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”Kaavoituksella voidaan  
vaikuttaa merkittävästi porojen 
kulkureitteihin.”

Pihaporoja uusilla asuinalueilla
PORONHOIDON TILASTO- JA KART TA- AINEISTOT AVUKSI

Kaarina Vartiainen ja Anu Kotilainen

Porolla on poronhoitoalueella vapaa laidunnusoikeus. 
Poronhoitoalueella poroja vierailee asuinalueilla ja  
niitä tavataan varsinkin uusien talojen pihoilla.  
Vapaasta laidunnusoikeudesta huolimatta poroilla 
ei ole oikeutta aiheuttaa vahinkoja pihoilla. TOKAT-
hankkeessa on kehitetty työkaluja ja käytäntöjä, joilla 
poronhoitoon ja porotalouteen liittyviä paikkatietoai-
neistoja saadaan kerättyä ja ylläpidettyä. Tavoitteena 
on saada nämä aineistot suunnittelijoiden käyttöön, 
sillä alueiden hyvällä suunnittelulla on vaikutusta 
myös pihaporojen vierailujen vähenemiseen.

poronhoitoalueella sekä edistää eri elinkeinojen kestävää toimin-
taa ja toisiaan tukevaa rinnakkaiseloa huomioimalla porotalous 
ja sen maankäyttöön liittyvät tarpeet. Hanketta rahoittaa pääosin 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).  

KYSELY PIHAPOROISTA ASUKKAILLE JA 
PORONHOITAJILLE
Selvitystyössä hyödynnettiin verkkopohjaista Harava-kysely-
työkalua. Ensimmäinen kysely toteutettiin alueen asukkaille, 
virkistyskäyttäjille ja aluetta muuten hyödyntäville ja toinen 
alueen poronhoitajille loppuvuodesta 2016. Kyselyiden avulla 
haluttiin selvittää, miten poronhoito voitaisiin parhaalla mahdol-
lisella tavalla sovittaa yhteen alueen asutuksen ja virkistyskäytön 
kanssa. Kyselyssä vastaajat saivat muun muassa merkitä kartalle 
paikkoja, joissa on kohdannut poroja, sekä kertoa, minkälaisia 
kohtaamiset olivat olleet.

Kyselyihin tuli yhteensä noin sata vastausta, josta neljännes 
tuli poronhoitajille suunnattuun kyselyyn. Noin puolet asukkaille 
ja virkistyskäyttäjille suunnatun kyselyn vastaajista suhtautuu 
neutraalisti porojen tulemiseen asuinalueille ja noin kymme-
nesosa pitää sitä hyvänä tai erittäin hyvänä asiana. Noin 40 % 

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS selvitti yhdessä Rovaniemen 
kaupungin ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa kokemuksia piha-
poroista ja porokohtaamisista Rovaniemen Paavalniemi–Pöyliö-
vaara- ja Pöykkölä–Ounasrinne-alueilla. Alueet ovat merkittäviä 
niin poronhoidon kuin virkistyskäytönkin näkökulmasta. Lisäksi 
alueella on sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta. Selvitys on 
osa Poronhoidon paikkatiedot ja työkalut maankäytön suunnitte-
luun (TOKAT) -hanketta. Hankkeen yleistavoitteena on helpottaa 
kestäviin ja monitavoitteisiin maankäyttöratkaisuihin pääsemistä 
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vastaajista pitää porojen vierailuja asuinalueilla huonona tai 
erittäin huonona asiana. Kaikki eivät pidä porojen vierailuista 
asuinalueella, sillä ne saattavat aiheuttaa erilaista haittaa pihoilla. 
Kyselyn vastausten mukaan porot saattavat esimerkiksi talloa ja 
syödä istutuksia, tehdä tarpeitaan pihoille ja aiheuttaa pelkoa 
erityisesti lapsissa.

POROHAVAINTOJA RUNSAASTI UUSILLA 
ASUINALUEILLA
Kyselyn karttavastauksista nousevat esiin tietyt asuinalueet, joilla 
poroja on tavattu selvästi muita alueita enemmän. Porohavain-
toja kuvaavia pistemäisiä karttavastauksia tarkasteltiin yhdessä 
Väestörekisterikeskuksen Rakennus- ja huoneistorekisterin 
aineiston kanssa. Aineiston avulla todettiin, että porohavainnot 
keskittyivät pääosin uusien asuinrakennusten pihoille ja niiden 
läheisyyteen.

Porot ovat tottuneet kulkemaan tiettyjä reittejä, joten kun 
uusia asuinalueita syntyy, saattavat porot jatkaa kulkua alueiden 
läpi. Toisaalta myös uudet nurmikot ja istutukset houkuttelevat 
poroja vierailemaan pihoilla. Parin vuoden jälkeen porojen vie-
railu alueilla yleensä vähenee. 

Uusilla alueilla porojen vierailuihin myös suhtaudutaan 
kielteisemmin. Poroja pelätään enemmän ja niitä pidetään 
häiritsevämpinä. Tätä voi selittää se, että vanhemmilla alueilla 
porovierailut ovat yleensä vähäisempiä, ja toisaalta poroihin on 
jo totuttu. Vanhemmilla asuinalueilla asuvat vastaajat näkevät 
porojen olevan myös osa Lapin luontoa ja yksi matkailun veto-
voimatekijöistä.

RATKAISUJA PIHAPOROJEN AIHEUTTAMIEN 
HAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI
Kyselyissä pyydettiin ideoita pihoille tulevien porojen vähen-
tämiseksi. Tärkeimmiksi toimenpide-ehdotuksiksi asukkaat 
ja virkistyskäyttäjät nostivat pihojen aitaamisen ja uusille ra-
kentajille suunnatun ohjeen laatimisen. Lisäksi poronhoitajat 
pitivät sopivina toimenpide-ehdotuksina parempaa tiedotusta, 

asukkaiden ja poronhoitajien välisen vuoropuhelun lisäämistä 
ja kuntan suosimista pihoilla nurmikon sijaan.  

Myös kaavamääräysten tiukempaa käyttöä ja alueiden hy-
vää suunnittelua pidetään merkittävinä keinoina pihaporojen 
vähentämisessä. Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi 
porojen kulkureitteihin. Porot pysyvät todennäköisemmin poissa 
asuinalueilta, jos uudet asuinalueet kaavoitetaan vanhojen aluei-
den jatkeiksi. Jos sen sijaan asuinalueita kaavoitetaan erillisiksi 
alueiksi, jatkavat porot todennäköisemmin läpikulkua alueella. 

Kyselyiden tuloksia hyödynnetään porojen aiheuttamien 
haittojen vähentämiseen ja ennaltaehkäisemiseen uusilla 
asuinalueilla. Kyselyiden toteuttamisen jälkeen Rovaniemen 
rakennusvalvonta on ottanut käyttöön Paliskuntain yhdistyksen 
rakentajille laatiman ohjeen, joka liitetään vakituisen asunnon 
rakennusluvan liitteeksi. Ohjeessa tiedotetaan rakentajia poroista 
ja niiden laidunnusoikeuksista alueella sekä neuvotaan, kuinka 
tulee toimia vahinkotapauksissa.

Liiteristä löytyvät sekä 
poronhoidon että  muiden 
aihepiirien tilastot 
 paliskunnittain.  
Lähde: Elinympäristön tieto-
palvelu Liiteri 21.6.2017.

Kyselyn  vastaajien 
 merkitsemät 
 porokohtaamiset ( ruskealla) 
sijoittuvat pääosin  uusille 
asuinalueille. Uudet, 
vuosien 2010–2015 välillä 
 valmistuneet,  rakennukset 
on merkitty kartalle 
 keltaisella, vanhempi 
 rakennuskanta harmaalla. 
Kuvassa on esimerkkinä 
yksi kyselyn kohdealueista, 
Pöykkölän alue.
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”Yhtenäiset ja ajantasaiset aineistot mahdollistavat poronhoidon 
paremman huomioimisen maankäytön suunnittelussa.”

Petri Shemeikka

Lisäksi kyselyiden tulokset osoittivat, että Paliskuntain yh-
distyksen porovahti -puhelinta käytetään ja pidetään erittäin 
tarpeellisena. Porovahti-puhelimeen voi soittaa, jos havaitsee 
porojen aiheuttavan vahinkoa tai haittaa. Paliskuntain yhdistys 
on päättänyt jatkaa porovahti-puhelimen päivystystä toistaiseksi.

LIITERIN PORONHOIDON TILASTO- JA PAIKKATIEDOT 
SUUNNITTELUN TUEKSI
TOKAT-hankkeen lopputuloksena on koko poronhoitoalueen 
kattava, luotettava ja vertailukelpoinen tietopohja porotalou-
desta. Osana hanketta Elinympäristön tietopalvelu Liiteriin on 
lisätty paliskunnittaisia tilasto- ja karttatietoja. Lisäksi Liiterin 
tilastoihin on lisätty uusi aluejako paliskunnat, joka mahdollistaa 
muidenkin teemojen tilastojen laskemisen paliskunnittain. Uudet 
paliskuntakohtaiset tilastot ja kartta-aineistot toimivat poronhoi-
don ja muiden maankäyttömuotojen yhteensovittamisen tukena.

Tilastot ovat Paliskuntain yhdistyksen kokoamia ja ne julkais-
taan vuosittain Poromies-lehdessä. Liiterin Poronhoito-teema 
sisältää tilastoja muun muassa paliskuntien poronomistajien ja 
porojen määristä, poro-onnettomuuksista ja petojen aiheutta-
mista tuhoista. Tilastojen pidempi aikasarja, Liiterin teemakartta-
ominaisuus sekä diagrammityökalu, mahdollistavat eri ilmiöiden 
monipuoliset tarkastelut paliskuntien välillä. 

Paliskuntakohtaisia tilastoja ei ole aikaisemmin ollut yhtä hel-
posti saatavilla, eikä yhteen paikkaan koottuna. Paliskunnittaiset 
tilastot ovat kaikkien käytettävissä Liiterissä.  Palvelun uudesta 
ominaisuudesta on suuresti hyötyä hyvin laajalle joukolle poron-
hoitoalueen toimijoita. Kaikille avoimia tilastoja ja niistä laadit-
tavia teemakarttoja voivat hyödyntää jatkossa niin paliskunnat, 
maankäytön suunnittelijat kuin tutkijatkin. 

Liiteristä löytyvät myös TOKAT-hankkeessa tuotetut poron-
hoidon paikkatietoaineistot karttatasoina. Karttatasot kuvaavat 
muun muassa erotuspaikkojen, kämppien ja aitojen sijaintia, 
porojen kuljetusreittejä ja kokoontumisalueita sekä laidunkiertoa. 

Liiterissä on mahdollista tarkastella poronhoidon kartta-aineisto-
ja yhdessä muiden aihepiirien kartta-aineistojen kanssa. Kartalla 
voi tarkastella esimerkiksi kesämökkien tai teiden sijoittumista 
suhteessa poronhoidon kannalta merkittäviin alueisiin.

Yhtenäiset ja ajantasaiset aineistot mahdollistavat poron-
hoidon paremman huomioimisen maankäytön suunnittelussa. 
Kattavilla ja helposti saatavilla olevilla aineistoilla voidaan 
osoittaa aiempaa tarkemmin poronhoidon näkökulmasta 
merkittävät  alueet ja sovittaa ne paremmin yhteen muiden 
maankäyttömuotojen kanssa. Näin voidaan vähentää ja ehkäistä 
poronhoito alueella syntyviä konflikteja, joita aiheutuu esimer-
kiksi pihaporojen aiheuttamista tuhoista. Aineistoja hyödynnet-
täessä on kuitenkin aina muistettava, etteivät aineistot yksistään 
riitä, vaan aina on kuultava myös asianosaista paliskuntaa.

Kaarina Vartiainen FM työskentelee erikoistutkijana Suomen 
 ympäristökeskuksessa ja on mukana Tokat-hankkeessa. Sähkö-
posti kaarina.vartiainen ymparisto.fi.

Anu Kotilainen HM työskentelee tutkijana Suomen ympäristö-
keskuksessa ja on mukana Tokat-hankkeessa. Sähköposti anu.
kotilainen ymparisto.fi.

”Porot ovat tottuneet kulkemaan 
tiettyjä reittejä, joten kun  
uusia asuinalueita syntyy, 

 saattavat porot jatkaa kulkua 
alueiden läpi.”


