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1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI 

 

Pidä Lappi Siistinä ry 
 

2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS 
 

Käytöstä poistettujen aitamateriaalien kerääminen maastosta –pilottihanke, 8918. 
 
3. YHTEENVETO HANKKEESTA 

 
Maastoon on vuosikymmenet tehty eri ta-
hojen (karja- ja porotalous sekä valtion eri 
viranomaiset) toimesta aitoja. Näiden me-
tallisten aitamateriaalien määrää ei ole 
koskaan arvioitu. Yleinen käsitys kuitenkin 
on, että tätä materiaalia on maastoon 
viety suuria määriä, eikä sitä ole kovinkaan 
paljon kenenkään toimesta sieltä pois ke-
rätty.  
 
Maatalouden, porotalouden ja muiden 
maaseudun asukkaiden toiveet sekä myös viranomaisten esitykset käytöstä poistettujen ai-
tamateriaalien pois keräämisestä ovat vuosi vuodelta lisääntyneet.  Käytöstä poistettujen 
aitojen koetaan rumentavan ympäristöä, sekä olevan haitallisia maastossa liikkujille ja vaa-
raksi myös eläimille.  

 
Tämän hankkeen tarkoituksena on tehdä kaikki asiaan liittyvät selvitykset. Pilottihanke ja-
kautuu kahteen osaan; toimisto- ja haastattelutyönä tehtävään selvitystyöhön sekä konk-
reettiseen käytännön kokeiluun kerätä aitaa pois maastosta. Selvitettäviin asioihin kuuluu 
muun muassa oikeudelliset ja taloudelliset kysymykset eri keruutahoihin, aitojen omistuk-
seen ja maastossa liikkumiseen. 
 
Hankkeessa kartoitetaan lisäksi niin karja- ja porotalouden ja mahdollisuuksien mukaan 
myös muiden tahojen (mm. valtion eri organisaatiot) käytöstä poistuneiden aitojen mää-
rää. 

 
4. RAPORTTI  

 

4.1 HANKKEEN TAVOITTEET 
 

Hankkeen tavoitteena oli tehdä kaikki käytöstä poistuneen aitamateriaalin liittyvät sel-
vitykset mahdollista jatkohanketta varten. Saada kuva paljonko käytöstä poistettua ai-
tamateriaalia on poronhoitoalueella paliskunnille tehtävän kyselyn kautta. Tuottaa tie-
toa, kuinka kyseistä toimintaa voidaan jatkossa toteuttaa muidenkin kuin vain poron 
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omistajien toimesta. Käytännön kokeilu toteutetaan paliskunnan kautta ja työmiehinä 
ovat poronomistajat.  

 
Hankkeen tarkoituksena oli selvittää aitamateriaalin poiskeräämiseen liittyvät oikeu-
delliset ja taloudelliset kysymykset eri keruu tahoihin, aitojen omistukseen, maastossa 
liikkumiseen liittyen. Varsinainen keruu kokeilu tehdään kahdella paikkakunnalla kah-
den eri paliskunnan alueella. 

 
Hankkeen tavoitteena oli kohentaa poronhoitoalueen ympäristön tilaa, turvata sen 
maine mm. matkailullisesti hyvänä alueena, mutta ennen kaikkea pitää huolta ympäris-
tön tilasta ja turvallisuudesta. Hankkeen avulla halutaan vahvistaa niin maatalouden 
kuin porotaloudenkin mainetta ympäristöstä huolta pitävänä elinkeinona.  

 
4.2 HANKKEEN TOTEUTUS 

 
a. toimenpiteet 

 
Hankkeen käynnistyessä ensimmäiseksi 
ongelmaksi muodostui HILMAn kautta kil-
pailuttaminen. Asia koski käytännön ko-
keilutyön aloittamista käytöstä poistuneen 
aitamateriaalin osalta. Kahden paliskunnan 
kanssa oli käyty keskusteluja aitatyökoh-
teiden osalta ja heidän mahdollisesta osal-
listumisestaan hankkeeseen myös yksityis-
rahoituksen osalta. Asia ratkesi positiivi-
sesti, kun saatiin tieto ELY-keskukselta 
tuen siirtämisen mahdollisuudesta. Tämän 
tiedon pohjalta tehtiin muutoshakemus 
tuen siirtämisestä Timisjärven ja Kallioluoman paliskunnille. Muutospäätös hyväk-
syttiin ja Timisjärven sekä Kallioluoman paliskunnat päättivät omissa kevätkokouk-
sissaan lähteä hankkeeseen mukaan.  
 
Touko-kesäkuussa valmisteltiin porotalouden ja maatalouden kyselylomake. Poro-
talouden kyselylomake lähetettiin 56 paliskunnalle ja maanviljelijöiden kyselylo-
make lähetettiin reilulle sadalle maanviljelijälle. Paliskunnat vastasivat melko aktiivi-
sesti kyselyyn 58 %, mutta maanviljelijät vastasivat hieman heikommin. Vastaa-
matta jättäneet paliskunnat käytiin läpi soittokierroksella. Paliskuntien yhteystiedot 
saatiin Paliskuntain yhdistyksestä, ja maanviljelijöiden yhteystiedot kerättiin kun-
tien maaseutusihteereiltä.  
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Valtion organisaatioiden tilanne selvitettiin laittamalla kysely käytöstä poistuneista 
aidoista Metsäntutkimuslaitokselle ja Metsähallitukselle.  

 
Kesäkuun alussa käytiin suunnittelemassa Timo Ruokamon ja Heikki Härmän kanssa 
Romotkella (Rovaniemen monitoimikeskus) Timo Murisojan luona langankeräyskär-
ryä. Palaverissa selkiytyivät suunnitelmat uudenlaisesta langankeräyskärrystä, johon 
myös Paliskuntain yhdistyksen aitatyönjohtaja Kari Henttunen antoi omat ideansa. 
Tarkoituksena oli, että edellä mainitut kaksi paliskuntaa ostavat itselleen tämän uu-
den mallisen langankeräyskärryn, mutta kun Romotken työaikataulu ei toteutunut 
suunnitellusti, Kari Henttunen vei Paliskuntain yhdistyksen langankeräyskärryn mal-
liksi Romotken työntekijälle. Paliskunnat olisivat saaneet 40 % POLURAn mukaista in-
vestointitukea uuden langankeräyskärryn ostoon Lapin ELY-keskukselta. Langanke-
räyskärryn valmistuminen kesti kuitenkin kuukauden päivät, vaikka se luvattiin alun-
perin tehdä kahdessa viikossa.  

 
Heinäkuun lopulla aloitettiin käytöstä poistettujen aitamateriaalien keruun kokeilu 
(23.7.2010 Timisjärven paliskunnassa ja 27.7.2010 Kallioluoman paliskunnassa). En-
nen työmaiden aloituksia paliskunnissa tehtiin työsopimukset paliskunnan ja työnte-
kijöiden välille sekä maanomistajien ja paliskunnan välille.  

 
Elokuussa projektipäällikkö selvitti mitä muita rahoitusmuotoja voitaisiin hankerahan 
lisäksi käyttää käytöstä poistettujen aitamateriaalien pois keräämiseen. Hän keskus-
teli Sodankylän kunnasta Raija Kumpulan (sosiaalityöntekijä) ja Pirjo Wiktsrömin 
(kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja) kanssa kuntouttavan työtoiminnan 
mahdollisuuksista. Toimialajohtaja Minna 
Suominen Pohjois-Lapin TE-toimistosta antoi 
tietoja palkkatuesta. Reijo Kallioniemen 
(rakennusmestari, Lapin ELY-keskus) kanssa 
keskusteltiin YTY-töiden merkityksestä aita-
töiden osalta. Paliskuntain yhdistyksen toi-
mistopäällikkö Matti Särkelän ja 
projektipäällikkö kävivät elokuun puoli 
välissä Posiolla tapaamassa metsänhoi-
toyhdistyksen toiminnanjohtajaa Jukka 
Höyhtyää. Samalla matkalla Kuusamossa 
keskustetiin kaupungin ympäristötarkastaja Teemu Junttilan, kuntouttavan 
työtoiminnan työnjohtajan Juhani Koramon ja maanviljelijä Veikko Keräsen kanssa 
erilaisista mahdollisuuksista kerätä pois vanhoja aitamateriaaleja maastosta. Jukka 
Höyhyän kanssa keskusteltiin muun muassa siitä onko yleensäkään metsähoi-
toyhdistyksillä halua, mahdollisuuksia saati resursseja lähteä hallinnoimaan tämän 
tyyppistä hanketta, vai olisiko niillä mahdollisesti kykyä tehdä suurempaan hankkee-
seen tarjouspyyntö HILMAn kautta. 
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 Höyhtyä näki asian niin, että halua varmastikin olisi molempiin asioihin, hankehallin-
nointiin ja aitojen pois keräämiseen, mutta ainakaan Posion metsänhoitoyhdistyk-
seltä ei löytynyt tällä hetkellä resursseja tällaiseen toimintaan.  Teemu Junttila kertoi, 
että hänelle oli tullut maanviljelijöiltä yhteydenottoja käytöstä poistuneiden aitojen 
osalta. Häneltä kuulimme, ettei Kuusamossa ole enää vuosiin ollut toiminnassa YTY-
työ toimintaa, mutta kuntouttavaa työtoimintaa se sijaan on.  Junttilalta saimme Ju-
hani Koramon yhteystiedot, ja kävimme tapaamassa myös häntä. Koramo oli erittäin 
kiinnostunut uusista työkohteista. Hän kertoi, että hänellä on sellaisia työmiehiä, 
jotka voisivat hyvinkin kerätä käytöstä poistunutta aitamateriaalia pois maastosta. 
Koramo mainitsi myös, että hänellä on ollut jopa pulaa hyvistä työkohteista. Koramo 
on ollut myös itse keräämässä käytöstä poistunutta aitaa metsästysseuran kanssa. 
Tämän tapaamisen johdosta, projektipäällikkö kävi vielä toisen kerran Kuusamossa 
syyskuun alussa pitämässä palaverin Teemu Junttilan, Juhani Koramon ja Oivangin 
paliskunnan poroisännän Olavi Aikkilan kanssa. Oivangin paliskunnan alueella on erit-
täin paljon käytöstä poistunutta aitamateriaalia. Palaverissa sovittiin, että ensi ke-
sänä Juhani Koramon työmiehet alkavat kerätä käytöstä poistunutta aitamateriaalia 
pois maastosta Oivangin paliskunnan alueelta. Olavi Aikkila lupasi paliskunnan puo-
lesta asiaan työnjohdon ja näyttää työkohteet. 
 
Aitatyömiehet saivat ensimmäisen palkkansa elokuun lopulla. Palkanmaksuun liittyen 
paliskuntien rahastonhoitajien neuvontaan projektipäällikkö sai apua Paliskuntain 
yhdistyksen kirjanpidonneuvoja Asta Sipolalta. Kävimme rahastonhoitajien kanssa 
yhdessä läpi palkanmaksun vaiheet niin Timisjärven kuin Kallioluoman paliskunnissa.  

 
Elokuun viimeisenä päivänä Hankkeesta pidettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Ho-
telli Oppipojassa. Tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen lähetettiin kutsut eri yhteistyö-
tahoille. Yhteistyötahoja olivat muun muassa Paliskuntain yhdistyksen hallitus, Lapin 
ELY-keskus, Lapin 4H, MTK, Pomarac Oy, Sodankylän ja Kuusamon kunnat, Metsän-
hoito- ja Riistanhoitoyhdistykset. Myös mediaa oli kutsuttu paikalle, mutta ainoas-
taan Lapin Kansan toimittaja tuli paikalle. Tilaisuuteen saapui noin pari kymmentä 
henkeä. Yhteistyötahoista paikalle tulivat edustajat esimerkiksi ELY-keskusta, MTK-
Lapista, neljästä Paliskunnasta, Posion ja Savukosken metsänhoito yhdistyksestä, 
Rovaniemen Riistanhoitopiiristä, Lapin kylätoiminnan tuesta. Osallistujat antoivat po-
sitiivista palautetta hankkeesta ja siitä kuinka tärkeää on saada käytöstä poistunut ai-
tamateriaali pois maastosta. Tilaisuudessa pohdittiin myös sitä, miten keruutyötä 
voitaisiin jatkaa myös tulevaisuudessa. Mitkä olisivat mahdolliset tahot, jotka tähän 
kykenisivät ja millä rahoituksella.    
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Syyskuun puolivälissä osa ohjausryhmästä ja pari hankkeen hallinnoijan edustajaa 
(yhteensä 7 henkilöä) kävi tutustumassa Kuusamossa ja Posiolla aitatyömaihin. Palis-
kuntien työmiehet kertoivat aitatyömaalla vierailijoille omasta työstään ja perehdyt-
tivät heidät käytöstä poistuneen aidan keruun saloihin. Vaikka matka oli pitkä, vierai-
lijat olivat tyytyväisiä tutustumismatkaan, koska näkivät konkreettisesti, kuinka vai-
keissa maastoista aitaa voi joutua keräämään pois ja kuinka vaativaa työ on.  

 
Syys-, loka- ja marraskuussa projektipäällikkö on analysoinut kyselyjä, haastatteluita 
ja käytännön työn tuloksia sekä käsitellyt tilastotietoja. Käytännön kokeilu saatiin 
päätökseen syyskuun loppuun mennessä ja viimeiset palkat työmiehille maksettiin 
marraskuussa. Loppuraportti tehtiin marras-, joulu- ja tammikuun aikana.  
 

b. tilastoja 
 

Keijo Alanko ELY-
keskuksesta antoi 
hankkeen käyttöön 
tilastoja porotalou-
den aitojen raken-
tamisen ja perus-
korjaamisen tuke-
misesta 1990- ja 
2000-luvuilla. Ra-
kennetuista aidoista 
oli vaikea saada sel-
ville tarkkaa kilo-
metri määrää, koska 
ennen 1990-lukua 
aitoja on rakennettu 
paljon paliskuntien omalla rahoituksella ja tuettuja aitoja ei ole mihinkään tilastoitu 
saati arkistoitu. 1990-2000-luvuilla tilastoissa ei ole erikseen eroteltu uusia ja perus-
korjattuja aitoja. Edellä mainituilta vuosikymmeniltä on kuitenkin tilastotietoa tue-
tuista kilometreistä aitojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen. 1990-luvulla aitojen 
rakentamiseen ja peruskorjaamiseen tukea myönsi Lapin maaseutupiiri. Avustusta 
myönnettiin porotalouslain mukaan. Tuettua aitaa on 1990-luvulla rakennettu ja 
peruskorjattu yhteensä noin 1968 km.  
 
Vuonna 2000 tuli voimaan Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki eli PO-
LURA. Uuden lain mukaisia päätöksiä alettiin tehdä vuonna 2001. POLURA:n mukaan 
tuettuja aitoja on rakennettu ja peruskorjattu vuoteen 2009 mennessä noin 1453 km. 

 
Ennen vuotta 1990 poroaitojen rakentamisesta ja rahoituksesta saatiin kerättyä tie-
toa vanhoista Poromies-lehdistä (Paliskuntain yhdistyksen vuosikertomuksista). Hei-
näkuussa projektipäällikkö haastatteli eläkkeellä olevaa entistä porotalousneuvojaa 
Veijo Tervosta ja Paliskuntain yhdistyksen taloussihteeriä Inkeri Kestiä, jonka kautta 
1980-luvulla kulkivat aitatyömaiden tuet. Projektipäällikkö haastatteli myös  
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Paliskuntain yhdistyksen eläkkeelle jäänyttä toiminnanjohtaja Jouni Filppaa. Häneltä 
saatiin tietoa sekä porotalouden että maatalouden aita-asioista.   

 
Paliskuntain yhdistyksen 
vanhoista vuosikertomuk-
sista kävi ilmi, että raken-
nettuihin ja peruskorjat-
tuihin aitoihin on saatu tu-
kea eri tahoilta. Poromies-
lehtien tiedoista oli kuiten-
kin mahdotonta laskea, 
kuinka paljon aitaa on ra-
kennettu ja peruskorjattu 
ennen 1990-lukua.  Veijo 
Tervosen mukaan määrä-
rahat aitojen avustamiseen 
tulivat eri ministeriöiltä. 
Rahat kulkivat tuohon aikaan Lapin lääninhallituksen kautta, mutta tilitys tapahtui 
Paliskuntain yhdistyksessä. Veijo Tervonen kertoi, että avustusrahat jaettiin tuolloin 
porotalousneuvojien kesken, jotka omalla neuvonta-alueellaan jakoivat ne sitten 
kullekin paliskunnalle tarpeen mukaan. Porotalousneuvojat neuvottelivat paliskun-
tien kanssa ennen rahojen jakamista kunkin paliskunnan tarpeista (suullinen tieto 
Veijo Tervonen 8.7.2010.) Inkeri Kestin mukaan aitoja rakennettiin tuohon aikaan 
myös työllisyysvaroin. Työvoimatoimiston myöntämät varat tilitettiin niin ikään Palis-
kuntain yhdistyksen kautta. Työllisyysvaroin pyrittiin työllistämään pitkäaikaistyöt-
tömiä, työmiehet eivät välttämättä olleet kaikki aina poromiehiä. Myös Ratahallinto 
myönsi varoja aitojen rakentamiseen.  Se tuki rautateiden esteaitojen rakentamista 
(suullinen tieto Jouni Filppa 23.7.2010.) Filpan mukaan ennen 1990-lukua rakennetut 
viljelysten suoja-aidat ja siula-aidat on tehty paliskuntien omin varoin (suullinen tieto 
Jouni Filppa 23.7.2010.)  

 
Vanhaan aikaan maataloudella on ollut yleinen laidunnusoikeus. Tällöin on ollut 
yleistä rakentaa kylien ympärille yhteiset suoja-aidat. Nämä aidat on rakennettu ta-
lollisten omin varoin suojaamaan heidän karjojaan. Yhteisille laidunnusmaille oli ta-
pana rakentaa kesänavettoja. Karjat laidunsivat kesäisin hyvin pitkälti luonnonnii-
tyillä. Entisajan aidat ovat pitkälti olleet puuaitoja, mutta joukkoon on mahtunut  
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myös piikkilanka-aitoja. Filpan mukaan paimenpoika-aidat tulivat käyttöön jo 1960-
luvulla (suullinen tieto Jouni Filppa 23.7.2010.) 
 

c. aikataulu 
 

Hanke pysyi marraskuuhun saakka suunnitellussa aikataulussa, ainoastaan käytöstä 
poistettujen aitojen keruun aloitus myöhästyi hieman, koska langankeräyskärryn 
teko Romotkella viivästyi.  Marraskuun lopulla hankkeelle haettiin jatkoaikaa, koska 
paliskuntien yksityisrahoitusosuus ei olisi kerinnyt Pidä Lappi Siistinä ry:n tilille 
hankeaikana. Toinen jatkoaika hakemus jouduttiin jättämään joulukuussa projekti-
päällikön sairastuessa. Hankeaikaa jatkettiin tammikuun loppuun. 

 
d. kustannusarvio ja rahoitus suunnitelma  

 
Hankkeen kokonaiskustannukset: 

 Palkkauskulut ja palkkiot 26 388 € 

 Ostopalvelut  43 085 € 

 Vuokrat  1 400 € 

 Kotimaan matkakulut 4 070 € 

 Muut kustannukset 4 000 € 

 Vastikkeeton työ  2 961 € 

 Kokonaiskustannukset 81 904 € 

 Hyväksyttävät kustannukset  81 904 € 
 

Rahoitussuunnitelma 

 EU + valtio  73 713,60 € 

 EU-osuus  33 171,12 €  

 Valtion osuus  40 542,48 € 

 Julkinen rahoitus  73 713,60 € 

 Yksityinen rahallinen osuus 5 299,40 € 

 Yksityinen vastikkeeton työ 2 961,00 € 

 Yksityinen rahoitus yhteensä 8 190,40 € 

 Hyväksytty rahoitus yhteensä 81 904,00 € 

 Kokonaisrahoitus  81 904,00  
 

e. toteutuneet kustannukset ja rahoitus 

 

 Palkkauskulut ja palkkiot 25 389,50 € 

 Ostopalvelut  36 646,72 € 

 Vuokrat  1 522,90 € 

 Kotimaan matkakulut 3 204,11 € 

 Muut kustannukset 3 260,48 € 

 Vastikkeeton työ  2 320,00 € 

 Kokonaiskustannukset 72 343,71 € 
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Rahoitussuunnitelma 

 EU + valtio  65 109,34 € 

 EU   29 299,20 € 

 Valtio   35 810,14 € 

 Julkinen rahoitus yhteensä 65 109,34€ 

 Yksityinen rahoitus  7 234,37 € 

 Kokonaisrahoitus  72 343,71 € 
 

 
f. toteutuksen organisaatio 

 
Käytöstä poistettujen aitamateriaalien kerääminen maastosta –pilottihankkeen to-
teutuksesta vastasi Pidä Lappi Siistinä ry. Hankkeen projektipäällikkönä toimi poro-
talousagrologi (AMK) Jaana Hangasvaara. Paliskuntain yhdistys on tukenut hank-
keen toteuttamista monin tavoin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
g. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmän työskentely) 

 
Ohjausryhmän kokouksia pidettiin hakkeessa neljä kappaletta. Ensimmäinen ohja-
usryhmän kokous pidettiin Pidä Lappi Siistinä ry:n tiloissa 18.5.2010, jossa käytiin 
läpi ohjausryhmän tehtävät ja hankkeen aloittamiseen liittyvät asiat. Toinen ohjaus-
ryhmän kokous pidettiin sähköpostikokouksena 31.5.2010, jossa hyväksyttiin hank-
keen muutoshakemus tuen siirtoa varten. Kolmas ohjausryhmän kokous pidettiin 
31.8.2010 Hotelli Oppipojan Nestorissa, jossa käsiteltiin ensimmäinen maksamisha-
kemus. Marras- ja joulukuussa projektipäällikkö oli sähköpostitse yhteydessä ohja-
usryhmään jatkoaikahakemusten osalta. Viimeinen ohjausryhmän kokous pidetään 
tammikuussa, kun loppuraportti ja viimeinen maksamishakemus ovat valmiit.  
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4.3 YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 
Hankkeen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat olleet Paliskuntain yhdistys, Timisjär-
ven ja Kallioluoman paliskunnat, MTK, Lapin kylätoiminta, Lapin ELY-keskus.  

 
4.4 HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET 

 
h. käytännön kokeilu 

 
Hankkeen käytännön kokeilu suo-
ritettiin Kallioluoman ja Timisjär-
ven paliskunnissa. Molemmista 
paliskunnista kolme työmiestä ke-
räsi kesällä kahden kuukauden 
ajan käytöstä poistunutta aitaa 
melkein 50 km Kuusamon ja Po-
sion alueelta. Kallioluoman palis-
kunnassa aitaa purettiin 32,5 km ja 
Timisjärven paliskunnassa noin 14 
km. Paliskunnat vuokrasivat Palis-
kuntain yhdistykseltä langankeräyskärryt, jotka helpottivat aidan poiskeruuta maas-
tosta. Aidan keruun nopeuteen vaikuttavat eri tekijät; maaston laatu, aitojen raken-
nusmenetelmät, aitojen purkamistapa jne. Paliskuntien kilometrimäärien eroihin vai-
kuttivat työn erilaisuudet, esimerkiksi Timisjärven paliskunnan työmiesten purkutöitä 
hidastutti se, että he keräsivät ja pinosivat aitatolpat ja kaatoivat puut, joiden sisään 
lanka oli kasvanut kiinni. 

 
Paliskuntien työmiehet ovat tallettaneet puretut aidat gps:lle. Kaikki kesän aikana kerä-
tyt aidat on rakennettu ennen 1990-lukua, minkä jälkeen aitoihin on alettu saada inves-
tointiavustuksia.  
 
Timisjärven paliskunnassa purettiin yhteensä kymmenen aitaa. Aitojen pituudet olivat 
kilometristä reiluun neljään kilometriin. Paliskunta teki kirjallisen sopimuksen jokaisen 
maanomistajan kanssa, joiden mailta käytöstä poistunutta aitaa kerättiin. Sopimuksen 
teon yhteydessä sovittiin, mitä tehdään lahonneille tolpille ja pystypuille, joihin rauta-
lanka oli kasvanut sisään. Työmiehet keräsivät aitaa keskimäärin puoli kilometriä päi-
vässä.  Timisjärven paliskunnassa puretut aidat olivat rakennettu suurimmaksi osaksi 
1980-luvulla. Ensimmäisenä purettu hirvasaita oli rakennettu 35 vuotta sitten työlli-
syysvaroilla ja yksi viljelysten suoja-aidoista oli rakennettu 1960-luvulla. Hirvasaitaa lu-
kuun ottamatta kaikki puretut aidat on rakennettu paliskunnan varoin eli niihin ei ole 
saatu minkäänlaisia avustuksia. 

 
Työmiehet aloittivat käytöstä poistuneiden aitojen keräyksen vanhasta hirvasaidasta, 
joka sijaitsi Peräposiolla.  Aita oli rakennettu pääasiassa jänkämaille. Hirvasaidassa oli 8 
lankaa päällekkäin, joten se oli korkea aita. Jokaisen tolpan välissä oli ”surrilanka” 
(poikkilanka aidassa, jolla aitalangat on sidottu yhteen), joka hidastutti aidan purkua.  
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Aidan tolpat kasattiin ja ajettiin osittain pois. Tämän aidan purkamiseen kului 17 päivää 
ja sen kilometrihinnaksi tuli noin 2500 €/km. Hirvasaita oli sen verran hidasta kerätä, 
että työmiehet saivat kerättyä sitä reilut 200 m päivässä. Peräposiolta timisjärveläiset 
keräsivät hirvasaidan lisäksi myös viljelysten suoja-aidan. Peräposiolla kerätty viljelys-
ten suoja-aita oli rakennettu hyvin vaikeaan maastoon, joka oli todella hidas purkaa. 
Aita oli suurimmaksi osaksi maan sisässä ja pusikoiden ympäröimä. Pusikossa ja ojitus-
alueella oli vaikea liikkua mönkijän ja langankeräyskärryn kanssa. Keräämistä hidastut-
tivat entisestään niin ikään ”surrilangat”, joita oli 500 m välein. Aitaa tehdessä se oli 
naulattu kiinni kasvaviin puihin. Nämä puut kaadettiin ja ajettiin pois. Noin 300 metrin 
matkan työmiehet joutuivat purkamaan aitaa kahden metrin pätkissä. Tämän aidan 
purkutyön hinnaksi tuli 1300 €/km. Viljelysten suoja-aitaa saatiin kerättyä reilu 400 m 
päivässä.  

 
Viljelysten suoja-aidat 
eivät olleet niin korkeita, 
kuin hirvasaita. Niissä oli 
vain 5-6 lankaa päällek-
käin. Särkelän alueen ai-
dat sijaitsivat ojitusalu-
eella, jossa työmiesten 
oli vaikea liikkua mönki-
jällä langankeräyskärryn 
kanssa. Aitalanka oli ol-
lut muutamissa puissa 
kiinni, jotka oli kaadettu 
ja ajettu pois. Myös 
näillä kahdella työmaalla 
tolpat ajettiin kasaan. 
Särkelän alueella en-
simmäisenä purettu aita oli reilun kilometrin pituinen. Aidan purkuun meni aikaa kolme 
päivää, joten aitaa purettiin vajaa 400 m päivässä. Kilometrihinnaksi aidan purulle tuli 
1800 €/km. Toinen purettu viljelysten suoja-aita oli vajaa 700 m pitkä ja sen purkami-
seen kului aikaa kaksi päivää. Päivässä kerättiin noin 350 m, ja purkutyön hinnaksi saa-
tiin 1100 €/km. 

 
Telavaaran alueella Timisjärven paliskunnan työmiehet keräsivät kaksi viljelysten suoja-
aitaa. Ne olivat helpommassa maastossa. Toinen aita oli reilu 600 metriä pitkä ja toinen 
vajaa kilometrin. Molemmissa aidoissa oli ainoastaan viisi lankaa päällekkäin. Lyhem-
mässä aidassa oli maanomistajan kanssa sovittu, että lahonneet tolpat saivat jäädä 
maastoon, joten ne ainoastaan kaadettiin.  Toisen aidan keruuta hankaloitti se, että 
aita oli kaatunut lähes kokonaan, ja rakennusvaiheessa naulattu useisiin kasvaviin pui-
hin kiinni. Nämä puut kaadettiin ja ajettiin pois maastosta. Molempiin aitoihin purkutyö 
päiviä tuli yksi. Lyhemmän aidan kilometrihinnaksi muodostui 550 €/km ja pidemmän 
aidan kilometrihinta oli 400 €/km.  
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Työmiehet viettivät lopun työaikansa Aitta-
niemellä. Siellä kerättiin vajaa neljä kilomet-
riä käytöstä poistunutta aitaa maastosta. En-
simmäinen aita sijaitsi ojitusalueella, jossa oli 
hankala liikkua mönkijällä. Aita oli kaatunut 
ojaan noin 200 m matkalta, josta se oli han-
kala kerätä pois kuloheinän seasta. Tätä aitaa 
purettiin kaksi päivää eli päivässä kerättiin 
pois noin 400 m. Tämän aidan purkutyön ki-
lometrihinnaksi tuli 900 €/km. Toinen aita oli 
myös osittain kaatunut ojaan. Puolet aidasta oli pusikon peitossa. Tämän aidan pois ke-
räämisessä jouduttiin käyttämään apuna traktoria, koska 400 metriä aidasta oli piikki-
lankaa, ja sitä oli neljä lankaa päällekkäin. Toisen aidan purkuun kului aikaa viisi päivää. 
Kilometrihinnaksi tuli 1800 €/km ja aitaa saatiin purettua ainoastaan 200 m päivässä. 
Kolmannessa aidassa, joka Aittaniemellä kerättiin, oli 500 metrin matkalla kaksi aitaa 
päällekkäin. Aita sijaitsi niin ikään hankalalla ojitusalueella. Kolmannen aidan lahonneet 
tolpat kaadettiin maastoon, mutta puut joihin langat olivat kasvaneet sisään, kaadettiin 
ja ajettiin pois. Tämän aidan pois keräämiseen maastosta meni neljä päivää. Päivässä 
aitaa purettiin noin 300 m ja aidan kilometrihinnaksi muodostui 1300 €/km. Aittanie-
men neljäs aita oli osaksi myös pusikon peitossa, mutta muuten helppo kerätä pois.  
Aidassa oli viisi lankaa päällekkäin, kuten useimmissa viljelysten suoja-aidoissa. Tolpat 
jätettiin maastoon kaadettuina. Aidan purkamiseen kului kaksi päivää ja kilometrihin-
naksi tuli 900 €/km. 

 
Kallioluoman paliskunnan työmiehet saivat kerättyä todella paljon käytöstä poistunutta 
aitaa pois maastosta. Saadun romuraudan määräksi arvioitiin noin 6000 – 8000 kg. 
Myös Kallioluoman paliskunta teki maanomistajien kanssa sopimukset käytöstä poistu-
neiden aitojen purkamisesta. Kallioluomassa työtä helpotti se, että lahonneita tolppia 
ei tarvinnut kasata pinoon, vaan riitti kun ne kaadettiin maahan. Puut, joiden sisään 
lanka oli kasvanut, merkittiin leimaamalla.  
 
Kallioluomalaiset ovat itse arvioineet keränneensä aitaa noin 1000 – 1500 m päivässä, 
kun maasto oli hyvää jänkämaata ja keruu tapahtui kolmen työmiehen voimin. Viikon 
aikana he saivat kerättyä suurin piirtein 2 – 4 km käytöstä poistunutta aitaa riippuen 
maastosta. Yhden viikon ajan työmiehet punnitsivat kilometrin pätkiltä aitalankoja. Ai-
talangan paino kilometriltä oli keskimäärin 150 – 180 kg. Painoon vaikuttivat aitalangan 
vahvuus ja lankojen määrä aidoissa. Kallioluoman paliskunnassa käytöstä poistettuja ai-
toja kerättiin Kemilän-, Lusmingin- ja Koskenkylästä. Kallioluoman paliskunnan alueelta 
puretut aidat olivat rakennettu 1970-luvulta vuoteen 1985 asti. 
 
Kallioluoman paliskunta sai käyttöönsä uunituoreen langankeräyskärryn, jonka Palis-
kuntain yhdistys teetti Romotkella. Kallioluomalaiset joutuivat tekemään koneeseen 
pientä hienosäätöä ennen kuin pääsivät töihin. L ankavyyhtiä ei aluksi meinannut saada 
irti koneesta. Langankeruun helpottamiseksi he tekivät langankeräyskärryyn myös lan-
gan ohjurin. 
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Juuri tämän langankeräyskärryn valmistumisongelmien vuoksi kallioluomalaiset joutui-
vat aloittamaan langankeräyksen käsin. Ensimmäisellä viikolla he keräsivät käytöstä 
poistunutta aitaa 3,6 km käsin. Maasto oli ojitettua pajukoista jänkämaastoa. Aita oli 
kasvanut kiinni vesakkoon, minkä vuoksi sitä jouduttiin katkomaan pätkiin, jotta keräys 
onnistui. Aita oli kaatunut osittain myös viemäriojiin, mikä hankaloitti sen purkua. Päi-
vässä he saivat purettua aitaa käsin noin 700 m. Tällä keräystavalla kerätyn aidan kilo-
metrihinnaksi tuli 950 €/km. 

 
Toisella viikolla kallioluomalaiset saivat käyttöönsä jo edellä mainitun langankeräyskär-
ryn. Aitamaasto oli vesakkoista maastoa, jossa puita oli kaadettu niin, että langat olivat 
jääneet kaatuneiden runkojen alle. Lankoja jouduttiin myös katkomaan, koska aita oli 
naulattu 20-30 m välein eläviin puihin kiinni. Langankeräyskärryn saatuaan Kallioluo-
man paliskunnan miehet tekivät koevedon kuivalta maalta. Aitaa kerättiin noin 200 
m:ltä viiden langan nipussa. Ongelmia ilmeni siinä suhteessa, että lankoja jouduttiin 
katkomaan ja liittämään, jonka seurauksena ne tarttuivat pitemmällä matkalla maahan 
kiinni. Tämän viikon kilometrihinnaksi tuli 1100 €/km.  

 
Kolmannella viikolla maasto oli osittain kangasmaastoa ja osittain suota. Aidat olivat 
viljelysten ympärillä, joiden ympärille 
oli kaivettu syvät viemäriojat. Ojiin oli 
rakennettu sillat, mutta ne olivat ai-
kojen saatossa lahonneet. Viikon ai-
kana eteen oli sattunut myös piikki-
lanka-aitaa. Piikkilanka oli kovin ruos-
tunut, tällöin se on vaikea kerättävä, 
koska silloin se katkeaa helposti.  Lan-
gankeräyskärryllä piikkilangan kerää-
minen oli jokseenkin ongelmallista, 
koska se tarttui kiinni puihin ja oksiin. 
Kolmannen viikon kilometrihinnaksi 
muodostui 1150 €/km. 

 
Neljännen viikon maasto oli aluksi suomaastoa, johon aita oli painunut tolppineen. 
Maastossa oli ojia ja puroja, joita mönkijällä liikkuessa ei päässyt yli. Maastossa oli myös 
hyvin sakeaa metsää, suon sarat oli mätästetty niin, että siellä oli mahdotonta liikkua 
koneella. Tämän vuoksi työmiehet olivat joutuneet keräämään osan langoista käsin. 
Samalla viikolla yksi aidoista oli piikkilanka-aitaa. Aidassa oli ollut kolme-viisi lankaa 
päällekkäin puolen kilometrin matkalla. Kallioluomalaiset olivat kuitenkin pystyneet 
keräämään piikkilankaa langankeräyskärryllä noin 10-40 m pätkissä. Hankalasta maas-
tosta huolimatta työmiehet keräsivät aitaa pois noin kilometrin päivävauhdilla ja hin-
naksi kilometrille tuli 950 €/km.  

 
Viidennellä viikolla maasto oli pääasiassa sakeaa vesakkoista jänkämaata. Käytöstä 
poistunut aita oli jäänyt metsähakkuu työmaan alle, josta sitä oli todella hidasta kerätä. 
Tämän viikon aikana kerättiin aitaa yhteensä noin 3 km eli 600 m päivässä. Viikon kilo-
metrihinnaksi muodostui 1000 €/km. 
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Kuudennella viikolla maasto, josta aitoja kerättiin, oli suo- ja kangasmaastoa. Aidan ke-
räysalueella oli huonot liikkumismahdollisuudet, koska aita oli melkein koko matkalta 
harvennuspuuston runtelemaa.  Kallioluoman paliskunnan työmiehet arvelivat osan ai-
dasta olevan vanhan ajan hevoshaan lanka-aitaa. Myös tällä viikolla kilometrihinnaksi 
tuli 1000 €/km. 

 
Seitsemännellä viikolla maasto oli helppokulkuista, koska viljelysten suoja-aita sijaitsi 
aivan tien vieressä. Käytöstä poistunutta aitaa ei ollut kiinnitetty laisinkaan pystypuihin, 
joten se oli helppo kerätä pitemmissä pätkissä pois. Työmiehet saivat purettua aitaa 
300 m päivässä. Viikon kilometri hinnaksi tuli 1500 €/km. 

 
Viimeisellä eli kahdeksannella viikolla aidan keruumaasto oli ojitettua suomaastoa. Ke-
rätty aita oli viljelysten suoja-aitaa, joka oli rakennettu pellon reunalle, joten keräämi-
nen oli jouhevaa, koska vesakoitumistakaan ei ollut tapahtunut. Tämän viikon aikana 
aitaa purettiin päivässä jopa kilometrin verran ja kilometrihinnaksi muodostui 1300 
€/km. 

 
Kallioluomalaiset olivat aktiivisia kehittelemään langankeräyskärryä. Seuraavassa muu-
tamia parannusehdotuk-
sia, jotka he ovat aidan 
purkutyössä tehneet. Lan-
gankeräyskärry saisi olla 
saman levyinen, kuin 
mönkijä eli renkaat olisi 
hyvä olla samalla levey-
dellä, kuin mönkijässä. 
Kelan eteen olisi hyvä lait-
taa suojapleksi, joka es-
täisi lankojen päiden is-
keytymisen kasvoille ke-
lausvaiheessa. Kärryn jal-
katuet saisivat olla yhte-
näiset, jotta kannot eivät 
tarttuisi kiinni. Kaasukahvat saisivat olla kapeammalla ja pienemmät.     

 
Käytöstä poistuneiden aitojen purkutyössä kalleinta on työntekijöiden palkkaus. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että aitojen purkukustannuksiin vaikuttavat maasto, lan-
kojen määrä sekä aitojen rakennusmenetelmät (esim. onko aita ainoastaan kiinni tol-
pissa vai naulattu myös pystypuihin kiinni). Karkeasti arvioituna viljelysten suoja-aidan 
purku ojitetusta ja vesakoituneesta maastosta maksaa noin 1200 €/km, kun taas hel-
pommasta maastosta sen poiskeruu maksaa noin 500 €/km. 
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i. kysely Metsäntutkimuslaitokselle ja Metsähallitukselle  

 
Metsäntutkimuslaitokselle lähetettiin kyselylomake alkukesästä, johon metsätalous-
insinööri Sakari Pasanen antoi vastauksensa elokuun lopulla. Metsäntutkimuslaitok-
sella on käytöstä poistunutta aitaa. Kivalon tutkimusmetsässä Vanttauskoskella on 
yksi poiston kohteena oleva aita. Samasta paikasta on jo aiemmin poistettu neljä käy-
töstä poistunutta aitaa.  
 
Poiston kohteena oleva aita on rakennettu kahdesta rautalankaverkosta, joista toi-
nen on suurisilmäistä ja toinen pienisilmäistä ns. kanaverkkoa. Aikaisemmin poistet-
tujen aitojen aitamateriaali on ollut suurisilmäistä rautalankaverkkoa, joka on kerätty 
rullalle ja varastoitu Kivalon varastoalueelle. 
 
Käytöstä poistunut aita sijaitsee metsämaalla, kasvupaikkatyypiltään tuoreella kan-
kaalla, jonka puusto on ollut taimikkovaiheessa. Purun kohteena oleva aita on raken- 
nettu 1983. Aiemmin puretut aidat on rakennettu 1970-luvulla. Lähitulevaisuudessa 
käytöstä poistuu mahdollisesti kaksi tai kolme pienialaista aitaa.  
 
Neljä käytöstä poistunutta aitaa on purettu Metsäntutkimuslaitoksen omana työnä. 
Nyt purun kohteena olevan aidan purkavat Niemelän paliskunnan poromiehet. Sakari 
Pasasen mukaan käytöstä poistuneen aitamateriaalin poiskeruun suurimpia ongelmia 
on aitamateriaalin kiinnittyminen tiukasti ympäröivään kasvustoon, jolloin sen irrot-
taminen ja kuljetuskuntoon laittaminen on työlästä.  
 
Metsähallitukselle kyselylomake käytöstä poistuneiden aitojen osalta postitettiin al-
kukesästä ja ylitarkastaja Olli Osmonen vastasi siihen elokuun lopulla. Metsähallituk-
sella on niin ikään käytöstä poistunutta aitaa. Metsähallituksella ei ollut tarkkaa tie-
toa aitojen määristä ja sijainneista. Nämä aidat lienevät aika pitkälti paliskuntien ra-
kentamia aitoja, joille he ovat vuokranneet Metsähallitukselta maa-alueita. Osmosen 
mukaan osa aidoista on luvallisia (näistä on tehty sopimukset) ja osa luvattomia.  
 
Käytöstä poistuneet aidat ovat verkkoaitaa ja vanhempaa lautarakenteista aitaa. Ai-
dat ovat pääasiassa paliskuntien laidunkiertoaitoja ja erotusaitojen siula-aitoja. Van-
himmat aidat on rakennettu 1970-80-luvuilla. Näitä aitoja ovat rakentaneet paliskun-
nat, tokkakunnat sekä yksittäiset poromiehet. 1990-luvun alusta lähtien on nouda-
tettu käytäntöä, että vuokrasopimuksen umpeuduttua paliskunta korjaa aidan ja sii-
voaa aita-alueen ympäristön. Loppukatselmus pidetään aina. Isojen erotusalueiden 
loppukatselmuksiin osallistuu myös kunnan terveystarkastaja/ympäristötarkastaja. 
 
Osmosen mukaan suurimpia poiskeruun ongelmia käytöstä poistuneiden aitojen 
osalta ovat vanhat sopimuksettomat ja luvattomat aidat, joille ei tahdo löytyä vas-
tuullista purkajaa ja siivoajaa. Aitojen pitämiseen pitää aina olla Metsähallituksen 
kanssa tehty maanvuokra- tai käyttöoikeussopimus, poikkeuksena poronhoitolaissa 
(39 § 1 mom) mainittu tilapäinen poroaita ja paliskuntien välinen esteaita (MMM:n 
lupa). Sopimusosapuoli on aina paliskunta. Paliskunnan poromiehen kanssa tehdään 
sopimus vain silloin, jos paliskunta (hallitus) sitä puoltaa.  
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j. kysely paliskunnille 

 
56 paliskunnalle lähetettiin kysely toukokuun lopussa. Noin 30 paliskuntaa vastasi ky-
selyyn kesäkuun alkuun mennessä. Lopuilta paliskunnilta vastaukset saatiin puheli-
mitse. Kyselyistä kävi ilmi, että maastossa on yli 2000 km käytöstä poistunutta aita-
materiaalia. Suurimmassa osassa paliskunnista oli maastossa käytöstä poistunutta ai-
taa. Ainoastaan kymmenessä paliskunnassa käytöstä poistunutta aitaa ei ollut. Näissä 
paliskunnissa käytöstä poistetut aidat oli kerätty pois paliskunnan toimesta tai YTY-
työnä. Eteläisellä poronhoitoalueella oli ainoastaan neljä paliskuntaa, joissa ei ollut 
käytöstä poistuneita aitoja enää maastossa. Loput kuusi sijaitsivat erityisellä poron-
hoitoalueella. Tämä selittyy sillä, että yläperällä ei ole niin paljon maanviljelystä.  
 
Kyselyn mukaan useimmissa paliskunnissa oli käytöstä poistunutta aitaa useita kym-
meniä kilometrejä. Monikaan poroisäntä ei osannut tarkkaa kilometrimäärää arvi-
oida. Kuudessa paliskunnassa oli käytöstä poistunutta aitaa satoja kilometrejä, kun 
taas seitsemällä paliskunnalla aitaa oli vain alle kymmenen kilometriä. Suurin osa 
käytöstä poistuneesta aitamateriaalista oli rautalankaa ja verkkoa, mutta maastosta 
löytyi myös piikkilankaa, kanaverkkoa ja puuaitaa.  Käytöstä poistuneet aidat sijaitsi-
vat hyvin erilaisissa maastoissa. Pohjoisimmissa osissa poronhoitoaluetta aidat sijait-
sivat tunturissa pitkien taipaleiden päässä, kun taas eteläisellä poronhoitoalueella 
suurin osa aidoista oli peltojen ympärillä. Aidat sijaitsivat myös melko hankalissa 
maastoissa jängillä ja vesakoissa.  
 
Käytöstä poistuneet aidat on rakennettu 1940-1980-lukujen aikana. Noin 200 kilo-
metriä käytöstä poistuneista aidoista on rakennettu 1990-luvun jälkeen. Aidat on ai-
koinaan rakennettu yksityisten ja valtion maille. Viljelysten suoja-aidat ovat pääasi-
assa lähes aina tehty yksityisten maille. Käytöstä poistuneista aidoista suurin osa on 
viljelysten suoja-aitoja, mutta niihin kuului myös erotus-, vasanmerkitys-, laidun-
kierto-, raja-, ja siula-aitoja. Pohjoisimmassa osassa poronhoitoaluetta viljelysten 
suoja-aitoja on vähemmän, koska siellä on vähemmän viljeltyä peltoa kuin poronhoi-
toalueen eteläpäässä.  
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Useimmissa paliskunnissa aidoista on rakennusvaiheessa tehty sopimukset, mutta 
ennen 1990-lukua ne ovat aika pitkälti olleet suullisia. 1990-luvun jälkeen sopimukset 
on alettu tehdä kirjallisesi, kun niihin on haettu avustuksia Lapin ELY-keskukselta (La-
pin TE-keskus). Käytöstä poistuneista aidoista oli kyselyn mukaan harvemmin tehty 
minkäänlaisia kunnossapitosopimuksia. Paliskunnissa pyritään yleensä huolehtimaan 
aidoista, joihin on haettu avustusta. Esimerkiksi useassa paliskunnassa viljelysten 
suoja-aidat kierretään kerran vuodessa läpi ja korjataan.  
 
Poroisäntien mukaan käytöstä poistuneiden aitojen poiskeruun suurimpia ongelmia 
on työvoiman puute, työn raskaus ja kalleus. Työtä hankaloittaa kasvaviin puihin 
naulatut langat, jotka ovat ajan myötä kasvaneet puiden sisään kiinni. Langat ovat 
myös ruostuneet ja maatuneet maan alle, josta niitä on vaikea löytää ja saada pois. 
Joissain paliskunnissa nämä käytöstä poistuneet aidat sijaitsevat myös kaukana kai-
rassa.  
 
Kyselyyn vastanneilla poroisännillä oli erilaisia mielipiteitä helpoimmiksi tavoiksi ke-
rätä aitaa maastosta. 
Jotkut olivat sitä 
mieltä, että käyttä-
mällä miestyövoimaa 
ja käsin kerättynä 
käytöstä poistunut 
aitamateriaali saa-
daan helpoiten met-
sästä pois.  Joku eh-
dotti myös thaimaa-
laisia keräämään ai-
tamateriaalia maas-
tosta. Suurin osa oli 
kuitenkin sitä mieltä, 
että jonkinlainen 
kone on hyvä olla apuna aitamateriaalien keräämisessä pois maastosta. Laitteiksi eh-
dotettiin traktoria, mönkijää, hydrauliikalla toimivaa kelaa, kerimislaitetta, maatila-
kuormainta jne. Kyselyn mukaan noin 40 % käytöstä poistuneista aidoista olisi kiire 
kerätä pois.  
 
Poroisännät antoivat myös hyviä vinkkejä, miten käytöstä poistuneiden aitamateri-
aalien kerääminen maastosta tulisi toteuttaa. Parhaimpia ehdotuksia projektipäälli-
kön mielestä olivat työllistämisideat. Aitamateriaalin kerääminen maastosta olisi 
hyvä kesätyöpaikka nuorille, sitä työtä pystyisivät tekemään myös pitkäaikaistyöttö-
mät esimerkiksi YTY-työnä. Erilaisia koneita ja laitteita ehdotettiin myös aitamateri-
aalin keräämisen helpottamiseksi maastosta. Poroisäntien mielestä olisi poiskeruu-
seen hyvä saada rahoitusta vaikkapa hankkeen kautta, kuten nyt on saatu. 
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k. kysely maanviljelijöille 

 
Maanviljelijöille lähetettiin kysely käytöstä poistettujen aitamateriaalien osalta 
heinäkuussa. Kysely tehtiin otantana poronhoitoalueen kuntien viljelijöille. Tämä tar-
koittaa, että jokaisesta kunnasta valittiin viisi maanviljelijää, joille kysely lähetettiin. 
Viljelijät eivät olleet kovinkaan aktiivisia vastaajia. Vastauksien vähyyden vuoksi käy-
töstä poistuneiden aitojen määrää maatalouspuolelta ei saatu kattavasti. Suurin osa 
aidoista oli viljelysten suoja-aitoja, jotka ovat jääneet pois käytöstä, kun karjan pito 
on lopetettu ja pellot ovat jääneet pois viljelystä.  Kyselyjä lähti 117 maanviljelijälle ja 
ainoastaan 38 maanviljelijää vastasi kyselyyn. Kyselyn lähetysajankohta oli sinänsä 
huono, koska heinänteko oli juuri kiivaimmillaan. Vastanneista kymmenellä oli tie-
dossa käytöstä poistunutta aitaa, ja 28 vastanneella käytöstä poistunutta aitamateri-
aalia ei ollut.  Maanviljelijöiden vastauksista kävi ilmi, että käytöstä poistunutta aitaa 
oli 142 kilometriä. Tästä paliskunnan rakentamaa aitaa oli 64 kilometriä, joten maan-
viljelijöiden omia aitoja oli vain 78 kilometriä. 
 
Kyselyn mukaan suurin osa käytöstä poistu-
neista aidoista on rauta- ja piikkilanka-aitaa. 
Verkkoaitaa on jonkin verran. Aidat sijaitsivat 
lähinnä peltojen ympärillä, jängillä ja met-
sissä. Aikoinaan aitoja on rakennettu maas-
toon paliskuntien ja yksittäisten maanviljeli-
jöiden toimesta. Lähes kaikki aidat on raken-
nettu yksityisten maille. Käytöstä poistuneet 
aidat olivat lähinnä viljelysten suoja-aitoja ja 
laidunaitoja. Kyseessä olevien aitojen osalta 
ei ole tehty minkäänlaisia sopimuksia aitojen 
kunnossapidosta.    
 
Maanviljelijöiden mielestä käytöstä poistu-
neen aitamateriaalin poiskeruun suurimpia 
ongelmia on muun muassa työn vaativuus ja 
työntekijöiden saanti, luvan saanti maan-
omistajalta käyttää mönkijää ja tiedon kulun 
puute maanomistajalta aidan kunnossapitä-
jälle. Ongelmia aiheuttaa myös se, että aidat 
on aikoinaan kiinnitetty eläviin pystypuihin, 
joten ajan mittaan ne ovat kasvaneet puiden 
sisään. Aidat ovat painuneet myös vesakko-
jen ja sammalten alle.  
 
Maanviljelijöiden mielestä helpoin tapa/käytäntö käytöstä poistuneen aitamateriaa-
lin keräämiseen on käyttää jotain konetta apuna.  Näitä koneita on esimerkiksi mön-
kijä, traktorin kourakuormain ja langankeräyslaite. Poiskeruuta ehdotettiin myös kä-
sin tehtäväksi, joka sekin varmasti onnistuu. Eräs maanviljelijä ehdotti, että aidan 
omistaja voisi luopua omistusoikeudestaan aitamateriaaliin ja antaa sen kerääjien  
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hyväksi, tällä saataisiin vähän katettua kuluja aiheutuneesta keräystyöstä. Käytöstä 
poistuneista aidoista osa oli kiireellisiä. 
 

l. YTY-työt 
 

Ympäristönsuojelua ja -hoitoa edistäviä työllistämistöitä eli ns. YTY-töitä on toteu-
tettu Lapissa vuodesta 1994 lähtien. Toiminta perustuu ympäristöministeriön mietin-
töön 30.5.1993. YTY-töillä voidaan vaikuttaa erityisesti syrjäseutujen työllisyystilan-
teeseen sekä ympäristön laatuun. Töiden toteuttamisessa työministeriön, ympäris-
töministeriön ja kuntien rahoituspäätöksillä on keskeinen merkitys. (suullinen tieto 
Reijo Kallioniemi 25.8.2010.)  

 
Lapissa YTY-töiden pääorganisoijana toimii Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luon-
nonvarat -vastuualue / vesivarayksikkö, joka toteuttaa Lapin ELY-keskuksen elinkei-
not, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueen ja muiden yhteistyökumppanei-
den myöntämin varoin vesistöjen ja kulttuuriympäristön hoitoon, ulkoiluun ja virkis-
tys käyttöön, jätehuoltoon sekä luonnonsuojeluun liittyviä töitä. Työkohteet valitaan 
yhteistyössä kuntien ja työviranomaisten kanssa. Kohteiden valintaan vaikuttavat 
yleishyödyllisyys sekä positiiviset vaikutuksen alueen ympäristöön ja elinkeinoelä-
mään. YTY-työt parantavat omalta osaltaan alueiden matkailuelinkeinojen toiminta-
mahdollisuuksia. (Suullinen tieto Reijo Kallioniemi 25.8.2010.)  YTY-töinä on toteu-
tettu mm. liikuntarajoitteisille sopivia ulkoilu- ja virkistyskäytön kohteita kuten pit-
koksia, laavuja ja jopa lintutorneja. (Elinkeino-, Liikenne ja ympäristökeskus 
2010,YTY-työt Lapissa 2009, Rovaniemi). 

 
YTY-töiden keskeinen rahoitus muodostuu Lapin ELY-keskuksen osoittamasta palk-
kaperusteisesta työllistämistuesta, jolla työntekijät palkataan (työaika 85 %). Työ-
voimatoimistot osoittavat lisäksi varoja työntekijöiden palkkaamisesta aiheutuviin 
oheiskustannuksiin (mm. turvavarusteet, matkakorvaukset). Toisena merkittävänä 
rahoittajana ovat ympäristöministeriö ja kunnat, jotka myöntävät Lapin ELY-keskuk-
sen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue / vesivarayksikölle varoja YTY-töiden 
hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin. (Suullinen tieto Reijo Kallioniemi 
25.8.2010.) 
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Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -
vastuualue / vesivarayksikkö toteuttaa YTY-töitä 
yhteistyössä seurakuntien, urheiluseurojen, kylätoi-
mikuntien, yhteismetsien, Metsähallituksen, riistan-
hoitoyhdistyksen sekä muiden julkisten ja yksityis-
ten tahojen kanssa. Nämä tekevät kunnissa toimi-
ville työnsuunnittelijoille aloitteita työkohteista ja 
sitoutuvat samalla kustantamaan kohteiden kone- ja 
materiaalikulut sekä huolehtimaan kohteiden kun-
nossapidosta. (Suullinen tieto Reijo Kallioniemi 
25.8.2010.) 

 
Lapin ympäristökeskus on vuosien varrella työllistänyt YTY-töiden kautta yli 6 100 
pitkäaikaistyötöntä. YTY-töissä käytetään paikallista työvoimaa, joten matkakulut 
jäävät vähäisiksi. YTY-töillä pyritään luomaan määräaikaisia työpaikkoja, jotka tule-
vaisuudessa vaikuttaisivat pysyvien työpaikkojen syntymiseen. Työtä tehdään oman 
asuinympäristön parantamiseksi, joten työmotivaatio ja -moraali ovat korkealla. 
YTY-töillä on positiivinen vaikutus kylien elinvoimaisuuteen ja asuttuna säilymiseen, 
alueiden käyttökelpoisuuteen sekä ympäristön viihtyvyyteen. (Elinkeino-, Liikenne 
ja ympäristökeskus 2010,YTY-työt Lapissa 2009, Rovaniemi.) 
  
YTY-kokoukset pidetään keväällä kuntien, työvoimatoimistojen ja Lapin ELY-keskuk-
sen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue / vesivarayksikön kesken, joissa vahvis-
tetaan Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue / vesivarayksi-
kölle tulevat kuntakohtaiset valtion työllistämiskiintiöt. Lisäksi kokouksissa käydään 
läpi mm. kuntiin palkattavien työnsuunnittelijoiden valinnat, töiden alkamisajan-
kohdat, tulevat YTY-kohteet yms. Suurimmilta osin työkohde-esitykset tulevat kun-
nilta, mutta muiltakin sidosryhmiltä saadaan esityksiä. (Suullinen tieto Reijo Kal-
lioniemi 25.8.2010.) 
 
Vuonna 2009 YTY-töillä kerättiin Pelkosenniemen Arvospuolelta ympäristölle hai-
tallisia piikkilanka-aitoja, jotka oli rakennettu useita vuosikymmeniä sitten karjan 
yhteislaiduntamisalueelle, joten tekijän purkuvelvoitteeksi niitä ei voitu saada. Kol-
melta entiseltä Arvospuolen laidun-
alueelta kerättiin piikkilanka-aitaa 
maastosta noin 300 kg. Työaikaa käy-
tettiin tähän 6 henkilötyövuotta 
(Elinkeino-, Liikenne ja ympäristökes-
kus 2010, YTY-työt Lapissa 2009, Ro-
vaniemi.) 

 
Vuonna 2010 YTY-töitä on ollut Enon-
tekiön, Muonion, Kittilän, Kolarin, So-
dankylän, Savukosken, Pelkosennie-
men, Sallan, Kemijärven, Posion, Ro-
vaniemen ja Ylitornion  
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kunnissa. YTY-rahat jakautuvat työttömyysprosentin mukaan. 2011 vuoden YTY-työ 
kunnat on selvillä marras-joulukuulla. Reijo Kallioniemen mukaan YTY-työntekijät 
voisivat kerätä käytöstä poistunutta aitamateriaalia pois maastosta mahdollisesti jo 
ensi kesänä. Paliskunta on myös sellainen yhteisö, joka voi esittää YTY-kohteita.  
  

m. Kuntouttava työtoiminta  
 
”Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan v. 2001. Laki velvoittaa kunnat ja 
työhallinnon yhteistyöhön pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi.” (Poromies-lehti 
Raija Kumpula 2007, 10.) vuoden 2006 alussa kunnat velvoitettiin korvaamaan valti-
olle puolet pitkäaikaistyöttömän työmarkkinatuesta. Valtio maksaa kokonaan työ-
markkinatuen, kun pitkäaikaistyötön on kuntouttavalla työtoiminnalla työllistetty. 
Kuntouttavan työtoiminnan tuella on tarkoitus kannustaa kuntia aktivoitumaan työl-
listämisessä.  
 
Toiminta on kunnan järjestämä palvelu, josta laaditaan järjestämissopimus. Työnte-
kijä ei ole työsuhteessa, eikä työnantajalle aiheudu tavanomaisia velvoitteita eikä 
paperitöitä. Työmarkkina tuen lisäksi työntekijä saa 9 euroa verotonta toimintarahaa 
päivältä. Tämä toiminta on toistaiseksi vapaaehtoista yli 25-vuotiaalle. Laki rajaa ul-
kopuolelle työskentelyn yksityisellä työnantajalla. Sodankylässä tätä kuntouttavaa 
työtoimintaa on kokeiltu mm. Syväjärven ja Oraniemen paliskunnissa. (Poromies-
lehti Raija Kumpula 2007, 10.) 
 
Paliskunnissa kuntouttavan työtoiminnan työntekijät ovat työllistyneet ympäristön-
hoito- ja aitatöihin sekä viljelysten vartijoiksi. Työntekijät ovat tapaturmavakuutet-
tuja kunnan puolesta ja kunta hankkii asianmukaisen työvaatetuksen. Lakia noudat-
taen työntekijöille korvataan matkakulut kotoa työtoimintapaikalle. Työnteko ei 
edellytä omaa autoa, koska matkat pyritään hoitamaan kimppakyydeillä. Paliskunta 
on osoittanut työkohteet ja vastaa työn käytännön ohjaamisesta. Työaika sovitaan 
tapauskohtaisesti (4-8 h päivässä 1-5 päivänä viikossa). Poromiehen on mahdollista 
tehdä samanaikaisesti paliskunnan työpäiviä, jos hän tekee 4 tunnin työpäivää. ”Kun 
nämä työpäivät ajoittuvat työvoimahallinnon asettamalle porokarenssiajalle ja po-
romies toimittaa työvoimatoimistoon poroisännän allekirjoittaman todistuksen työ-
päivistä, poromies voi välttyä karenssilta.” (Poromies-lehti Raija Kumpula 2007, 10.) 
 
Kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut sekä poromiehiä että porottomia. Hei-
dän kesken yhteistyö on toiminut hyvin. Poroisännät ovat nähneet, että porottomien 
osallistuminen paliskuntien töihin tuo yleisestikin sopua kylille. Työntekijät ovat saa-
neet vaihtoehdon työttömyydelle, sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuden ja 
pienen lisäansion. Mikä parasta, työkohteet sijaitsevat lähellä kotia. Kun työvoima 
vähenee paliskunnissa, tämän kautta paliskuntiin on mahdollista saada ulkopuolista 
työvoimaa ja rahoitusta.  (Poromies-lehti Raija Kumpula 2007, 10.) 
 
Kuntouttavasta työtoiminnasta pitää olla yhteydessä oman kunnan sosiaalitoimeen 
tai työvoimatoimistoon. Viranomaiset järjestävät neuvottelun asianosaisten kanssa. 
Mahdollisesta työllistymisestä kunnan työntekijä sopii paliskunnan poroisännän  
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kanssa. Sen jälkeen kunnassa laaditaan järjestämissopimus, jonka jälkeen työt voi-
daan aloittaa. Työntekijä on velvollinen täyttämään työpäiväkirjaa kuukausittain, 
jonka poroisäntä allekirjoituksellaan vahvistaa. Toimintaraha ja matkakorvaus mak-
setaan työpäiväkirjan perusteella työntekijälle. (Poromies-lehti Raija Kumpula 2007, 
10.) 
 
Projektipäällikön mielestä kuntouttava työtoiminta on yksi mahdollisuus jatkaa käy-
töstä poistuneen aitamateriaalin keräämistä, kuten aiemmin mainittiin Kuusamossa, 
tätä aletaan käyttää hyödyksi ensi kesänä.   

 

n. palkkatuki  
 
”Työnantaja voi saada työ- ja elin-
keinotoimistosta tietyin edellytyk-
sin tukea palkkakustannuksiin ot-
taen töihin työttömän työnhaki-
jan. Palkkatuella järjestettävän 
työn tarkoituksena on parantaa ty 
öttömän työnhakijan ammattitai-
toa, osaamista ja työmarkkina-
asemaa sekä edistää pitkään työt-
tömänä olleen pääsemistä avoi-
mille työmarkkinoille.” (TE-toimis-
ton esite 10.5.2010.) 
 
Palkkatuella pyritään työllistämään pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, alle 25-vuo-
tiaita nuoria ja työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työ-
markkinoilta. Palkkatukea voivat saada valtion virastot ja laitokset, kunnat, yritykset 
ja muut yksityisen sektorin työnantajat, kuten esimerkiksi yhdistykset, säätiöt ja koti-
taloudet. (TE-toimiston esite 10.5.2010.) 
 
Tuki myönnetään työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutuk-
seen. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työeh-
tosopimuksen määräyksiä. Työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mu-
kaista palkkaa. Palkkatukea voidaan myöntää erityisehdoin yrityksille myös määräai-
kaisen työsopimuksen perusteella, jos yritys palkkaa vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöt-
tömän tai vaikeasti työllistyvän, tekee työnhakijan kanssa oppisopimuksen tai palk-
kaa työttömän, jonka yhden jaksoinen työttömyys on kestänyt vähintään kuusi kuu-
kautta. Muissa tapauksissa yritykseltä edellytetään, että työnantaja tekee toistaiseksi 
voimassa eli pysyvän työsopimuksen palkattavan kanssa, jotta tuki myönnetään.  (TE-
toimiston esite 10.5.2010.) 
 
Palkkatukea haetaan siitä TE-toimistosta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai 
TE-toimistosta, josta on tarkoitus palkata palkkatuella henkilöitä. Palkkatuki makse-
taan kuukausittain jälkikäteen. Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta  
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ja lisäosasta. Perusosan myöntäminen edellyttää aina, että tuella palkattavan osaa-
misesta ja ammattitaidosta arvioidaan olevan puutteita tai hänen osaamisensa tar-
jolla olevassa työtehtävässä arvioidaan alentuneen työttömyyden keston, vajaakun-
toisuuden tai muun syyn johdosta. (TE-toimiston esite 10.5.2010.) 
  
Lisäosan myöntäminen edellyttää, että tuella palkattavan osaamisen ja ammattitai-
don puutteellisuus ja tästä johtuvan osaamisen alentuminen suhteessa tarjolla ole-
vaan tehtävään on todettu osaamis- ja ammattitaitokartoituksessa ja palvelutarpeen 
arvioinnissa. Sen myöntäminen yrityksille edellyttää lisäksi, että yritys sitoutuu pa-
rantamaan työntekijän osaamista ja ammattitaitoa koulutuksen avulla tai muutoin. 
(TE-toimiston esite 10.5.2010.) 

 
Palkkatukea ei voida myöntää, jos työsuhde on alkanut ennen tuen myöntämispää-
töstä, työnantaja on hakemuksen jättämistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuo-
tannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitään sa-
moista tai samanlaisista tehtävistä tai lyhentänyt heidän työaikaansa, tukeen perus-
tuva työhön ottaminen aiheuttaisi muiden työntekijöiden irtisanomisen tai lomaut-
tamisen tai heikentäisi heidän työolosuhteita tai etuuksiaan, työpaikka täyttyisi ilman 
tukeakin, työnantaja saa tuella palkattavan palkkaamiseen tai työllistämisen edistä-
misen samalta ajalta muuta valtion tukea. (TE-toimiston esite 10.5.2010.) 
 
Perustuen vähimmäismäärä on noin 550 euroa. Lisäosa on enintään 60 % perustuen 
määrästä. Vaikeasti työllistyvän lisäosan määrä voi olla enintään 90 % perustuen 
määrästä. Palkkatuella palkatun henkilön työaika tulee olla vähintään 85 % alan nor-
maalista työajasta. Työajan ollessa lyhyempi suhteutetaan palkkatuki työaikaan. Vai-
keasti työllistyvän osalta palkkatuki voidaan maksaa osa-aikatyöhön täysimääräisenä. 
(TE-toimiston esite 10.5.2010.) 
 
Vajaakuntoisen palkkaamiseksi myönnettävä palkkatuki voi olla enintään 75 %. Palk-
katuki voi olla enintään 50 % palkkauskustannuksista, jos tuella palkattava on pitkä-
aikaistyötön, vaikeasti työllistettävä, ollut yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään 
kuusi kuukautta ennen palkkatuen myöntämistä, vailla ammatillista koulutusta, yli 
50-vuotias tai oikeutettu kotouttamissuunnitemaan maahanmuuttajien kotouttami-
sesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 11 § nojalla. (TE-toimiston 
esite 10.5.2010.) 
 
Palkkatukea maksetaan enintään vii-
deltä päivältä viikossa. Niiltä päiviltä 
tukea ei makseta, joilta työnantajalla 
on oikeus saada palkatun kustannuk-
siin sairausvakuutuslain 7 luvun 4 § 
nojalla päivärahaetuutta. Oppisopi-
mussuhteessa olevalle maksetaan 
koulutuskorvausta. Sen maksaa koulu-
tuksen järjestäjä. Palkkatukea  
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voidaan myöntää kerrallaan enintään 10 kuukauden ajaksi. Oppisopimuksen osalta 
tukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajan. Vaikeasti työllistyvän, vajaakuntoi-
sen tai työsuunnittelijan palkkaukseen palkkatukea voidaan myöntää enintään 24 
kuukaudeksi kerrallaan. Sosiaaliselle yritykselle palkkatukea voidaan myöntää vajaa-
kuntoisen palkkaamiseen 36 kuukaudeksi, pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseksi 12 
kuukaudeksi tai vaikeasti työllistyvän palkkaamiseen 24 kuukaudeksi. Sosiaaliselle 
yritykselle voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi lisäosalla korotettu perustuki, jos vai-
keasti työllistyvä työllistyy. Tällöin lisäosa enintään 90 % perustuesta. Vajaakuntoisen 
tai pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä voidaan palkkatukea myöntää korotettuna 
lisäosalla siten, että perustuen ja lisäosan yhteenlaskettu määrä on 50 % palkkaus-
kustannuksista, kuitenkin enintään 1300 euroa kuukaudessa. Sosiaalisia yrityksiä 
koskevat myös edellä mainitut prosentuaaliset enimmäistukirajat. (TE-toimiston esite 
10.5.2010.) 
 
Myös palkkatuki on yksi mahdollisuus, mutta käytännössä on ehkä kuitenkin hel-
pompi toteuttaa käytöstä poistuneen aitamateriaalin kerääminen maastosta YTY-töi-
den tai kuntouttavan työtoiminnan kautta. 
 

o. Utsjoen talkooleiri 

 
Pidä Lappi Siistinä ry on jo aiemmin tehnyt käytöstä poistuneiden aitojen keräämistä 
talkooleirin merkeissä. Utsjoella järjestettiin talkooleiri 12-20.7.2003, jonka järjestä-
jinä toimivat Metsähallitus, Pidä Lappi Siistinä ry, Kaldoaivin paliskunta ja Utsjoen 
kunta. Talkooleirille osallistui 11 leiriläisen lisäksi Heikki Räsänen (MH), Raija Vaskela 
(PLS ry), Hannu Mustonen (PLS ry) ja Niiles Länsman (Kaldoaivin plk). (PLS ry, ra-
portti.) 
 
Leirillä siistittiin entinen Tsokkavaaran poroerotuspaikka, jossa viimeinen erotus oli 
pidetty 60-luvun lopulla. Tsokkavaara sijaitsee Vetsijoen itäpuolella n. 13 km nykyi-
sestä Skalluvaaran erotuspaikasta itään.   Erotuspaikalla oli 16 kämppää ja kammia 
sekä niiden pohjia. Pystyssä olevat kämpät poltettiin edellisenä keväänä, jolloin kulje-
tettiin tulevan kesän leirivarustus paikalle. Vanhaa aitaa purettiin n. 2500 m, pois 
kuljetettavaa tavaraa kertyi 10 kuutiota metalli- ja lasiromua sekä vanhaa aitaverkkoa 
n. 40 kuutiota. Talkooleirin kustannukset olivat 10 350 euroa. (PLS ry, raportti.)  
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p. Lähimetsästä työtä Itä-Lapissa –hanke 2008-2010 

 
Lähimetsästä työtä Itä-Lapissa –hanke käynnistyi maaliskuussa 2008. Sen on määrä 
päättyä 2010 vuoden loppussa. Hankkeen hallinnoijana on toiminut Sallan metsän-
hoitoyhdistys ry. Hankkeen taustalla on ollut Itä-Lapin korkea työttömyys, joka on 
ollut pitkään muuta Suomea huomattavasti korkeampi. Itä-Lapin työttömyys on ra-
kenteellista, toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömyyttä ja koskee lähinnä vähän koulutet-
tuja miehiä. Alueen kunnat ja Itä-Lapin työvoimatoimisto olivat pitkään miettineet 
yhdessä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa vaihtoehtoja kohdennetuista 
toimenpiteistä metsäalan työkokemuksen tai koulutuksen omaavien pitkäaikais- ja 
toistuvaistyöttömien työllistämiseksi. Siitä lähti liikkeelle suunnittelu 30 henkilön 
työllistämiseksi vuosittain 6 kuukauden määräaikaisiin töihin 3 vuoden aikana.  (Lä-
himetsästä työtä Itä-Lapissa –hanke 2008-2010, väliraportti.) 
 
Hankkeen tavoitteena on ollut vähentää Itä-Lapin vaikeasti työllistyvien määrää ja 
seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta. Työllistämiseen kuuluu myös soveltuvaa työ-
voimakoulutusta ja ohjausta. Yksi tavoitteista on ollut myös saada yksityistalouksille 
edullista bioenergiaa polttopuiden muodossa sekä osaltaan auttaa lämpölaitoksia 
saamaan kaipaamaansa uusiutuvaa metsäenergiaa. Pyrkimyksenä on ollut, että koh-
deryhmän osaamistason ja ammattitaidon kartuttaminen mahdollistavat tulevaisuu-
dessa omaehtoisen työllistymisen hankkeen jälkeen. Hankkeella saadaan aktivoitua 
kohderyhmä ja vähennetään syrjäytymiskierrettä sekä parannetaan perheiden hyvin-
vointia. (Lähimetsästä työtä Itä-Lapissa –hanke 2008-2010, väliraportti.) 

 
Tämän kaltaista työllistämistä voitaisiin käyttää myös käytöstä poistuneiden aitama-
teriaalien keräämiseen. Suunnittelussa voitaisiin käyttää jo toteutuneen hankkeen 
tietoja hyödyksi ja suunnitella vaikka jollekin paikkakunnalle samantyylinen hanke 
vanhojen aitojen keräämisen osalta.   
 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Poronhoitoalueella riittää vielä paljon töitä käytöstä poistuneen aitamateriaalin ke-
ruun tiimoilta. Paliskunnat ovat saaneet todella positiivista palautetta vanhojen ai-
tojen keräämisestä maanomistajilta ja kyläläisiltä. Tällainen toiminta syrjäseuduilla 
yhdistää ihmisiä ja saa ihmiset tekemään kylissä entistä enemmän yhteistyötä keske-
nään.  
 
Paliskuntien käytännön kokeilusta saatiin todella arvokasta tietoa käytöstä poistu-
neen aitamateriaalin keräämisestä. Käytännön kokeilu toteutettiin pääasiassa lan-
gankeräyskärryn avulla, mutta aitaa voidaan, jopa joudutaan keräämään myös käsin. 
Jokaisesta kunnasta löytyy varmaankin jonkunlainen pelle peloton, joka pystyy lan-
gankeräyskärryn valmistamaan. Aidan keruun nopeuteen ja kustannuksiin vaikutta-
vat eri tekijät; maaston laatu, aitojen rakennusmenetelmät, aitojen purkamistapa 
jne.  
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Ihanteellinen tilanne vanhojen aitojen pois keräämistyön jatkumiselle olisi saman-
tyyppinen hanke, kuin tämä pilottihanke, mutta laajemmassa mittakaavassa. Eli 
hanke täytti sille asetetut tavoitteet. 
 
Hankkeen hallinnointia vaikeuttaa kuitenkin Lapin ELY-keskuksen hidas maksamis-
päätösten käsittely. Se vaatii hallinnoijalta valtavasti pääomaa. Toivon mukaan ke-
sällä 2011 keräystyö jatkuu kuitenkin YTY-töiden ja kuntouttavan työtoiminnan 
kautta.   

 
6. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI  

 

Pidä Lappi Siistinä ry on aloittanut selvitystyön, jonka avulla yritetään löytää rahoi-
tusta käytöstä poistuneiden aitojen pois keräämiseen tulevinakin kesinä. Kyseeseen 
voivat tulla myös kuntouttava työtoiminta ja YTY-työt. Pidä Lappi Siistinä ry jatkaa 
rahan haun ohella normaalina työnään tiedon levittämistä asiassa enteenkin YTY-töi-
den ja kuntouttavan työtoiminnan avulla, että keräämistyö jatkuisi jo kesällä 2011.  

 
 

 
7. ALLEKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS 

 

 
25.1.2011  Jaana Hangasvaara  
 
 

 


