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Johdanto 
Julkisuudessa on syys-talvella 2017 esitetty muutaman MTK:n tuottajayh-
distyksen ja paikallisen kunnallispoliitikon toimesta vaatimuksia porojen 
ympärivuotiseksi tarhaamiseksi ja poronhoitoalueen etelärajan nostamiseksi 
jopa Sodankylän korkeudelle. On rakennettu kuvaa, jonka mukaan eteläisellä 
poronhoitoalueella maatalouden ja porotalouden välillä kytee tulehtunut 
tilanne – elinkeinojen välinen konflikti. Porosta aiheutuvaa mielipahaa on 
kanavoitu ja yhdistelty ajamaan poliittista päämäärää poronhoidon lopetta-
miseksi eteläiseltä poronhoitoalueelta. 

Poronhoito ja maatalous ovat molemmat Pohjois-Suomen maaseudun luon-
toon perustuvia elinkeinoja, joista poronhoidolla on pohjoisessa historial-
lisesti pidemmät juuret. Rinnakkain molempia on alueella harjoitettu satoja 
vuosia. Erityisesti eteläisellä poronhoitoalueella elinkeino on perinteisesti 
rakentunut poronhoidon sekä maa- ja metsätalouden varaan. Niin maa- kuin 
porotalouskin ovat läpikäyneet isoja teknologian, globalisaation ja esimerkiksi 
EU-jäsenyyden mukanaan tuomia murroksia. Onko näiden elinkeinojen välillä 
aidosti sovittamaton ristiriita? 

Kuunnellaksemme eteläisen poronhoitoalueen maatalouden näkökulmaa 
haastattelimme viljelijöitä itseään. Halusimme kartoittaa poronhoidon ja 
maatalouden välisiä paikallisia tilanteita ja ymmärtää kattavammin elinkeino-
jen välistä suhdetta. Halusimme myös kerätä kentältä hyviä käytäntöjä, eritellä 
ongelmakohtia, sekä etsiä uusia ratkaisukeinoja ja kehitysideoita. 

Haastatteluissa esille nousseet asiat on koostettu tähän raporttiin. Samalla 
esille nousseita asioita kommentoidaan lähdekirjallisuuden valossa. Loppuun 
on liitetty tietoisku liittyen poron ympärivuotiseen tarhaukseen (LIITE 1) ja 
piha- ja peltoporoasioissa jokaisen poromiehen ja maanviljelijän muistilista 
(LIITE 2 ja 3).
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Viljelijähaastattelut
Teimme Kuusamon, Posion, Taivalkosken, Pudasjärven ja Ranuan alueilla 26 
teemahaastattelua. Kaikki haastatellut viljelijät1 olivat päätoimisia liha- tai 
lypsykarjatilallisia, aktiiviviljelijöitä, omalla ja vuokramaalla viljeleviä. Tilalla 
oli pääsääntöisesti pitkä historia alueella. Poroja oli saattanut olla tilallisen 
vanhemmilla tai jollakin sukulaisella, ei kuitenkaan tilallisilla itsellään. Joi-
hinkin haastatteluihin osallistui tilan isännän lisäksi emäntä. Myös vanhempi 
tai nuorempi sukupolvi saattoi osallistua keskusteluun.

Haastateltavat valittiin pyytämällä paliskunnista paikallisten viljelijöiden 
yhteystietoja. Paliskuntia pyydettiin esittämään viljelijöitä, joiden kanssa koki-
vat yhteistyön sujuvan hyvin sekä sellaisia, joiden kanssa oli koettu ongelmia. 
Osa haastateltavista oli sellaisia, jotka olivat itse ottaneet Paliskuntain yh-
distykseen yhteyttä peltoporoasioissa. 

Haastattelut tehtiin teemahaastatteluina, jonka jälkeen nauhat litteroitiin. 
Haastattelut olivat noin 1-1,5 tunnin mittaisia. Haastatteluissa toistuvasti esille 
nousevat asiat teemoiteltiin ja koostettiin. Esille nousseita asioita ei henkilöidä 
eikä yksilöidä haastateltavien anonymiteetin säilyttämiseksi.  

”Poro poru” eli yleinen ilmapiiri
Viljelijät tiedostavat julkisen keskusteluilmapiirin olevan kuumentunut. 
Se näyttäytyy muutaman kärkkään ihmisen hallitsemana. Sosiaalisen me-
dian nähdään kärjistävän tilannetta sen sijaan, että haettaisiin ratkaisuja. 
Pääsääntöisesti viljelijät eivät koe sosiaalista mediaa rakentavana foorumina; 
monet ovat väsyneet sen seuraamiseen.  

Viljelijät eivät koe kärjistyneen mediakeskustelun edustavan heidän 
omaa tai laajempaa näkökantaa; poronhoito ja maanviljelys näh-
dään rinnakkaisina ja tarpeellisina maaseudun elinkeinoina. 

Maanviljelijöiden ”hiljainen enemmistö” yrittää ymmärtää naapuriaan – po-
romiestä – ja etsii keinoja toimia sovinnollisesti. Poro puolestaan nähdään 
eläimenä, joka on alueella aina ollut ja sen kanssa on opittu elämään. Niin 

1  N = 26 (pois lukien yksi, joka ei itse enää ollut aktiiviviljelijä, mutta 
vuokrasi peltojaan viljelyskäyttöön)
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sanottujen ”poro-ongelmien” nähdään johtuvan:

• myttyyn menneistä henkilökemioista, jolloin molemmissa osapuolissa on 
peiliin katsomisen paikka

• maatalouden murroksesta (pienet tilat vähenevät, viljely ja paineet keskit-
tyvät yksittäisille suurille tuottajille)

• maanviljelijöiden taloudellisesta ahdingosta, huonoista kesistä/rehuvuo-
sista

• porojen kesyyntymisestä, luonnonlaitumien riittämättömyydestä

• porojen liiallisesta määrästä suhteessa aktiiviporomiehiin

• poromiesten välinpitämättömästä asenteesta 

• poromiesten vanhenemisesta ja vähenemisestä

• aitaamistukien byrokratiasta (suoja-aitojen tukirahoitus oli vuosien 2015-
20172 aikana jäissä)

• aitojen päästämisestä huonoon kuntoon (aitoihin ja veräjiin vaikuttavat 
myös: hirvet, marjastajat, sienestäjät, metsästäjät, mökkiläiset, viljelijät 
koneineen, metsätyökoneet)

i. Suhteet paliskuntaan, poroisäntään, poromiehiin
Yleisesti viljelijät kokevat, että alueen poromiehiin ollaan vähintäänkin asial-
lisissa keskusteluväleissä. Useat kokivat, että heillä on hyvät välit tuttuihin 
poromiehiin, jolloin haastattelussa selkeästi myös kuului molemminpuolinen 
kunnioitus ja näkemys, että töitä sujuvan rinnakkaiselon eteen tehdään mo-
lemmin puolin. Eräät viljelijät tekivät myös yhteistyötä poromiesten kanssa. 
Yhteistyön tekeminen koettiin hyvänä asiana.

Kaikki haastateltavat tunsivat hyvin tai kohtuudella, minkä paliskunnan 
alueella pellot sijaitsevat, tunsivat poroisännän, lähimmän yhteysporomiehen 
ja/tai muita poromiehiä. Viljelijät ottavat yhteyttä poroisäntään tai tuttuun 
poromieheen, silloin kun on aiheellista asiaa poroista. Tyhjästä ei kuitenkaan 
haluta häiritä tai ”hyppyyttää”. Paljon he tekevät itsekin: korjaavat ja rakenta-
vat suoja-aitoja, sekä hätyyttelevät poroja. 

Poromiesten oma-aloitteisuutta porojen pois ajamisessa ei-toivotuilta 

2  haku päättyi 7.12.2014 ja tuli uudelleen voimaan 2017. Välillä 25.5.-
31.12.2015 se oli rajoitetusti voimassa. 



6

paikoilta kaivataan lisää ja poroisännän rooli nähdään hyvin keskeisenä. On 
pitkälti poroisännän vastuulla delegoida tehtäviä, pitää porukka toimeliaana ja 
neuvotteluyhteydet asiallisina.

Poroisäntä – paljon on persoonan varassa:     
> kantaa loppupeleissä vastuun      
> pitää saada poromiehet liikkeelle     
> pitää omata lehmänhermot ja diplomatiataidot

Poronhoitoon liittyviä (väärin)käsityksiä 
Haastatteluissa toistuu ajatus, että porot kasvavat toisten pelloilla tai että 
nälkäiset porot tulevat syksyllä viimeistään pellolle ja pihapiireihin, koska 
luonnonlaitumilla ei ole riittävästi ravintoa. Paljon puhutaan kuluneista jäkä-
liköistä. 

Poro syö vuodenkiertonsa aikana satoja erilaisia kasveja, sieniä ja 
jäkäliä. Jäkälät ovat ensi sijaisesti porojen talviravintoa. Piha- ja pel-
toporo-ongelmat sen sijaan ovat kesällä ja syksyllä, jolloin poro syö 
pääasiassa erilaisia ruohoja, kosteikko-, lehti-, varpu- ja heinäkasveja 
sekä sieniä. Kesä ja syksy ovat porojen kasvukautta, jolloin niillä on 
yltäkylläisesti ravintoa. Poro on ainoa näille leveysasteille sopeutu-
nut lihantuotantoeläin, joka hyödyntää näin monipuolisesti luonnon 
ravintoa. 

Porojen talviaikainen tarhaus kesyynnyttää poroja ja ne tottuvat ha-
kemaan ruokaa ja turvaa ihmisen läheisyydestä. Kasvava petokanta, 
erityisesti kaakkoisella poronhoitoalueella, muodostaa laajoja laidu-
naluemenetyksiä: porot välttävät alueita, missä on paljon petoja ja 
hakevat turvaa ihmisasutuksen läheisyydestä. Oman särönsä porojen 
metsärauhaan tuovat metsästyskoirat syksyisin. 

Toinen toistuva käsitys, on että aktiiviporomiehiä oletetaan olevan kovin 
vähän. Eläkeläiset ja muualla töissä käyvät poronomistajat nähdään ”harras-
telijoina”. Poron merkitys matkailulle kuitenkin yleisesti tunnistetaan samoin 
kuin poronhoidon merkitys maaseudun elinkeinona muiden rinnalla. Poron-
hoidon historiallinen ja kulttuurinen merkitys alueella pääsääntöisesti myös 
tunnustetaan, vaikka jonkin verran esitetään näkemyksiä, että poronhoito 
kuuluisi oikeasti tuntureille. 
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Poronhoito on kautta aikain ollut elinkeino, jota harjoitetaan ”vauvas-
ta vaariin” ja kaikki ikäpolvet ovat tärkeitä elinkeinon jatkuvuuden 
kannalta. On myös varsin tavallista, että poronhoitotalouksissa, ku-
ten muissakin maaseudun talouksissa, käydään porojen pitämisen li-
säksi muualla töissä ja elanto kerätään useasta tulolähteestä. On hyvä 
muistaa, että poronhoitoa on historiallisesti harjoitettu suunnilleen 
nykyistä poronhoitoaluetta vastaavalla alueella jo 1600-1700-luvulla. 
Paliskunnissa on paljon panostettu elinkeinon monipuolistamiseen 
yhdistelemällä lihantuotantoon erilaisten liha- ja muiden porotuottei-
den jatkojalostusta ja porotilamatkailua. Poronhoidon kerrannaiset 
aluetaloudelliset vaikutukset ulottuvat huomattavasti laajemmalle 
kuin pelkkään lihantuotantoon. 

Joissain haastatteluissa esitetään näkemyksiä, että poromiehet ovat välinpit-
ämättömiä eivätkä huolehdi eläimistään, vaan antavat niiden kulkea missä 
sattuu. Poronhoitolain (PHL 1990/848, 3§) turvaamaa poron vapaata laidun-
nusoikeutta maanomistussuhteista riippumatta tunnetaan heikosti. 

Vapaa laidunnusoikeus on poronhoitolailla turvattu ikiaikainen oi-
keus ja se on poronhoidon – elinkeinon ja kulttuurin – perusta. Vapaa 
laidunnusoikeus mahdollistaa porojen vapaan liikkumisen ravinton-
sa perässä; se ei kuitenkaan tarkoita, että porot saisivat aiheuttaa 
vahinkoa toisten omaisuudelle, kuten viljelyksille ja pihapiireille (PHL 
1990/848, 31§, 34§). Muu maankäyttö – tiestö, asutus, metsätalous, 
maatalous, turvetuotanto, matkailu, kaivokset ja tuulivoima – kaikki 
nämä muuttavat ja pirstovat porojen laidunmaita. On selvää, että 
vapaasti laiduntava poro näkyy maisemassa, kun sillä on yhä vä-
hemmän yhtenäisiä, asutuksesta syrjäisiä ja turvallisia kairoja missä 
elää. 

Poromäärät eivät ole kasvaneet, vaan poro näkyy ihmisten arjessa 
enemmän kuin ennen, koska 1) porojen laitumet ovat muun maan-
käytön paineista johtuen vähentyneet ja pirstoutuneet, 2) talviai-
kainen tarhaus totuttaa poroja ihmisten läsnäoloon ja 3) petokan-
ta, sekä muu ihmistoiminnasta aiheutuva häiriö, ohjaa porot pois 
tietyiltä alueilta. 
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Porosta koituvat ongelmat tai haitat
Poroista koituvat haitat maanomistajille voidaan haastatteluiden perusteella 
jaotella seuraavasti: 1) viljelyksille ja 2) vakituisten asuntojen pihoille ja puu-
tarhoille aiheutuvat haitat sekä 3) vapaa-ajan asukkaiden kokemat haitat.

i. Viljelykset
Viljelijöiden kokemukset porojen kasvukauden aikaisesta oleskelusta vilje-
lyksillä ovat yhdenmukaisia. Jos porot tulevat tokkana, tai jäävät koko kesäksi 
asumaan uudistetulle nurmipellolle, aiheutuu niistä suoraan taloudellista 
vahinkoa. Panostaminen viljelyyn on kallista ja jos nämä panokset menevät 
porojen suihin, niin se suututtaa ja turhauttaa. Lisäksi porojen ulosteiden 
päätymistä lehmien rehuun pidetään riskinä. Yleisesti koetaan myös, että olisi 
oikeudenmukaista saada jonkinlainen korvaus poroille menetetystä sadosta. 

Porojen syysaikainen oleilu ja kaivaminen pelloilla jakaa viljelijöiden 
mielipiteitä ja heillä on ristiriitaisia kokemuksia siihen liittyen. 
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Osa viljelijöistä pitää poron syyslaidunnusta positiivisena: kun porot 
kaivavat ja syövät syyslaihon se vähentää homehtumisriskiä. Myös sellaisina 
syksyinä, kun lumi tulee aikaisin ja sataa sulaan maahan, porojen kaivu ja 
tallominen auttaa routimisessa ja siten ehkäisee homehtumisriskiä.

Toiset taas pitävät poron kaivuuta aina negatiivisena asiana: poro kaivaa 
juuripaukut lumelle ja tuhoaa kasvuston. Lumen kaivaminen ja tallominen saa 
suopeltomaan routimaan syvemmälle, jolloin seuraavana keväänä (varsinkin, 
jos on kuiva ja pitkä kevät) kasvun alku myöhästyy. 

Viljelijöissä on myös niitä, joille poron oleilu pellolla, kasvukauden jälkeen 
on neutraali asia. He kokevat, että oli poroja pellolla tai ei, satoa on saatu. 
Ja, koska niin moni muukin tekijä vaikuttaa kasvuun (sateisuus, lumisuus, 
routiminen), on poron vaikutusta vaikea yksilöidä. Monet kokevat lisäksi, että 
erityisesti hirvien laidunnusvaikutusta on vähätelty tai sitä ei ole huomioitu 
näissä keskusteluissa riittävästi. 

ii. Pihat ja puutarhat
Poroon liittyvistä ongelmista puhuttaessa, haastatteluissa toistuu ihmisten 
kokemus, että poroja on enemmän kuin ennen, että ne tulevat hanakasti, jopa 
röyhkeästi, pihapiiriin, syövät istutukset, sotkevat ja kulkevat avoimista ovista 
perässä. Eikä niiden pois ajaminen auta, vaan ne tulevat pian takaisin. Pi-
hapiirien, viljelysten ja mansikkamaiden aitaaminen auttaa, mutta kaikki eivät 
periaatteellisista syistä halua aitoja, tai kokevat ”veräjärallin” turhan työlääksi. 

iii. Vapaa-ajan asunnot
Kokonaan oma lukunsa ovat vapaa-ajan asukkaat, joita porojen kulkeminen 
häiritsee. Mökkiläiset muodostavat ”poro-keskustelussa” oman ryhmänsä, jo-
hon viljelijät eivät koe kuuluvansa, pikemminkin viljelijät erottavat mökkiläis-
ten ja poronhoidon väliset ristiriidat erilliseksi keskusteluksi. 

iv. Viljelysvahinkojen arviolautakunta
Osaksi poro-ongelmien kokonaisuutta muodostuu viljelysvahinkojen arvio-
imislautakunta, joka periaatteellisella tasolla on hyvä, mutta käytännössä 
ei toimi toivotulla tavalla. Sillä, jos se ylipäänsä on toiminnassa (arviolau-
takunnan puheenjohtajan paikkaa pidetään avoimesti ”tuulisena” tai ”koiran 
virkana”), sen toimivuuteen luotetaan kovin huonosti. Viljelijät pitävät arvio-
lautakuntaprosessiin tai käräjöintiin lähtemistä liian työläänä ja epävarmana, 
eivätkä monetkaan halua lähteä ”käräjöimällä” pilaamaan naapuruussuhteita. 
Tämän kolikon toinen puoli on, että mahdollisiin viljelysvahinkoihin liittyen 
jää paljon selvittämättömiä tilanteita, huhupuheita ja epämääräiseen tietoon 
perustuvia käsityksiä kytemään ihmisten välille, mikä omalta osaltaan voi 
syventää epäluottamusta. 
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v. Poronhoitolaki
Poronhoitolakia pidetään periaatteessa hyvänä, joskin sen sisältöä ja tulkintaa 
tunnetaan heikosti. Osa viljelijöistä nostaa esille ongelman, että lain noudat-
tamatta jättämisestä ei seuraa suoraan mitään rangaistusta. Jos poromies ei 
noudata lain vaatimusta pitää poroja poissa viljelyksiltä, tai toteuta viljelysten 
suojaamista aitaamalla ja aitojen kunnossapidolla, heihin ei automaattisesti 
kohdistu mitään rangaistusta. Eli osa viljelijöistä katsoo, että poronhoitolain 
velvoitteita väistävä poromies pitäisi saada suoremmin vastuuseen. Tähän he 
ehdottavat ratkaisu-/kehitysehdotuksina:

• poronhoitovastuiden ja velvoitteiden selkeämpää jakamista; nyt kaatuu 
liiaksi poroisännän harteille, vaikka poronhoitovastuu on paliskunnan 
(kaikkien osakkaiden)

• lain tulkinnan selkeyttäminen 

• sakotussysteemin kehittäminen

• rangaistusten/sakkojen kohdentaminen suoraan lain rikkojalle

Maaseutuelinkeinojen murros
Haastatteluissa kuvaillaan maaseudun elinkeinoissa tapahtunutta murrosta 
monelle tavalla, mutta pääasiallinen viesti on yhtenäinen. Aiemmin maanvil-
jelyksen rinnalla oli samassa taloudessa usein poronhoitoa ja toisin päin. Ajan 
saatossa, elinkeinot ovat pitkälti eriytyneet toisistaan, teknologisoituneet ja 
modernisoituneet. Kaikenlaisen yhteistyön ja kanssakäymisen – niin viljeli-
jöiden keskuudessa kuin muunkin maaseudun väestön kanssa – nähdään 
vähentyneen merkittävästi.

Vaikka poromiehillä monesti on edelleenkin jonkin verran peltoa 
omiin tarpeisiin, käy molemmin puolin helposti niin, ettei enää ym-
märretä toisen elinkeinoon liittyviä käytäntöjä. Käsitykset toisen elin-
keinotoiminnasta ovat päässeet vanhentumaan. Näin pääsee myös 
syntymään käsityksiä, että ei kunnioiteta toisen elinkeinotoimintaa. 

Viljelijät kuvailevat viime vuosien muutoksen suuntaa omassa elinkeinossaan 
siten, että viljelijät vähenevät ja tilakoot kasvavat, peltoala pysyy samana 
tai kasvaa. Maanviljelys on tehostunut. Jäljelle jääneillä viljelijöillä on isot 
investoinnit ja peltoala keskittyy yksille päätoimisille viljelijöille. Taloudelliset 
paineet, panostukset viljelyksiin ja hyvän rehusadon tarve ovat harvemman 
viljelyväestön harteilla. Jos tämän lisäksi vielä porot ovat pelloilla, on selvä, 
että vastakkainasettelun riski poronhoidon kanssa ajoittain lisääntyy. 
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Aktiivinen tehoviljely, lannoittaminen ja rikkaruohojen torjunta-aineiden 
(esim. glyfosaatti) käyttö omalta osaltaan vaikeuttaa elinkeinojen välejä. Sillä 
viljelijöiden kokemuksen mukaan näyttäisi, että tehoviljellyt pellot houkuttele-
vat poroja enemmän kuin ”kenkäheinällä” olevat pellot. 

Poro ei ravintoa valikoidessaan aina ymmärrä omaa parastaan, 
vaan voi valita laidunmaansa helppouden, turvallisuuden tai tottu-
muksen mukaan. Lannoitteet ja torjunta-aineet ovat poron tervey-
delle haitallisia ja heinän syönti yksistään liian yksipuolista ravintoa 
porolle. Ylenpalttinen laiduntaminen pelloilla johtaa heikkoihin vasa-
painoihin ja pahimmillaan jopa porojen aliravitsemus- tai myrkytys-
tiloihin. 

Yksi keskeinen nykyporonhoidon haaste on tulla toimeen kaiken muun 
lisääntyvän maankäytön paineiden alla. Metsätalous, matkailu, maa-
talous, turvetuotanto, vapaa-ajan asutus, jne. kaikki vievät, muut-
tavat ja pirstovat porojen laidunmaita. Porojen talvilaitumet (hyvät 
jäkälämaat) ovat pitkälti jo muuttuneet metsätalousmaiksi. Tästä 
syystä poroja on lisäruokittu ja tarhattu talvisin paikoin jo



12

 1970-luvulta alkaen. Kaakkoisella poronhoitoalueella (Kainuu, Kuu-
samo) korostuu erityisesti suurpetojen haaskakuvauksesta aiheutuvat 
ongelmat. Paliskuntien itäosiin muodostuu isoja alueita, joita porot 
välttävät petokannan vuoksi. Pedot ja porojen tarhaaminen osaltaan 
vaikuttavat siihen, että porot hakevat ihmisen läheisyydestä enene-
vässä määrin turvaa: helppoa ravintoa ja suojaa pedoilta. 

Myös poronomistajarakenteen murros on ollut merkittävä. Siihen on 
vaikuttanut eritoten EU:in liittymisen jälkeinen rakennetukipolitiikka 
ja eläinperusteisen tuen tukirajan asettaminen 80 eloporoon. Valtion 
ajama politiikka on ohjannut poronomistajarakenteen kehittymistä 
siten, että suuremmat porokarjat keskittyvät harvemmalle määrälle 
poronomistajia. Tällöin poronhoitotöihin osallistuvia osakkaitakin on 
väistämättä vähemmän.

Haastatteluissa molempien maaseutuelinkeinojen murros kuuluu eri-
tyisesti siten, että monilla on syntynyt käsitys, että poroja on nykyään 
enemmän kuin ennen tai että niitä on enemmän suhteessa työmiehiin. 
Tosiasiassa poromäärät eivät ole kasvaneet, mutta niiden näkyminen 
ihmisten arjessa ilmeisesti on. 

Porojen ympärivuotinen tarhaus – poronhoitoalueen 
etelärajan nostaminen
Julkisuudessa esitettyjä vaatimuksia porojen ympärivuotisesta tarhaamisesta 
pidetään viljelijöiden keskuudessa pääsääntöisesti epärealistisena tai muul-
la tavoin huonona ideana. Jos sitä kannatetaan, pohjaa perustelu suppeasti 
oman elinkeinon lähtökohtiin, eikä ympärivuotisen tarhaamisen realiteetteja 
tiedosteta. (ks. myös LIITE 1)

Monet viljelijät ymmärtävät ympärivuotisen tarhaamisen mahdottomuuden: 
i) poron kannalta, ii) tilan/tarvittavan laidunpinta-alan kannalta, iii) taloudel-
lisuudewn kannalta. Ympärivuotista tarhaamista ei pääsääntöisesti myöskään 
nähdä keinona helpottaa maanviljelyn tilannetta sinänsä. Poronhoitoalueen 
etelärajan muuttamista ei yleisesti ottaen joko pidetä tarpeellisena tai poliittis-
esti realistisena. 
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Alueellisia erityispiirteitä: pedot Kuusamossa 
Haastatteluissa alueellisena erityispiirteenä nousevat selkeästi esille petojen 
haaskakuvauspaikat Kuusamossa. Petojen haaskakuvauksen nähdään kasvat-
tavan ihmiseen kesyyntynyttä petokantaa, mitä pidetään ongelmallisena poro-
talouden, mutta myös maatalouden ja yleisesti maaseudun väestön kannalta. 

 Poron vapaa laidunnusoikeus on poronhoidon perusta.
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Hyvät käytännöt ja kehitysehdotukset
Paliskunnissa on paljon hyviä käytäntöjä, joilla maatalouden ja porotalouden 
välistä toimivaa yhteiselämää edistetään. Viljelijät listaavat aivan ensisijalle 
viljelysten suoja-aitojen rakentamisen ja näiden aktiivisen kunnossapidon. Vil-
jelijän yhteydenottoihin vastaaminen ja reagoiminen ovat lisäksi keskeisessä 
roolissa. Hyvää yhteistyötä edistää poromiesten oma-aloitteisuus porojen pel-
loilta ja pihoilta poisajamisessa, hyvien porokoirien käyttö tässä työssä myös 
näkyy ja korostuu.

Pedot aiheuttavat poronhoidolle ongelmia melkeinpä kaikkialla 
poronhoitoalueella. On selvästi havaittavissa, että porot välttävät 
petoalueita ja hakeutuvat enenevässä määrin ihmisten läheisyyteen. 
Viljelijähaastatteluissa petoihin liittyvä puhe korostui erityisesti Kuu-
samossa tehtyjen haastatteluiden kohdalla. 
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Aktiiviset viljelijät tekevät itsekin yhteensovittamistyötä pitämällä huolen 
”omasta tontistaan”. Veräjien sulkeminen, aitojen kunnossapito, tarkkuus 
työkoneiden käytössä, rehuaumojen siisteys jne. kaikki edistävät sopuisaa 
rinnakkaiseloa.

Näkyviä ja toimivia käytäntöjä ovat myös: 

• Ongelmahirvaiden vieminen kauas ongelma-alueilta, kerääminen kesäai-
tauksiin tai teurastaminen

• Monenlainen yhteistyö poromiesten ja viljelijöiden välillä (esim. työkonei-
den yhteiskäyttö, paalimuovien yhteistilaukset, ylimääräisen rehun 
myyminen puolin ja toisin, tms.) 

• Jos poroista tiedetään aiheutuneen vahinkoa, niin tähän reagoiminen pali-
skunnan suunnalta ilman ”käräjöintiä” tai arvioimislautakuntaa 

• Molemminpuolinen tilanteiden ymmärtäminen ja ”pitkä pinna” 

Viljelysten aitaaminen ja aitojen kunnossapito nähdään melkein 
yksimielisesti ainoana käytännöllisesti järkevänä ja toimivana kei-
nona estää porojen pääsy pelloille ja pitää ne sieltä pois. Tähän 
asetelmaan nähdään myös kehitysmahdollisuuksia. 

Uusien ja tapauskohtaisesti paremmin soveltuvien veräjäratkaisujen sekä 
tekniikan soveltaminen ja kehittäminen nousivat haastatteluissa esille. Osa 
viljelijöistä kokee myös, että itse aitaamistukibyrokratiaa olisi syytä muuttaa 
tai kehittää.

i. Suoja-aitoja ja tukibyrokratiaa 

Viljelysten suoja-aitojen rakentamiseen liittyy paljon ”kissan hännän 
vetoa”. Milloin aita katsotaan tarpeelliseksi suhteessa siitä saata-
vaan hyötyyn nähden, kuka sen rakentaa, mihin ja koska, kaikkien 
asianosaisten maanomistajien kanssa aidan sijainnista ja veräjärat-
kaisuista sopiminen, ja niin edelleen. Kaikki eivät anna aidata mai-
taan ja joskus toimivan aitaamisjärjestelyn keksiminen on maiden ja 
vesistöjen sijoittumisen vuoksi kovan työn takana. 
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Taitavan porokoiran käyttö on monesti korvaamaton apu myös piha- ja 
peltoporoasioissa.

Vuosien 2015-2017 aikana viljelysten suoja-aitojen rakentamisen tuet 
olivat lakiuudistuksen vuoksi jäissä. Monissa paliskunnissa pääsi 
suoja-aitojen tarpeita kasaantumaan ja osin myös tästä syystä välit 
tulehtuivat paikallisesti. 

Aitaamistukijärjestelmää olisi syytä kehittää jouhevammaksi. Osa haastatel-
luista viljelijöistä toivoi, että aitaamistuet olisivat suoraan maanomistajan/
viljelijän haettavissa. Tähän voisi myös kytkeä suoja-aitojen alle jäävien pin-
ta-alojen peltotukimenetysten korvaamisen. Näin poistettaisiin välikäsiä aita-
amistukibyrokratiasta, eivätkä maanomistajat kokisi menettävänsä aidan alle 
jotain. Viljelijät saisivat viivytyksittä tarpeelliseksi katsomansa suoja-aidat, 
haluamansa veräjäratkaisut ja aitojen kunnostustuet. 

ii. Uutta ja vanhaa
Monesti haastatteluissa ongelmien lieventämisehdotuksina annettiin jo 
käytössä olevia keinoja. Tämä kertoo siitä, että ainakin osittain ratkaisujen 
avaimet ovat jo poromiesten tiedossa ja käytössä. Kyliin ja pihoihin tunkeviin, 
liiaksi kesyyntyneihin poroihin liittyen viljelijät ehdottivat ratkaisuina esi-
merkiksi: 

• Hyvien paimenkoirien käyttö (pihapiirien ja peltojen tyhjentämisessä) 

• Tarharuokinnan vähentäminen ja maastoruokinnan lisääminen (liiaksi 
kesyyntyneiden porojen vähentäminen, poiskasvattaminen ihmisen lähe-
isyydestä) 

• TAI aktiivisempi (aikaisempi) tarharuokinta (vähentäisi porojen tal-
vikaivuusta tulevia haittoja)
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Lisäksi, esimerkiksi GPS-tekniikassa ja sen soveltamisessa nähtiin mahdolli-
suuksia piha- ja peltoporojen aktiivisempaan tarkkailuun. Myös erilaisia ”po-
rovahti” kehitysehdotuksia annettiin. Esimerkiksi siten, että viljelijöillä olisi 
yksi numero, johon soitetaan piha- ja peltoporoasioissa. Henkilö toimisi niillä 
töin pahimpana piha- ja peltoporo aikana. ”Porovahti” varmistaisi sen, että vil-
jelijän ilmoitus ja paliskunnan reagointi siihen kirjattaisiin, eikä epäselvyyksiä 
viestin välittymisestä jäisi. ”Porovahti” olisi ulkopuolinen ja neutraali taho, 
mikä helpottaisi myös paikallisesti solmuun ajautuneiden henkilökemioiden 
välistä tilannetta. Tällaisesta on hyviä alustavia kokemuksia jo esimerkiksi 
Rovaniemen kaupungin alueella ja joissain yksittäisissä paliskunnissa. 

iii. Paikallisia yhteistilaisuuksia
Erilaisten yhteistilaisuuksien järjestäminen paikallisesti maanviljelijöille ja 
poromiehille nähtiin hyvänä keinona avata keskustelua, tulla tutuksi ja sopia 
paikallisesti tarpeista ja hyvistä toimintatavoista. Paikoin yhteistilaisuuksia 
myös kritisoitiin, jos ne oli koettu ”kilpahuuto” tai ”poromiehen mollaus” 
-tilaisuuksina. Viljelijät peräänkuuluttivat asiallisia ja rakentavia tilaisuuksia, 
joissa haetaan paikallisesti sopivia toimintatapoja, yhteistyötä ja ratkaisuja. 
Ylipäänsä yhteistyön kehittämistä ja kommunikaation parantamista esitettiin 
ja toivottiin. 

Päätelmät – tarvitaanko ”Berliinin muuri”?
Eräs haastateltava totesi huumorintajuisesti ratkaisuehdotuksena elinkeinojen 
välisiin ongelmiin: ”Rakennetaan viljelijöiden ja poromiesten välille Berlii-
nin muuri” ja nauroi sydämellisesti päälle. Lausahduksessa piilee oivallus ja 
viisaus. 

Kun porot tallustelevat mökkipihalla tai puutarhassa ja turhautunut maan-
omistaja huudahtaa: ”Porot ne kuuluu aidata, ei ihmiset!” kuulee poromies 
itseensä kohdistuvan huudon. Hänelle se tarkoittaa samaa kuin huutaja vaatisi 
häntä, hänen lapsiaan, isäänsä ja isovanhempiaan hävittämään poronsa, pois-
tumaan kotiseudultaan, häpeämään elinkeinoaan ja kulttuuriaan, kuihtumaan 
ja katoamaan. Hän huutaa turhautuneena ja puolustautuakseen takaisin, ”me 
olemme olleet täällä kauan ennen teitä!”. Ja niin heidän välilleen laskeutuu 
kyräilevä hiljaisuus, synkkä ja tiheä.

Mediassa on tämän asetelman päälle rakennettu kuvaa, jonka mukaan 
eteläisellä poronhoitoalueella maatalouden ja porotalouden välillä kytee niin 
tulehtunut tilanne, ettei siihen auta kuin toisen elinkeinon poistuminen. Maas-
eudun ihmisten välille kyhätään kovaa kyytiä kuvitteellista Berliinin muuria.
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Berliinin muuri oli yksi ihmisen jästipäisyyden monumentaalinen ilmen-
tymä. Se jakoi maailmanpoliittisessa mielessä kaksi ideologiselta perustaltaan 
erilaista maailmankatsomusta. Käytännössä muurin molemmin puolin asui 
tavallisia kansalaisia, jotka viis veisasivat maailmanpolitiikasta tai ideologiois-
ta; he halusivat elää elämäänsä, vaikka muuri jakoi perheitä, ystävyyssuhteita 
ja vaikeutti arkista kanssakäymistä. Muurin mureneminen 1989 oli valtava 
inhimillinen helpotus. 

Maanviljelyksen ja poronhoidon välillä on jännitteitä, koska elinkeinot ovat 
perustoiltaan ja käytännöiltään hyvin erilaisia. Toinen perustuu asettumiseen 
ja paikallaanoloon ja toinen puolikesyjen eläinten vuodenaikojen vaihtelun 
mukaiseen vapaaseen liikkumiseen laitumelta toiselle. Molemmat ovat kuiten-
kin alttiita luonnonoloille, säille ja vuodenaikojen vaihtelulle. Molemmista 
voi aiheutua toiselle haittaa, mutta näitä haittoja on mahdollista lieventää ja 
ehkäistä yhteistyöllä ja hyvällä kommunikaatiolla. 

Eroavaisuuksistaan huolimatta maanviljelys ja poronhoito ovat maaseu-
dun elinkeinoja, joita yhdistää se, että kovalla työllä, kekseliäisyydellä, yrit-
teliäisyydellä ja periksiantamattomuudella on leipä pöytään kannettu monesta 
eri tulolähteestä jo vuosisatojen ajan. Ja kunhan suoja-aidat ovat kunnossa, 
ei kumpikaan elinkeino sinänsä toivo ”Berliinin muuria” siihen väliin häirit-
semään muutenkin työlästä arkeaan. 
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Poronhoitolaki 1990/848

Viljelijähaastattelut N=26 

LIITE 1: 

Poron ympärivuotinen tarhaus3

Poronhoidon oikeutusta on eteläisellä poronhoitoalueella kyseenalaistettu.  
Poronhoidon ikiaikaista ja lakisääteistä perustaa, vapaata laidunnusoikeut-
ta on kritisoitu, puutarha- tai peltoporojen tai liikennevahinkojen vuoksi, 
jopa eläinten heitteillejätön tai ihmisoikeuksien nimissä. Poroja on vaadittu 
ympärivuotisesti tarhattavaksi ja poronhoitoalueen etelärajaa nostettavaksi. 
Porovihamielisyydestä kertoo karua tarinaa se, että joka vuosi poroista löytyy 
teurastusten yhteydessä ilmakiväärin osumia tai hauleja. Poroja myös tapeta-
an tai raanautetaan tahallaan autoilla. 

Metsätalous on muuttanut porojen talvilaidunmaat eteläiseltä ja keskiseltä 
poronhoitoalueelta, porolaidunmaista metsätalousmaiksi. Metsätalous ja muu 
maankäyttö (matkailu, tiestö, maatalous, turvetuotanto, energiantuotanto, 
kaivokset, asutus, vapaa-ajan asutus) on vienyt ja pirstonut porojen luontaisia 
laidunalueita, pakottaen porot kulkemaan myös paikoissa, missä niistä ai-
heutuu toisinaan harmia muille. Myös idästä ja etelästä kulkeutuva petokanta 
kasvaa ja painaa poroja ihmisasutusten läheisyyteen. 

Poronhoitoalueella on ollut välttämätöntä auttaa poroja säilymään hyväkun-
toisina talven yli lisäruokinnan avulla. Osa tästä lisäruokinnasta tehdään tar-
haamalla poroja lumipeitteisinä talvikuukausina. Osa taas tarjoamalla poroille 
lisäravintoa niiden talvilaitumilla maastossa. Näiden vaihtoehtojen erilaiset 
yhdistelmät ovat käytössä eri mittakaavoissa käytännössä koko poronhoitoal-
ueella. Lisäruokinnalla huolehditaan poron hyvästä kunnosta pahimman tal-
ven yli. Samalla tokkaa suojellaan petovahingoilta hallitsemalla ja seuraamalla 
porojen ruokapaikoilla tapahtuvaa elämää. Täydellinen suojelu on mahdoton-
ta ja pedot löytävät tarvittaessa tiensä myös talvitarhaan. Osa poroista pärjää 

3  Teksti on tiivistelmä Poromies 1/2018 -lehdessä julkaistuista artikke-
leista:

Hast, S. Porotko ympärivuotisesti tarhaan, s.7-10

Hast, S. Porotutkimusta vai poron hutkimista? Osa 3: Peltoporo-politiikkaa 
eteläisellä poronhoitoalueella, s. 44-47



edelleen talven yli hyväkuntoisena pelkällä luonnonravinnolla, lähinnä suur-
ten suojelualueiden tai muutoin ihmistoiminnan ulottumattomiin jääneiden 
alueiden turvin. Ruokittiin poroja talvella tai ei, poromiehen teurastili tulee 
pääosin vasoista, jotka ovat eläneet luonnonravinnolla kevät-, kesä- ja syyslai-
tumilla. Monipuoliset kesä- ja syyslaitumet ovatkin porotalouden kulmakivi. 
Petokanta, kevään pituus, kesän räkkä sekä syksyn sienivuosi, kaikki vaikutta-
vat osaltaan vasojen kuntoon ja siten poromiehen tilipussiin. Talviruokinnalla 
varmistetaan vasatuottoa ja tulevan syksyn tiliä.

***

Porojen ympärivuotista tarhaamista on kokeiltu useissa hankkeissa ja tut-
kimuksissa 1970-luvulta alkaen. Joka kerta hankkeet ovat kaatuneet omaan 
mahdottomuuteensa. Poroihin erikoistuneet eläinlääkärit pitävät ideaa 
ympärivuotisesta tarhaamisesta erittäin huonona. Huonoja kokemuksia on 
myös lemmikeiksi tai matkailukäyttöön etelään myydyistä poroista, joiden 
elämä on useimmiten jäänyt kurjaksi ja lyhyeksi. 

Kulkeminen on porolle luontainen ratkaisu ravinnon hakuun. Se hyödyn-
tää vuodenkiertonsa aikana satoja erilaisia kasveja, sieniä ja jäkäliä. Poron 
ympärivuotisissa tarhauskokeiluissa toistuvat samat havainnot. Loiset ja tau-
tiriskit lisääntyvät räjähdysmäisesti. Porojen yleiskunnossa tapahtuu ilmeisiä 
ja huolestuttavia muutoksia. Sarven kasvu näivettyy tai lakkaa. Porot pakkau-
tuvat aitaa vasten, kun eivät pääse kulkemaan vaistonsa ohjaamana totutuille 
laidunmaille. Kiimakäyttäytyminen muuttuu. Lyhyesti sanoen, poro sairastuu 
ja kärsii. Poron luontainen käytös häiriintyy ja elämästä tulee tarhatun eläi-
men (lääkittyä ja sairasta) elämää. 

Ympärivuotinen tarhaaminen muuttaa väistämättä poron luontaista ravinnon 
saantia ja vaistonvaraista käyttäytymistä, ja sitä myöten myös tuotetta itseään, 
eli poronlihaa. Sen lisäksi, että eläimet sairastuvat ja lihan rasvapitoisuuksissa 
tapahtuu muutoksia, porojen ympärivuotinen tarhaaminen on elinkeinoto-
imintana auttamattoman kannattamatonta: menot olisivat moninkertaiset 
tuloihin verrattuna. 

Jos poro jalostetaan ympärivuotista tarhaamista kestäväksi eläi-
meksi, ei se enää olisi poro. Eikä sen ympärille rakentuva elinkeino 
ja kulttuuri olisi poronhoitoa. 

Porolaidunten paikoin paineistunut tilanne ja siitä kumpuavat ristiriidat 
muiden maankäyttäjin kanssa eivät ole yksin porojen tai poromiesten syytä. 
Kuitenkin, porotalous on se elinkeino, jota vaaditaan tilanteessa rankaistavak-
si, sillä ympärivuotisen tarhaamisen vaatiminen on elinkeinon lopettamisen 
vaatimista. 
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2  haku päättyi 7.12.2014 ja tuli uudelleen voimaan 2017. Välillä 25.5.-
31.12.2015 se oli rajoitetusti voimassa. 

1  N= 26 (pois lukien yksi, joka ei itse enää ollut aktiiviviljelijä, mutta 
vuokrasi peltojaan viljelyskäyttöön)

3  Teksti on tiivistelmä Poromies 1/2018 -lehdessä julkaistuista artikke-
leista:

Hast, S. Porotko ympärivuotisesti tarhaan, s.7-10

Hast, S. Porotutkimusta vai poron hutkimista? Osa 3: Peltoporo-politiikkaa 
eteläisellä poronhoitoalueella, s. 44-47
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LIITE 2: 

Poromiehen muistilista 
1. Paliskunnan alueella olevat porot ovat kaikkien osakkaiden vastuulla – po-
ronhoitovelvollisuus on kaikilla osakkailla

2. Laidunnus tehoviljellyllä pellolla on poron terveydelle erittäin haitallista

3. Jos havaitsee poron pellolla, jolla se ei saisi olla, on poro poistettava välit-
tömästi

4. Yhteydenpito maanomistajiin ja viljelijöihin on ensiarvoisen tärkeää – jos 
käy pellolla häätämässä poroja, käy samalla myös talossa kertomassa millä 
asioilla liikkuu

5. Yksittäiset ongelmaporot, jotka palaavat toistuvasti takaisin kyliin ja pi-
hapiireihin sekä viljelyksille, tulee paliskunnan päätöksellä teurastaa

6. Hirvaat ja härät (esim. matkailuporot), jotka ovat erityisen kesyyntyneitä 
ihmiseen, on pidettävä kesäaikana kaukana kylistä ja paikoista, missä ne ovat 
haittana 

7. Tarhaamisaikaa on syytä vähentää pidentämällä maastoruokinta-aikaa – 
vähentää myös porojen kesyyntymistä

8. Jos porot ovat tiettävästi tehneet vahinkoa, on tästä asiallista sopia ja korva-
ta vahingot maanomistajalle

9. Suoja-aidat ja veräjät on pidettävä kunnossa

10. Hyvä porokoira on hyvä porokoira!

11. Pitkä pinna on välttämättömyys
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LIITE 3:

Maanviljelijän muistilista 

1. Poro ei tule maillesi kiusallaan, eikä tahallaan aiheuta vahinkoa

2. Yksittäiset porot harvemmin aiheuttavat merkittävästi vahinkoa

3. Ilmoita poroisännälle tai sovitulle yhteyshenkilölle, kun porot ovat haittana 
viljelyksilläsi tai pihapiirissäsi

4. Muista kohtuullisuus – myös poromies viettää juhlapyhiä perheensä kanssa 
ja nukkuu öisin

5. Jos haluat suoja-aidat, sovi näistä mahdollisen maanomistajan ja paliskun-
nan kanssa

6. Veräjien ja aitojen asianmukainen käyttö

7. Tarkkuus työkoneiden käytössä ja rehuaumojen siisteydessä

8. Jos havaitset suoja-aidan rikkoutuneen, ilmoita siitä paliskuntaan

9. Jos havaitset loukkaantuneen poron, ilmoita siitä paliskuntaan

10. Pitkä pinna on välttämättömyys



Paliskuntain yhdistys, 2018


