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PAAVALNIEMEN OSAYLEISKAAVA 

Kaavaluonnos 

 

Rovaniemen kaupunki valmistelee osayleiskaavaa Paavalniemeen. Kaavalla osoitetaan muun muassa 

uutta pientalovaltaista asuinrakentamista ja joenrantaan jonkin verran myös lomarakentamista. Suunnit-

telualue on monilta osiltaan jo tällä hetkellä asuinaluekäytössä. Kaava-alueen luonnontilaiset osat ja sitä 

ympäröivät alueet ovat kuitenkin aktiivista poronhoitoaluetta ja kaavalla voi siten olla vaikutuksia po-

ronhoitoon. 

 

Suunnittelualue sijoittuu Narkauksen paliskunnan alueelle. Narkauksen paliskunnan suurin sallittu elo-

poromäärä on 2 000 ja poronomistajia on 58. Paliskunnan poronhoito tukeutuu luonnonlaitumien ympä-

rivuotiseen käyttöön. 

 

Poronhoidon huomioon ottaminen kaavoituksessa  

 

Poronhoitolaki (PHL 848/1990) on erityislaki, joka tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja muussa po-

ronhoitoalueella tapahtuvassa toiminnassa. Poronhoidon kannattavuuden edellytys on vapaa laidunnus-

oikeus (PHL 3 §). Vapaa laidunnusoikeus on tarkoitettu ja tunnustettu pysyväksi oikeudeksi ja se on 

voimassa kaikkialla poronhoitoalueella maan omistus- ja hallintaoikeudesta riippumatta. Se tarkoittaa 

porolle oikeutta ottaa ravintonsa vapaasti luonnosta. Poronhoitolaissa määritellään rajoituksia porojen 

laiduntamiselle. Lain 31 § mukaan muualla kuin saamelaisten kotiseutualueella poroja on hoidettava 

siten, etteivät ne pääse puutarhoihin, vakinaisten asuntojen pihoihin tai muille erityiseen käyttöön ote-

tulle alueille. Rajoitus ei koske vapaa-ajan asuntoja eivätkä vapaa-ajan asunnot ole myöskään lain tar-

koittamaa muuta erityiseen käyttöön otettua aluetta. Poronhoitolain 53 § velvoittaa viranomaisen neu-

vottelemaan asianosaisen paliskunnan kanssa valtion maita koskevien hankkeiden yhteydessä, mikäli ne 

vaikuttavat olennaisesti poronhoidon harjoittamiseen. Lisäksi alueella voimassa ja vireillä olevan maa-

kuntakaavan yleismääräys edellyttää poronhoidon turvaamista alueiden käytön suunnittelussa. 
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Yksityiskohtaisemmat huomiot  

 

Poronhoitoa kuvataan yleisesti kaavaselostuksessa. Selostukseen on lisätty myös kartta lähialueen po-

ronhoidon aita-alueista. Selostukseen voisi lisätä, että kaavan lähialueet ovat porojen tärkeimpiä talvi-

laidunalueita ja kaava-aluetta lähimpänä, sen itäpuolella sijaitsee Pöyliövaaran erotusaitapaikka, jota 

käytetään lähinnä lähialueen porojen keräämiseen pois asutuksen piiristä.  

 

Kaava-alue on osittain jo rakennettua asuinaluetta, eikä sillä tavoin aktiivisesti porotalouskäytössä. Uu-

sia rakennuspaikkoja on osoitettu pääasiassa vanhan asutuksen yhteyteen ja merkittävä määrä myös kaa-

van keskiosaan. Lähes poikkeuksetta Rovaniemen uusilla asuinalueilla on syntynyt ongelmia porojen 

tultua pihoille eri syistä. Narkauksen paliskunnan mukaan aiempina vuosina alueelta on satunnaisesti 

tullut soittoja yksittäisistä poroista, jotka oleskelevat pihoilla kesäaikaan, mutta viime vuosina ei tällä 

alueella suurempia ongelmia ole ollut. Koska lähialue on porojen talvilaidunta, niitä voi tulla pihapiirei-

hin myös alkutalvella. Poroja pyydetään pois alueelta talven edetessä. Kaava voi jonkin verran lisätä 

ristiriitoja sekä vakituisten asuntojen osalta mahdollisesti korvausvaatimuksia ja -velvoitteita paliskun-

nalle. Tällaisia ongelmia asukkaiden ja poronhoitajien välille olisi kaavoituksen keinoin syytä pyrkiä 

tunnistamaan ja ennalta ehkäisemään.  Kaavaan merkityllä loma-asutusalueella eivät poronhoitolain va-

hingonkorvaussäännökset (luku 6) ole voimassa. Porojen mahdollinen oleskelu alueella kannattaa ottaa 

jo pihojen suunnittelussa huomioon. Mikäli loma-asuntoja esimerkiksi on tarpeen aidata, aitaamisvel-

vollisuus kuuluu rakentajalle itselleen eikä paliskunnalle.  

 

Kaavan M-1 alueen määräyksellä sallittaisiin maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista var-

ten tarpeellinen rakentaminen. Voi olla, että myös porotalouden vähäiset rakenteet (pyyntiaidat) ovat 

alueella tarpeellisia, jos poroja tarvitsee houkutella, kerätä ja kuljettaa autolla alueelta pois. Paliskunta 

on yleensä käyttänyt alueella väliaikaisia pyyntiaitarakenteita tähän tarkoitukseen, mutta tulevaisuu-

dessa, jos poroja jostain syystä (esim. lisääntyvä häiriö lähialueilla) kulkeutuu alueelle enemmän, voi 

pysyvämpikin rakenne olla tarpeellinen.  

 

Kaavakartan yleismääräyksissä on: "Rakennettaessa poronhoitoalueella on huomioitava poronhoitolain 

3 §:n takaama porojen vapaa laidunnusoikeus. Uusien asemakaavoitettavien alueiden suunnittelussa ja 

toteutuksessa on pyrittävä turvaamaan poronhoidon edellytykset." Tämä on riittävä määräys tässä kaa-

vassa.  

 

Paliskuntain yhdistys on muutama vuosi sitten laatinut oppaan rakentajille siitä, miten porojen kanssa 

tulisi toimia vakituisen asutuksen kyseessä ollessa. Opas on toimitettu Rovaniemen kaupungille. Opasta 

tulisi jakaa uusille rakentajille Rovaniemellä ja tarvittaessa kehittää eteenpäin. Rovaniemellä on myös 

käytössä porovahtipuhelin, johon pihaporoasioissa voi ottaa yhteyttä. 
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