu poroluku on 2 000 eloporoa. Poronomistajia 

oli 57 poronhoitovuonna 2016–2017. Kuukkaassa vastaavat luvut ovat 1500 ja 59. Makkara-aavan tur-

vetuotantoalue sijoittuisi erittäin tärkeälle porojen kesälaidunalueelle, jolla laiduntaa noin 1 200 poroa. 

Isosydänmaan todellinen eloporomäärä oli edellisessä vahvistetussa poroluettelossa 1 359. Tämä tar-

koittaa, että yli puolet Isosydänmaan paliskunnan poroista laiduntaa alueella. Alueen poronhoito perus-

tuu luonnonlaitumien ja porojen luontaisen laidunkierron ympärivuotiseen hyödyntämiseen. Turvetuo-

tannolla tulisi olemaan merkittäviä haitallisia vaikutuksia alueen poronhoidolle. Paliskunnissa on jo 

ennestään huomattava määrä turvetuotantoalueita. Makkara-aavan hankealueella on ojittamattomia 

avosuoalueita, jotka ovat erämaisia ja luonnontilaisia, jolloin ne ovat myös poronhoidolle erityisen ar-

vokkaita laidunalueita.  

 

 

Lainsäädäntö ja kaavat 

 

Poronhoitolaki (848/1990) (PHL) on erityislaki, joka tulee ottaa huomioon poronhoitoalueella toimit-

taessa. Poronhoitolakia ei ole tunnistettu YVA-selostuksessa. Poronhoitolaki turvaa elinkeinon aseman 

ja säätää poronhoidolle vapaan laidunnusoikeuden: ”Poronhoitoa saadaan tässä laissa säädetyin rajoi-

tuksin harjoittaa poronhoitoalueella maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta.” (PHL 3§). Tä-

mä tarkoittaa, että poroilla on oikeus liikkua ja ottaa ravintonsa vapaasti luonnosta. Se johtaa siihen, 

että poroja on väistämättä myös turvetuotantoalueilla. Poronhoitajilla on myös oikeus liikkua alueilla 

poronhoitotöissä (maastoliikennelaki, 4 §). Poronhoitolaissa (53 §) säädetään myös, että ”suunnitelles-

saan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä, valti-

on viranomaisen on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajan kanssa.” Alue sijaitsee valtion 

mailla. Isosydänmaan paliskunnan kanssa ei ole neuvoteltu poronhoitolain 53 § mukaisesti. 
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Alueella on voimassa Rovaniemen maakuntakaava. Sen yleismääräyksen, joka koskee kaikkea 

kaava-alueelle suunniteltavaa toimintaa, mukaan: ”Porotalouden sekä muiden luontaistalouteen liitty-

vien toimintojen edellytykset on turvattava.” Kaavassa hankealue on merkitty turvetuotannon EO-

alueeksi. 

 

Alueella on vireillä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava. Siinä Makkara-aavan merkintä on pois-

tettu turvetuotantopotentiaalisista (eot) alueista. Kaavassa turvetuotantoon soveltuvien alueiden määri-

telmänä on muun muassa, että ”Potentiaalinen turvetuotantoalue ei sijoitu karttatarkastelun ja maas-

toselvityksien perusteella luonnontilaiselle suoalueelle tai suoalueen luonnontilaiselle osalle.” Makka-

ra-aavan alue on siis poistettu maakuntakaavasta turvetuotannolle potentiaalisista alueista luonnontilai-

suutensa vuoksi. Makkara-aavan alue on vireillä olevassa maakuntakaavassa merkitty merkinnällä 

”Ranuan maa- ja metsätalousvaltainen alue (M 4512).” YVA-selostuksen mukaan: ”Maakuntakaava ei 

ole esteenä turvetuotantoa koskevan ympäristöluvan myöntämiselle, mikäli tuotanto sijoittuu alueelle, 

jolle maakuntakaavassa ei ole osoitettu mitään erityistä käyttötarkoitusta, eikä alueen ympäristöön ole 

kaavassa osoitettu mitään sellaista alueiden käyttöä, jonka toteuttaminen saattaisi turvetuotannon takia 

vaikeutua. Turvetuotanto voi siis sijoittua muillekin kuin kaavassa ko. toimintaan varatuille alueille, 

mikäli hanke ei ole kaavan vastainen.”  

 

Alue kuuluu poronhoitoalueeseen, missä vireillä olevan maakuntakaavan yleismääräyksen mukaan: 

”Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toi-

minta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä suunniteltaes-

sa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet. Valtion maiden osalta on neuvoteltava asian-

omaisen paliskunnan edustajien kanssa.” Kuten YVA-selostuksessa ja jo edellä tässä lausunnossa on 

todettu, alue sijoittuu poronhoidolle erittäin tärkeälle alueelle. Poronhoito tulee siis turvata ja sen tär-

keät alueet ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa.  

 

YVA-selostuksen mukaan: ”Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja kansallisen suostrategian 

mukaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia soita ei tule ottaa turvetuotantoon. Soveltuvuus 

turvetuotantoon tutkitaan ympäristönsuojelulain mukaisessa menettelyssä.” Hankkeen jatkosuunnitte-

lussa on otettava huomioon alueen luonnontilaisuuden lisäksi myös se, miten poronhoidon toiminta-

edellytykset alueella turvataan. Mikäli tähän ei kyetä, hanketta ei voi toteuttaa. Etenkin vaihtoehto 

VE1 voi tässä valossa olla toteuttamiskelvoton. 

 

 

Vaikutukset poronhoitoon  

 

Paliskunnan alueelle tuleva turvetuotanto aiheuttaa aina erilaisia haittoja ja menetyksiä poronhoidolle. 

Muun muassa laidunalueet vähenevät ja pirstoutuvat pienempiin osiin, minkä seurauksena muut lai-

dunalueet kuluvat entistä enemmän, kun porojen laidunnus painottuu vain jäljelle jääville alueille. 

Hankkeiden myötä myös poronhoitotoiminta vaikeutuu ja paliskunnan työmäärä lisääntyy. Turvetuo-

tantoalueilla ja liikenteessä tapahtuu vahinkoja poroille.  

 

YVA-selostuksen mukaan ”Isosydänmaan paliskunnalla on laidunmaita kaikkiaan 2 325 km2, joten 

poistuva laidunalue on 0,15 %.” Todellisuudessa paliskunnan tämän osan laidunalueen, jonka luontai-

sina rajoina toimivat Kivijoki ja Simojoki, pinta-ala on karkeasti mitattuna noin 370 km2, josta laa-

jimman vaihtoehdon VE1 mukaan poistuisi 353 ha. Tämä tarkoittaa, että todellisuudessa poistuva lai-

dunalue olisi noin 9,5 %. Mikäli poistumaa verrattaisiin vielä tämän mainitun paliskunnan laidunalu-

een hyvien kesälaidunten pinta-alaan ja vähennettäisiin siitä jo käytössä oleva Näätäaavan turvetuotan 
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toalue (245 ha tuotannossa vuonna 2017), olisi laidunten poistuman osuus vielä moninkertainen. 

Todellista laidunten vähenemistä ja sen merkitystä poronhoidolle ei kuitenkaan ole tutkittu YVA:ssa. 

 

Turvetuotantoalueiden ojat ovat tyypillisesti jyrkkäreunaisia ja niin syviä etteivät poron jalat yllä poh-

jaan. Lisäksi pohja on usein upottava ja lietteinen, ja kylmä vesi kangistaa etenkin pienen vasan nope-

asti. Porot todennäköisesti hakeutuvat turvesuolle keskikesällä räkkäaikana. Tällöin varsinkin vasoja 

hukkuu ojiin, kun ne eivät pääse emiensä perässä niiden ylitse esim. paetessaan petoa, työkoneita tms. 

tai muuten kulkiessaan ojien yli. Turvetuotantoalueilla tapahtuvat porotuhot kohdistuvat tyypillisesti 

tiettyjen poronomistajien porokarjoihin, jotka perinteisesti laiduntavat ko. alueilla. Tämä lisää vaiku-

tuksen merkittävyyttä. Paliskunnat ovat myös ilmaisseet huolensa turvetuotantoalueiden vesistö- ja pö-

lyvaikutuksista, jotka vaikuttavat esim. porojen juomavesiin ja sitä kautta niiden kuntoon.  

 

Myös turvetuotannon aiheuttama liikenteen lisääntyminen (tässä hankkeessa max. 1 104 rekkaa/vuosi) 

tulee todennäköisesti aiheuttamaan suoria vahinkoja alueen porotaloudelle. Porokolarien määrä alueel-

la tulee kasvamaan. Tyypillisesti porokolarit tapahtuvat marras-tammikuussa ja raskaan liikenteen on 

niissä huomattava. Turvetta tullaan ajamaan rekoilla soilta pääasiassa lämmityskaudella eli juuri pa-

himpaan porokolariaikaan ja ajoreitit ovat tieosuuksilla, joiden kautta porot liikkuvat tähän vuodenai-

kaan. On paliskuntia, joissa turverekat aiheuttavat suurimman osan liikennevahingoista. Liikenneva-

hingoista saatava korvaus ei korvaa esim. menetettyä siitoseläintä, jonka tulevien vuosien tuotto jää 

poronomistajalta saamatta.  

 

Turvetuotantoalueisiin liittyy uhka porojen vapaan laidunnusoikeuden pysyvästä menetyksestä turve-

tuotantoalueiden poronhoidolle sopimattomassa jälkikäytössä, mikäli ne siirtyvät viljelyskäyttöön. 

Suot ovat yksi tärkeimmistä luontotyypeistä poronhoitoalueella etenkin kesälaitumina. Turvetuotanto-

alueiden jälkikäytöstä ei saa aiheutua paliskunnalle uusia kustannuksia, kuten aitaamisvelvollisuutta 

(esim. viljelykset), varsinaisen turvetuotannon päättymisen jälkeen. Paras jälkikäyttötapa olisi alueen 

soistaminen uudelleen.  

 

 

Ympäristövaikutusten arviointi 

 

Turvetuotannon vaikutuksia poronhoidolle on arvioitu YVA:ssa jollain tasolla. YVA-selostuksen po-

ronhoitoa koskevassa kappaleessa on kuitenkin virheitä ja puutteita. Paliskuntien poromäärät on ker-

rottu väärin. Selostuksessa sanotaan, että arvioinnissa on käytetty PoroGIS-aineistoa 2000-luvun alus-

ta. Paliskuntain yhdistys on toimittanut arviointia varten Pöyrylle tuoreimman aineiston eli LUKE:n ja 

SYKE:n yhteistyössä paliskuntien kanssa POROT-hankkeessa tuottaman paikkatietoaineiston, joka on 

valmistunut vuonna 2014. Paliskuntien toimintaa ja liikennevahinkoja kuvaavia tilastoja ei ole esitetty 

selostuksessa. Ne olisi saanut yhdistykseltä. Vaikutusten arvioinnin lähtötiedot ovat siis puutteelliset. 

Paliskuntia on kuitenkin haastateltu YVA-selostusvaiheessa ja alueen poronhoitotoiminnasta esitetään 

kartat, joiden aineistoa on ilmeisesti päivitetty haastattelussa.  

 

Kaikkia hankkeen vaikutusmekanismeja ei ole tunnistettu. Myös itse vaikutusten arviointi on puutteel-

linen ja virheellinen. Siinä ei ole käytetty hyväksi Poro-YVA-opasta (2014). Oppaan tekovaiheessa 

Pöyryn oma asiantuntija oli mukana määrittelemässä poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten arvioin-

nin hyvää käytäntöä. Pöyry kuitenkin sortuu alkeelliseen virheeseen kirjatessaan selostukseen tämän 

kaltaisia lauseita: ”Isosydänmaan paliskunnalla on laidunmaita kaikkiaan 2 325 km2, joten poistuva 

laidunalue on 0,15 %.” Poistuvaa laidunaluetta olisi tullut verrata esimerkiksi paliskunnan tämän osan 

käytettävissä oleviin kesälaitumiin tai mieluummin tämän alueen tärkeimpiin kesälaitumiin, koska pa-

liskunnat ovat kertoneet haastattelussa alueen olevan merkittävää kesälaidunta, missä laiduntaa valta 
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osa niiden poroista. Tämä lisää hankkeen vaikutusten merkittävyyttä paliskunnille. Arvioinnissa olisi 

tullut huomioida myös, paljonko paliskuntien alueella tai tällä paliskunnan osa-alueella on jo turvetuo-

tannon vuoksi poistuneita laidunmaita (yhteisvaikutukset Näätäaavan ja mahdollisten muiden hankkei-

den kanssa). YVA-selostuksessa ei siten ole tutkittu hankkeen todellista vaikutusta Isosydänmaan pa-

liskunnan laitumiin. YVA-selostuksessa ei tunnuta ymmärtävän sitäkään, että vaikutus kohdistuu val-

taosaan Isosydänmaan ja suureen osaan Kuukkaan paliskunnan poroista, mikä myös nostaa vaikutusten 

merkittävyyttä. Liikennevahinkoja käsittelevässä kappaleessa porovahingot on tunnistettu, mutta niitä 

ei ole käytännössä arvioitu. Paliskunnilla olisi ollut tiedot pahimmista kolariosuuksista ja kolareista 

löytyy myös paikkatietoaineistoa. Porojen hukkumisia turvetuotantoalueen ojiin ja altaisiin ei ole arvi-

oitu. Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia paliskunnille ei ole arvioitu. Esimerkiksi paliskunnat ovat ker-

toneet turvetuottajien valittavan porojen tulosta tuotantoalueille ja aumojen sotkemisesta. Tämä ei ole 

paliskunnan syytä, eikä sen estäminen ole poronhoitolain mukaan paliskunnan vastuulla vaan tuottajat 

ovat itse vastuussa aumojen aitaamisesta, mikäli porot aiheuttavat haittaa. Tämä johtaa siihen, että tur-

vetuotantohanke aiheuttaa potentiaalisesti paliskunnille konfliktitilanteita turvetuotannon toimijoiden 

kanssa. Jälkikäytön vaikutusten arvioinnissa (kappale 16) ei ole käsitelty lainkaan paliskuntien huolen-

aiheena esille nostamaa viljelyskäyttöön ottamista. Sen vaikutukset, etenkin vaihtoehdossa VE 1, pa-

liskunnalle olisivat suuremmat kuin ”vähäiset”, mihin arvioinnissa on päädytty (pysyvä laidunnusoi-

keuden menetys ja aitaamisvelvollisuus).  

 

Paliskuntain yhdistys katsoo, että kaiken kaikkiaan hankkeen vaikutusten arviointi on puutteellinen ja 

YVA-selostuksen johtopäätös ”kohtalaisesta” tai ”vähäisestä” haitasta poronhoidolle ei ole oikea. Vai-

kutukset etenkin vaihtoehdossa VE 1 olisivat huomattavan negatiiviset (suuret tai erittäin suuret).  

 

Poronhoidon kokemien haittojen lieventämistä on käsitelty lähinnä vain ojien luiskaamisen ja altaiden 

aitaamisen osalta. Turvallisuus tulee ottaa huomioon myös muuten. Pelkät luiskat ojien päissä eivät ole 

riittävät, vaan luiskia tulee olla riittävän paljon ojien varrella. Ojien yli tulee rakentaa myös siltoja po-

romiesten liikkumisen helpottamiseksi, sillä he joutuvat tarkkailemaan alueita porovahinkojen löytä-

miseksi. Myös jatkuva yhteydenpito osapuolten välillä on välttämätöntä. Mikäli porovahinkoja tapah-

tuu, niistä tulee aina tiedottaa paliskuntaa. Myös muiden kuin hukkumisriskialueiden aitaaminen (esim. 

aumat), ja liikennevahinkojen vähentäminen lieventävät haittavaikutuksia. Vapon tulee lisäksi korvata 

ojiin hukkuneet porot täysimääräisesti.  

 

Laitumien menetyksen haitallisia vaikutuksia ehkäistään sillä, että hanke toteutetaan mahdollisimman 

pienenä, ja että hanketta ei toteuteta ennen kuin Näätäaavan hanke (joka myös on Vapon hanke) on 

viety loppuun ja alue kasvitettu uudelleen porojen laidunkäyttöön. Myös Makkara-aavan hankkeessa 

on sitouduttava jo etukäteen siihen, ettei jälkikäyttömuotona ole viljelyskäyttö. Tätä jälkikäytön oh-

jausta muuhun kuin viljelyskäyttöön poronhoitoalueella on linjattu muun muassa alueella vireillä ole-

vassa maakuntakaavassa turvetuotantopotentiaalisten alueiden kaavamerkinnän määräyksissä (joskaan 

tätä hanketta ne eivät suoraan koske, koska se on poistettu kaavasta). Turvetuotantoalueiden palautta-

mista porolaitumiksi tutkitaan parhaillaan Luonnonvarakeskuksen hankkeessa ja lupaavia tuloksia on 

jo saatu.  

 

 

Lopuksi  

 

YVA-selostuksen selvitys poronhoidolle kohdistuvista vaikutuksista on monilta osin puutteellinen ja 

lopputulos ei vastaa Paliskuntain yhdistyksen näkemystä vaikutusten merkittävyydestä. Hankkeen vai-

kutukset poronhoidolle etenkin varsin laajassa vaihtoehdossa VE 1 olisivat huomattavan negatiiviset.  
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Hankkeen toteuttamiskelpoisuus etenkään vaihtoehdolla VE 1 ei ole mitenkään selvä. Sitä tulee jatko-

suunnittelussa arvioida myös poronhoidon turvaamisen kannalta. Hankkeesta ei ole käyty poronhoito-

lain 53 § mukaisia neuvotteluita. Mikäli hanke kuitenkin toteutetaan, poronhoidolle kohdistuvien vai-

kutusten estämiseen ja lieventämiseen tulee sitoutua. Keinoista tulee sopia alueen paliskunnan kanssa. 

Vapo Oy:n tulee kompensoida poronhoidolle aiheuttamansa haitat ja menetykset täysimääräisesti. 

 

Isosydänmaan paliskunnan lausunnot tulee ottaa huomioon painoarvoltaan merkittävinä turvetuotanto-

hankkeen jatkosuunnittelussa, luvituksessa ja alueen jälkikäytöstä päätettäessä. 
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