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HOSSAN KANSALLISPUISTON HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 

 

Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut on laatinut luonnoksen Hossan kansallispuiston 

hoito- ja käyttösuunnitelmaksi. Puisto on perustettu Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kun-

niaksi vuonna 2017. Suunnittelualue sijoittuu Hossa-Irnin paliskunnan alueelle, Suomussalmen, Kuusa-

mon ja Taivalkosken kuntaan.  

 

Poronhoitoa saa harjoittaa kansallispuistossa poronhoitolain (PHL 848/1990) mukaisesti. Poronhoidon 

rakenteita on sallittua rakentaa luvanvaraisesti ja maastoliikenne on sallittua poronhoitotöissä. Poron-

hoidolla on alueella pitkät perinteet ja se tuo useille perheille leivän joko kokonaan tai osittain. Poron-

hoito perustuu porojen vapaaseen laiduntamiseen, erilaisiin vuodenaikaisiin laidunalueisiin sekä poron-

hoidon muihin toiminnallisiin alueisiin. Yhtenäiset laidunalueet ja porojen laidunnusrauha ovat poron-

hoidon tärkeimpiä edellytyksiä. Erilaiset luonnonsuojelu- ja erämaiset alueet ovat poronhoidon kannalta 

monin tavoin hyvin tärkeitä, koska poronhoidolle haitallinen tai häiriötä aiheuttava muu maankäyttö 

näillä alueilla on kiellettyä, vähäistä tai rajoitettua. Hossan kansallispuiston alue on Hossa-Irnin palis-

kunnan tärkeä kesän (suot) sekä syksyn ja alkutalven (kankaat) laidunalue. Kansallispuiston alueelle 

sijoittuu kolme paliskunnan käytössä olevaa erotusaitapaikkaa. Paliskunnan suurin sallittu eloporoluku 

on 3 000 ja poronomistajia on 56. Maasuurpetojen porotaloudelle aiheuttamat vahingot ovat olleet alu-

eella korkealla tasolla yli vuosikymmenen ajan. Sen vuoksi kansallispuiston perustamislaissa säädettiin 

erikseen suurpetojen poistamisen mahdollisuuksista, mikä on käytännössä ainoa tapa estää petovahin-

koja.  

 

Yksityiskohtaiset huomiot luonnoksesta 

 

Porotalous nähdään suunnitelmassa keskeisenä arvona muiden joukossa. Tämä on totta ja on hyvä, että 

se on nostettu esille. Alueella on näkyvissä myös poronhoidon kulttuurihistoriallisia arvoja, joita kan-

nattaa vaalia ja ylläpitää esimerkiksi kunnostaen vanhoja rakenteita ja kertomalla niistä yleisölle.  

 

Sivu 27: Polttopuun otto on suunnitelman mukaan kielletty. Poronhoitolain 40 § mukaan kuitenkin ”Po-

ronhoitoa varten saadaan valtion metsistä ottaa ilman erityistä lupaa korvauksetta poltto- ja kotapuiksi 
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tarvittavia puita.” Epäselvyyksien välttämiseksi kohta tulisi muuttaa suunnitelmaan poronhoitolain mu-

kaiseksi. Asia kyllä mainitaan sivulla 60 (Poronhoidon toimenpiteet). 

 

Uhkakuvat: (s. 30) porojen laidunnus nähdään suunnitelmassa uhkana, joskin vähäisenä, alueen luon-

nonarvoille. Alueen porotiheys on pieni, eikä laidunnuspaine missään nimessä ole voimakas, etenkin 

kun paliskunta on todellisuudessa reilusti alle sille säädetyn suurimman sallitun poroluvun. Kulttuuriar-

vot kohdassa lukee ”Maisemassa ihmisen vaikutus näkyy muun muassa kolopuina, tervahautoina ja po-

ronhoidon jäänteinä.” Voisiko tämän selvyyden vuoksi muotoilla esim. ”poronhoidon rakenteiden jään-

teinä ja muina merkkeinä (jos tarkoitetaan esim. luppokaskia)”? Suunnitelman uhkakuvissa nähdään 

porojen tärkeälle laidunnusalueelle kohdistuva hallitsematon kova matkailupaine. Tämä on totta ja hyvä, 

että se on nostettu esille. Painetta voidaan ehkäistä reittien suunnittelulla yhteistyössä paliskunnan 

kanssa ja laittamalla reittejä samaan maastokäytävään. Neuvottelumenettelyistä on sovittu Paliskuntain 

yhdistyksen ja Metsähallituksen välisessä sopimuksessa poronhoidon huomioon ottamisesta. 

 

Poronhoidon toimenpiteet (s. 60) kohta on merkitty muuten oikein, mutta suositusten kohdalla sanotaan: 

”Tarvittaessa Metsähallitus osoittaa paliskunnille puiston alueelta sellaiset luontoarvoiltaan herkät koh-

teet, joissa poroja ei tulisi ruokkia eikä liikkua mönkijöillä.” Mönkijöillä liikkumisen estämiselle ei ole 

maastoliikenne- tai poronhoitolain mukaisia perusteita, eikä myöskään toimijoiden väliseen sopimuk-

seen ole asiaa kirjattu. Maastoliikennelain 4 § mukaan lupaa maastossa liikkumiseen ei tarvita ”--- 3) 

poronhoitoon kuuluviin töihin poronhoitolaissa (848/90) tarkoitetulla poronhoitoalueella ja sen välittö-

mässä läheisyydessä lumipeitteen aikana eikä liikkumiseen näihin töihin kuuluvissa välttämättömissä 

tehtävissä lumettomassa maastossa---”. Metsähallitus ei voi näin ollen kieltää tai puuttua mönkijällä 

liikkumiseen, mikäli poronhoitaja on välttämättömissä poronhoitotöissä. Neuvotella toki voi ja antaa 

suosituksia, mikäli maastoliikenne jossain on todella ongelma. Alueiden, joilla poroja ei saisi ruokkia, 

osoittamiseksi paliskunnalle tulee toimittaa koordinaatit tai kartat, jotta niitä voidaan tosiasiassa välttää. 

Paliskunnan kanssa tulee järjestää neuvottelu, mikäli tällaisia rajoituksia on tarpeen antaa. Vähäistä hei-

nän levittämistä porojen houkuttelemis- tai keräämistarkoituksessa ei voida pitää ruokkimisena tässä 

yhteydessä, eikä siitä jää jälkiä maastoon. 

Hossa-Irnin paliskunta on osallistettu hoito- ja käyttösuunnitelman tekoon. Tämä on tärkeää ja poron-

hoitolain mukaista (53 § neuvotteluvelvollisuus valtion mailla). 
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