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TORNIOJOEN OSAYLEISKAAVA 

Kaavaehdotusvaihe 

 

Ylitornion kunta suunnittelee osayleiskaavaa Torniojoen rannalle. Kaavassa osoitetaan lähinnä asuinra-

kentamista ja loma-asuntorakentamista. Kaava sijoittuu Lohijärven paliskunnan alueelle. Paliskunnan 

suurin sallittu eloporomäärä on 1400 ja poronomistajia on 51. Paliskunnan poronhoito perustuu porojen 

vapaaseen laiduntamiseen luonnonlaitumilla laidunkiertonsa mukaisesti.  

 

Poronhoidon huomioon ottaminen kaavoituksessa  

 

Poronhoitolaki (PHL) on erityislaki, joka tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja muussa poronhoito-

alueella tapahtuvassa toiminnassa. Poronhoidon kannattavuuden edellytys on vapaa laidunnusoikeus. Se 

on tarkoitettu ja tunnustettu pysyväksi oikeudeksi ja turvattu erityislailla (PHL 3 §). Se tarkoittaa porolle 

oikeutta ottaa ravintonsa vapaasti luonnosta muutamin poikkeuksin. Muualla kuin saamelaisten kotiseu-

tualueella poroja on hoidettava siten, etteivät ne pääse puutarhoihin, vakinaisten asuntojen pihoihin tai 

muille erityiseen käyttöön otetulle alueille (PHL 31 §). Edellä luetelluilla alueilla paliskunnalla on va-

hinkojen estämis- tai aitaamisvelvollisuus (PHL 32§). Mikäli vahinkoja aiheutuu, on paliskunnalla kor-

vausvelvollisuus. Loma-asuntojen pihapiirejä PHL 31 ja 32 § ei kuitenkaan koske. Loma-ajan asunto ei 

myöskään ole laissa tarkoitettua muuhun erityiseen käyttöön otettua aluetta.  

 

Alueella voimassa olevassa Länsi-Lapin maakuntakaavassa olevan suunnittelumääräyksen mukaan ”Po-

ronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta- 

ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä suunniteltaessa on 

otettava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet. Valtion maiden osalta on neuvoteltava asianomaisen 

paliskunnan kanssa.”  
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Kaavan vaikutukset poronhoitoon 

 

Kaava sijoittuu pääosin Torniojoen varteen. Paliskunnan mukaan alue ei ole erityisen merkittävää po-

ronhoidolle, sillä siellä on paljon muuta maankäyttöä. Kaavassa osoitetaan myös uutta loma-asutusta 

etenkin Portimojärven ympärille. Rakennusvaiheessa avoimet sorapinnat tai tonttien perustamisen alku-

vaiheessa uusi kasvillisuus voi houkutella poroja pihoille. Poroja voi myös kulkea alueiden kautta vaih-

taessaan laidunalueita. 

 

Kaavassa annetaan yleinen kaavamääräys: 

 

Rakennettaessa poronhoitoalueelle on huomioitava poronhoitolain 3 §:n takaama porojen vapaa lai-

dunnusoikeus. 

 

Määräys on tarpeellinen ja perusteltu. Tällaista kaavamääräystä on käytetty kaavoissa, joissa on tarpeen 

välittää rakentajille tietoa siitä, että ollaan poronhoitoalueella ja porojen laidunnus tulee huomioida ra-

kennettaessa. Rakentajia kannattaa ohjeistaa aitaamisesta sekä pitämään tontit luonnonmukaisina, jol-

loin uusi kylvetty nurmikko ei houkuta poroja. 
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