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ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT ALUSTAVAT PYKÄ-

LÄLUONNOKSET JA NIIDEN PERUSTELUT 

 

Ympäristöministeriö valmistelee Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista. Sen yhteydessä on valmis-

tunut alustava luonnos alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista pykälistä, joka on asetettu 

avoimelle kommentointikierrokselle (webropol-kysely). 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujär-

jestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta, tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinym-

päristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja johdon-

mukainen. Lakia uudistettaessa otetaan huomioon muun muassa laajat yhteiskunnalliset ilmiöt kuten 

ilmastonmuutos, eri alueiden elinvoimaisuus ja kestävä kehitys, alueidenkäytön suunnittelun laatu sekä 

osallistumisen ja vuorovaikutuksen helppous. 

 

 

Poronhoito ja alueidenkäytön suunnittelu 

 

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

hoito on poronhoitoalueella keskeinen osa alueen elinkeinoelämää, kuten lihan ja muiden tuotteiden ja 

palveluiden tuottamista, jalostamista ja jatkuvasti kasvavaa matkailutoimintaa. Poronhoito on kuitenkin 

laajojen, yhtenäisten ja rauhallisten maa-alueiden tarvitsijana erittäin altis muun maankäytön vaikutuk-

sille. Muu maankäyttö on kuluneiden vuosikymmenten aikana aiheuttanut huomattavia muutoksia po-

rolaitumilla, mikä heijastuu poronhoidon alueiden käytön mahdollisuuksiin ja kannattavuuteen. Poron-

hoidon ja muun maankäytön yhteensovittamisen tarve alueiden käytön suunnittelussa on suuri.  

 

Poronhoito-oikeus eli porojen vapaa laidunnusoikeus on ikiaikainen nautintaoikeus, joka on poronhoi-

tolailla (PHL 848/1990) turvattu erityinen oikeus (3 §): ”Poronhoitoa saadaan tässä laissa säädetyin ra-

joituksin harjoittaa poronhoitoalueella maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta.” Valtion maita 

koskee PHL 53 §:n mukaan neuvotteluvelvollisuus suunnitelmissa, jotka vaikuttavat olennaisesti poron-

hoidon harjoittamiseen. Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella olevaa valtion maata ei PHL 
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2.2 §:n mukaisesti saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. Poron-

hoitolaki ei turvaa poronhoidon edellytyksiä maankäytön suunnittelussa kokonaisvaltaisesti, sillä kielto 

aiheuttaa huomattavaa haittaa koskee vain 20 pohjoisinta paliskunnan valtion maita. Viranomaisten neu-

votteluvelvollisuus koskee niin ikään valtion maita, kun etenkin poronhoitoalueen eteläosissa suurin osa 

paliskuntien alueista on yksityismailla. Poronhoitolaki ei suoraan ota kantaa maankäytön suunnitteluun 

tai poronhoidon huomioon ottamiseen siinä. Siksi poronhoidon huomioon ottaminen MRL-uudistuk-

sessa on äärimmäisen tärkeää. 

 

Poronhoito on olennainen, elävä osa koko Suomen kulttuuriperintöä. Suomi on sitoutunut suojelemaan 

kulttuuriperintöään maisema- ja kulttuuriympäristön suojelua koskevien kansainvälisten sopimusten 

kautta sekä suojelemaan alkuperäis- ja perinteisen elämäntavan omaavien paikallisväestöjen perinnetie-

toa Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (artikla 8j) kautta. Poronhoitoalueella ta-

pahtuva oikeudenmukainen alueiden käytön suunnittelu on elinkeinon ja kulttuuriperinnön jatkuvuuden 

kannalta keskeinen kysymys. Poronhoidon huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa edistää 

luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja poronhoidon kestävää laidunten käyttöä. Esimerkiksi ym-

päristöministeriön uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelmassa nostettiin esille maankäytön suunnit-

telun tärkeys yhteistyössä poronhoidon edustajien kanssa. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioin-

nin loppuraportissa (2018) todettiin tunturiluonnon osalta, että porolaitumien ja poronhoidon huomioon 

ottaminen maankäytön suunnittelussa turvaa tunturiluontotyyppejä. Myös Luonnonvarakeskuksen po-

rolaidunten tilan inventoinnin (2019) johtopäätöksissä todettiin metsätalouden ja muun maankäytön lai-

tumia pirstovat ja vähentävät vaikutukset, mikä heijastuu suoraan laidunten tilaan. Tutkimuksessa suo-

siteltiin, että maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään säästämään rauhalliset laidunalueet 

mahdollisimman vähäisellä uudella maankäytöllä mm. keskittämällä uudet maankäyttö- ja rakennus-

hankkeet jo rakennetuille alueille. 

 

Myös valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on alusta saakka tunnistettu poronhoidon erityisyys 

ja edellytetty, että ”poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.” Tosin 

viimeisimmässä valtioneuvoston VAT-päätöksessä tämä kirjaus heikkeni oleellisesti ja koskee käytän-

nössä enää poronhoidolle tärkeitä alueita saamelaisten kotiseutualueella, mikä ei ole tasapuolista eikä 

millään tavalla perusteltua ottaen huomioon poronhoidon alueidenkäytölliset tarpeet, vuosisataiset pe-

rinteet ja kulttuuria ja syrjäisten alueiden elinvoimaa kannattelevan vaikutuksen koko poronhoitoalu-

eella.  

 

Poronhoidon alueidenkäytöllisiä edellytyksiä turvaava suunnittelumääräys on tällä hetkellä kirjattu kaik-

kiin poronhoitoaluetta koskeviin maakuntakaavoihin (yleismääräyksiin) hieman eri muotoiluin. Myös 

joissakin poronhoitoalueen yleiskaavoissa tai strategisissa osayleiskaavoissa annettu turvaamista koske-

via määräyksiä sellaisilla alueilla, jotka ovat poronhoidolle erityisen tärkeitä sekä hankkeissa, jotka eri-

tyisesti voivat vaikuttaa poronhoitoon ja joiden suunnittelun yksityiskohdissa se erityisesti pitäisi ottaa 

huomioon (esim. tuulivoima ja kaivostoiminta). Maakuntakaavojen suunnittelumääräys on siten ollut 

ohjeena alemman asteisessa suunnittelussa ja ollut sellaisena erittäin tarpeellinen. Poronhoidon aluei-

denkäytöllisten edellytysten turvaamiseksi on kehitetty myös muita kaavamerkintöjä ja -määräyksiä 
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(”poronhoidolle erityisen tärkeät kohteet/alueet”). Näiden kehittämistä edesauttoi poronhoidon paikka-

tietoaineistojen ajantasaistaminen SYKE:n ja Luken toteuttamassa TOKAT-hankkeessa.  

 

Kuten todettu, poronhoito on erityislainsäädännön antaman oikeuden kautta alueiden käyttäjä, jolla on 

erityisiä tarpeita. Poronhoito on poronhoitoalueella ylikunnallinen alueiden käytön muoto, sillä palis-

kuntien rajat eivät noudattele kuntien rajoja, vaan ne voivat sijaita useamman kunnan alueella. Poron-

hoito on siten oleellinen osa maakunnan oloista johtuvia erityisiä tarpeita, jotka on otettava huomioon 

maakuntakaavoituksessa (MRL 28 §). Alueiden käytön suunnittelun laatu on poronhoidon näkökulmasta 

mennyt hyvin eteenpäin viime vuosina. Syynä ovat olleet tiedon lisääntyminen, vuorovaikutuksen ja 

osallistamisen, vaikutustenarvioinnin sekä sopivien aineistojen ja työkalujen kehittäminen. Tämä on 

nähtävissä erityisesti maakuntakaavoituksen ja maakuntien kaavoittajien työn tuloksena. Työtä on tehty 

kiitettävästi ja pitkäjänteisesti kaikissa poronhoitoalueen maakuntaliitoissa (Lappi, Pohjois-pohjanmaa 

ja Kainuu). 

 

 

Maakuntakaavaa koskevat ehdotukset 

 

Lausuttavan olevan luonnoksen mukaan maakuntakaavojen merkitys heikentyisi uudistuksessa oleelli-

sesti nykyisestä. Maakuntakaavan oikeusvaikutus alempiasteiseen suunnitteluun sekä viranomaisten 

edistämisvelvollisuus rajattaisiin koskemaan ainoastaan maakunnan liikennejärjestelmää ja viherraken-

netta.  

 

Maakuntakaavat ovat poronhoitoalueella olleet erittäin hyvä maakunnan alueidenkäytöllisten tarpeiden 

yhteensovittaja. Maakuntakaavojen erityspiirteenä poronhoitoalueella ovat laajat kaava-alueet, ja niissä 

yhteensovitettavia asioita ovat eritoten maakunnallisesti tärkeät maankäyttömuodot, kuten poronhoito, 

metsätalous, matkailu ja kaivostoiminta sekä saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskulttuuriin liitty-

vät maankäytön tarpeet. Nämä kaikki ovat poronhoitoalueella ylikunnallisia, eli maakunnallisella tasolla 

kaavallisesti ratkaistavia asioita: siitä ovat esimerkkinä monen kunnan alueelle sijoittuvat laajat kaivos-

hankkeet, matkailukeskukset, tuulivoimahankkeet ja poronhoidon alueiden käytölliset tarpeet. Niitä ei 

voi ratkaista tulevaisuudessakaan kuntakaavoilla, koska kunnilla ei ole toimivaltaa toisten kuntien alu-

eilla.  

 

Paliskunnan poronhoidon toiminta on yhtenäinen kokonaisuus ja maankäytön lisääntyminen tai muutos 

yhdessä osassa paliskuntaa vaikuttaa yleensä sen koko toimintaan. Ylikunnallisena suunnittelun väli-

neenä maakuntakaava on käytännössä ainoa kaavataso, jolla poronhoito voidaan ottaa huomioon suun-

nittelussa ja arvioida suunnittelun vaikutukset koko paliskunnan kattavalla tasolla. Maakuntakaavalla 

pystytään siten vaikuttamaan paliskunnan alueen suunnitteluun kokonaisvaltaisesti. Monesti maakunta-

kaava on myöskin ainoa kaavataso, joka koskettaa kokonaista paliskuntaa, koska alueen kunnat ovat 

laajoja ja maaseutumaisia, eikä niille laadita kuntia kattavia yleiskaavoja. Pohjoisessa Suomessa kunta-

kaavojen laatiminen kokonaisten kuntien alueille olisi jo yksin resurssien riittävyyden näkökulmasta 
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mahdotonta (selvitysten laajuus). Tämäkin puoltaa maakuntakaavan tärkeyttä maakunnallisesti erityis-

ten tarpeiden maankäytön suunnittelun välineenä. 

 

Paliskuntain yhdistys katsoo, että on välttämätöntä, että maakuntakaavassa jatkossakin otetaan huomi-

oon ja turvataan poronhoidon toiminta. Maakuntakaavan tulee jatkossakin ohjata oikeusvaikutteisesti 

alempiasteista suunnittelua muissakin kuin viherrakennetta ja liikennejärjestelmiä koskevissa asioissa. 

Tällaisia ovat erityisesti hankkeita (erityisesti tuulivoima- ja kaivoshankkeet) koskevat kaavat. On aivan 

välttämätöntä, että hankkeissa edelleen edellytetään poronhoidon alueidenkäytön turvaamista ylemmän 

tason maankäytön suunnittelun kautta, koska mikään erityislainsäädäntö tai VAT ei sitä muuten edellytä. 

Maakuntakaavan ohjausvaikutus näkyy nykyisin kuntien osayleiskaavoissa, osin jopa asemakaavoissa: 

maakuntakaavaan merkittyjä poroaitojen rakenteita ja muita merkittäviä poronhoidon toiminta-alueita 

on merkitty alempiasteisiin kaavoihin ja otettu huomioon alemman tason kaavoja suunniteltaessa. Tä-

män ohjauksen poisjääminen oikeusvaikutusten kaventuessa merkitsisi aivan olennaista poronhoidon 

alueidenkäyttötarpeiden huomioon ottamisen heikennystä. Kuntakaavoissa poronhoidon huomioon ot-

tamisen taso valitettavasti vaihtelee kuntien omien intressien ja päätöksentekijöiden arvomaailman mu-

kaan.  

 

Poronhoitoalueen maakuntakaavoja on tehty hyvällä yhteistyöllä ja laajapohjaisessa vuorovaikutuksessa 

kuntien ja muiden asianosaisten kesken. Miten tämän kävisi jatkossa, jos oikeusvaikutteisuus poistuisi 

muiden kuin viherrakenteen ja liikennejärjestelmien osalta? Osallistettaisiinko muita asianosaisia ollen-

kaan? Ainakin prosessiin osallistumisen mielekkyys tulisi kärsimään, kun kaavalla ei enää olisi saman-

laista vaikutusta alemman asteen suunnitteluun. Tämä ei edistäisi MRL-uudistuksen tavoitetta kansa-

laisten mahdollisuuksien parantamisesta osallistua omaa elinympäristöänsä koskevaan suunnitteluun. 

 

Edellä esitetyin perusteluin ehdotamme seuraavia muutoksia maakuntakaavaa koskevien pykälien ja nii-

den perusteluiden luonnoksiin. 

 

Ehdotamme seuraavaa lisäystä lain perustelutekstin viherrakenteen kohtaan (pykälän 1 momentin 3. 

kohta) (s. 7, 3. kappale, viimeinen lause):  

”--- sekä esimerkiksi metsien talouskäytön ja metsien monikäytön, kuten poronhoidon edellyttämän alu-

eidenkäytön näkökulmasta.” 

 

Ehdotamme pykälän X [maakuntakaavan sisältö] 2. momentin muuttamista muotoon: 

”Maakuntakaavassa voidaan esittää myös muita maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia tai maa-

kunnan erityispiirteistä johtuvia asioita.” 

 

Ehdotamme muiden maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisten asioiden perustelutekstin kohtaan 

lisäystä (s. 7, 4. kappale, 2. lause):  

”Tällaisia asioita voisivat olla esimerkiksi luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön sekä perinteisten 

elinkeinojen kannalta merkittävät maakunnalliset alueet ---”  
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Ehdotamme maakuntakaavan laadullisten vaatimusten pykälän X perustelutekstin 3) -kohtaan ”luon-

nonvarojen kestävä käyttö ja kiertotalous” seuraavaa lisäystä (s. 8, 5. kappale, viimeinen lause):  

”Osana luonnonvarojen kestävää käyttöä maakuntakaavoissa olisi tarpeen ottaa huomioon maa- ja met-

sätalouden sekä luontaistalouden kannalta riittävän yhtenäiset alueet. Luontaistaloudella tarkoitetaan 

esimerkiksi poronhoitoa, joka on poronhoitoalueella laajasti alueita käyttävä elinkeino.”  

 

Ehdotamme, että pykälässä X [Maakuntakaavan oikeusvaikutus muuhun suunnitteluun ja viranomais-

toimintaan] maakuntakaavan oikeusvaikutus ja huomioonottamisvelvollisuus laajennetaan ulottumaan 

myös pykälän X [maakuntakaavan sisältö] 2. momenttiin. Eli, että maakunnan kehittämisen kannalta 

tarpeelliset asiat olisivat ohjeena laadittaessa kuntakaavaa (pykälän 1 momentti) sekä viranomaisten 

suunnitellessa ja päättäessä alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja toteutusta (pykälän 2 momentti).  

 

Kaupunkiseutukaavat ja kuntakaavat 

 

Kaupunkiseutukaavat eivät todennäköisesti koskettaisi poronhoitoaluetta.  

 

Kuntien kaavoja tehdään poronhoitoalueella osassa kuntia melko vähän ja ne harvoin kattavat koko kun-

nan alueen. Tyypillisesti tehdään keskuskyliä kattavia osayleiskaavoja tai jotain suurempaa hanketta 

(tuulivoima, kaivos) tai rakentamisaluetta (esim. matkailualueet) koskevia kaavoja. 

 

Kuntakaavojen sisältöön ei esitetä lainkaan omaa pykälää vaan sitä ohjattaisiin pykälän X "Kuntakaavan 

laadulliset vaatimukset" kautta. Laadullisista vaatimuksista puuttuu bio- ja luontaistalouden edellytysten 

ja tarpeiden huomioon ottaminen kaavassa. Ehdotamme, että ”bio- ja luontaistalous” lisätään esimerkiksi 

pykälän kohtaan 7. (”luonnonvarojen kestävään käyttöön, kiertotalouden edellytyksiin sekä energia-, 

vesi ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen”). Kyseisen kohdan perustelutekstiin tulisi li-

sätä (s. 20, kappale 6) seuraava lause:  

”Kuntakaavassa tunnistettaisiin ja otettaisiin huomioon myös biotalouden ja luontaistalouden tarpeet. 

Luontaistaloudella tarkoitetaan esimerkiksi poronhoitoa, joka on poronhoitoalueella laajasti alueita 

käyttävä elinkeino.” 

 

Yleiset kommentit ja jatkovalmistelu 

 

Maakuntakaavojen kehittäminen on ollut erittäin tarpeellista, ja kaavat ovat ohjanneet poronhoidon huo-

mioon ottamista kuntien kaavoissa ja viranomaisten toiminnassa. On elinkeinon toiminta- ja kehittä-

misedellytysten kannalta äärimmäisen tärkeää, että poronhoidon alueidenkäytöllisten tarpeiden parem-

man huomioon ottamisen hyvää kehitystä ei heikennetä MRL-uudistuksessa.  

 

Katsomme, että myös pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman kirjaukset edellyttävät poronhoidon 

huomioon ottamista maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen valmistelussa. Niiden mukaan: 

”--- Edistetään porotalouden kehittymistä kannattavana, kestävänä ja kulttuurisesti merkittävänä elin-

keinona. Vähennetään ristiriitoja porotalouden ja muiden maankäyttömuotojen välillä. ---” 
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Paliskuntain yhdistys on mielellään mukana maankäyttö- ja rakennuslain jatkovalmistelussa ja pyytää 

lähettämään sitä koskevat kommentti- ja lausuntopyynnöt osoitteeseen: kirjaamo@paliskunnat.fi 

 

 

 

PALISKUNTAIN YHDISTYS 
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toiminnanjohtaja 
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