10.16.1 Porotalous Suomessa

10.16.2 Poronhoidon hallinto

Porotalous on osa pohjoissuomalaista perinteistä elämäntapaa.
Se on tärkeä sekä suomalaiselle että saamelaiselle väestölle.
Poron ja ihmisen välisten suhteiden juuret ulottuvat tuhansien
vuosien taakse eikä nykyinen porotalous ja siihen liittyvä teollisuus olisi mahdollista ilman perinteen tuomaa tietoa (Itkonen
2012, Nieminen 2009).
Porotalous kuuluu Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan ja alueellisella tasolla sitä johtavat Paliskuntain yhdistys
sekä Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset eli ELY-keskukset
(Itkonen 2012).
Poronhoitoalueeseen kuuluu Suomessa lähes koko Lapin lääni ja Oulun läänin pohjoisosa. Alue kattaa noin 36 % Suomen
maapinta-alasta (Kuva 10-16-1). Poronhoitoalue jakautuu kolmeen alueeseen, jotka ovat pohjoisesta etelään lueteltuina:
´saamelainen alue´, ´erityinen poronhoitoalue´ ja ´poronhoitoalue´. Saamelaisella poronhoitoalueella porotalous on etusijalla, ja kaikessa maankäytössä on kiinnitettävä erityistä huomiota
poronhoidon toimintaedellytysten turvaamiseen. Myös erityisellä poronhoitoalueella poroelinkeinoa suojellaan, sillä poronhoitolain (848/1990) mukaan tällä alueella olevaa maata ei saa
käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. (Paliskuntain yhdistys 2009).

Hallinnollisesti Suomen poronhoitoalue jaetaan 56 paliskuntaan, joilla on määrätyt rajat, eri laidunmaat ja porolukumäärät. Jokainen poronomistaja on paliskunnan jäsen ja paliskunta toimii osuuskuntana. Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät omistettujen porojen lukumäärän mukaan.
Suomessa poronhoitoa saavat harjoittaa muutkin kuin saamelaiset, mikä poikkeaa esimerkiksi Norjan ja Ruotsin käytännöistä. Paliskunnan toimintaa johtaa poroisäntä apunaan hallitus.
Paliskunnan osakkaiden kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa
(Paliskuntain yhdistys 2012).
K aikki paliskunnat kuuluvat Paliskuntain yhdistykseen, jonka
toiminta rahoitetaan valtion talousarviosta. Korkein päättävä elin
on Paliskuntain yhdistyksen edustajakokous eli Poroparlamentti,
joka kokoontuu kerran vuodessa. Parlamentti koostuu paliskuntien poroisännistä. Paliskuntain yhdistyksen hallitukseen kuuluu
16 jäsentä, 14 valitun jäsenen lisäksi yksi valtion ja yksi saamelaiskäräjien edustaja (Paliskuntain yhdistys 2012, Jernsletten &
Klokov 2002).
Porotaloutta ohjaa valtionhallinto. Valtion porotaloutta koskevaan tukeen ovat oikeutettuja poronomistajat, joilla on
80−500 poroa. Myös valtion harjoittama petopolitiikka vaikuttaa merkittävästi poronhoitoon. Valtio määrittelee myös paliskuntakohtaisen suurimman sallitun poromäärän eli eloporoluvun (Paliskuntain yhdistys 2012, Jernsletten & Klokov 2002).
Seuraavassa kuvassa on esitetty porotalouden kansallinen
hallinnointi Suomessa (Kuva 10-16-2).

Kuva 10-16-1. Suomen Poronhoitoalue kattaa lähes koko Lapin läänin ja Oulun läänin pohjoisosan (Kuvat @ Geolocation 2012 ja Timo Newton-Syms 2013).
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Kuva 10-16-2. Kansallinen porotaloushallinto Suomessa (Jernsletten & Klokov 2002). (Paliskuntain
yhdistys 2009 ).

10.16.3 Muonion paliskunta
Muonion paliskunta sijoittuu pääosin Muonion ja Kolarin kuntiin
sekä pieneltä osin Kittilän kuntaan. Paliskunta rajoittuu länsipuolella Muonionjokeen, joka on Suomen ja Ruotsin välinen rajajoki,
sekä Muonion Saamelaiskylään (Kuva 10-16-3). Muonion paliskunnan kokonaispinta-ala on 2674 km². Etelä-pohjoissuunnassa
alueella on pituutta noin 80 km ja itä-länsisuunnassa leveyttä
16–40 km (Itkonen 2012).
Paliskuntien päätehtävä on huolehtia paliskunnan osakkaiden poroista paliskunnan omalla alueella. Paliskunta myös valvoo poronhoitoon kuuluvien tehtävien täyttämisestä, sekä estää poroja tekemästä vahinkoa ja siirtymästä muiden paliskuntien alueelle. Paliskunnan tehtäviin kuuluu myös suorittaa muut
laissa, säännöksissä ja määräyksissä annetut tehtävät. Yleensä
paliskuntien tukea tarvitaan enemmän kesäaikana, sillä talvella
paliskunnan jäsenet usein pitävät poronsa pienissä tokissa talviaitauksissa, erillään toisten poroista (Jernsletten & Klokov 2002,
Itkonen 2012).
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Kuva 10-16-3. Muonion paliskunnan poronhoito. Laidunkierto osoittaa suuntaa, ei tarkkoja reittejä, joita porot kulkisivat.
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10.16.4 Porotilastoja

10.16.6 Poronhoito Muonion paliskunnassa

Taulukko 10-16-1 esittää porotalouden tilastotietoja ajalla 2000–
2011. Korkein sallittu poromäärä eli eloporoluku viittaa poroihin,
jotka jätetään teurastamatta syksyn ja talven poroerotuksissa.
Teurastettujen porojen määrä viittaa erotuksissa teurastettuihin
poroihin (Paliskuntain yhdistys 2011).
Poronhoitovuonna 2009/2010 Muonion paliskunnassa oli
129 poronomistajaa (Taulukko 10-16-1). Suomessa poronomistajien lukumäärä on pienentynyt huomattavasti viimeisten
kymmenen vuoden aikana. Muonion paliskunnassa vähenemisvauhti on ollut keskimääräistä hitaampaa.
2000-luvulla poronomistajien määrä on laskenut, kun taas
porojen lukumäärä on noussut (Taulukko 10-16-1) Muonion paliskunnan suurin sallittu poromäärä eli eloporoluku on 6000 yksilöä. Poronhoitovuonna 2009/2010 virallisten tilastojen mukaan
Muonion paliskunnassa oli 5869 poroa. Porojen ja teurastettujen porojen määrä on noussut vuosien mittaan, vaikka teurastettujen eläinten osuus suhteessa porojen kokonaismäärään on
pysynyt suurin piirtein samana. Poronhoitovuonna 2009/2010
poroja oli enemmän kuin keskimäärin Suomen paliskunnissa.
Porotiheys oli 2,2 poroa neliökilometrillä, kun keskimääräinen
porotiheys Suomen poronhoitoalueella oli 1,7 (Paliskuntain yhdistys 2011, Itkonen 2012).
Vasaprosentti kertoo kesän jälkeen lähinnä syyserotuksissa luettujen vasojen prosentuaalisen osuuden suhteessa luettujen vaadinten eli täysikasvuisten naarasporojen määrään.
Vasaprosentti kertoo porokarjan tuotosta ja samalla porojen
kunnosta, joka puolestaan paljastaa, miten hyvässä tai huonossa kunnossa laitumet ovat ja millaiset ovat laidunnusolosuhteet (sääolosuhteet, ravinnon määrä, rauhallisuus, pedot
ym.). Vasaprosentti on tärkeä mittari, sillä nykyisin Suomen poronhoitoalueella yli 75 % teurastettavista poroista on vasoja.
Muonion paliskunnan vasaprosentti oli 59 % poronhoitovuonna
2009/2010 (Taulukko 10-16-1) Luku oli alle poronhoitoalueen
keskiarvon, joka oli 64 %. 2000-luvulla vasaprosentti on vaihdellut, mutta enimmäkseen se on pysynyt poronhoitoalueen keskiarvon alapuolella (Paliskuntain yhdistys 2011, Itkonen 2012).

Porot noudattavat tiettyä vuotuista laidunkiertoa. Laidunkierto
tarkoittaa, että porot hakeutuvat määrätyille alueille tiettyyn aikaan vuodesta (Kuva 10-16-3), ja laidunkiertoa käytetään hyväksi
paliskunnan poronhoidossa (Taulukko 10-16-2) (Itkonen 2012).
Seuraavat laitumiin liittyvät tiedot koskevat suurinta osaa
Muonion paliskunnan poroista. Porojen kesälaidun-alue sijoittuu Muonion paliskunnan etelä- ja itäosiin, missä on paljon soita. Rykimä-aikaan eli kiima-aikaan syys–lokakuussa, poroja on
runsaasti paliskunnan keskiosissa. Talvilaidunalue sijoittuu kesälaitumen länsi- ja pohjoispuolelle. Kevään vasonta-alue sijaitsee
paliskunnan itäpuolen tunturialueella, Pallas–Yllästunturin kansallispuistossa. Kansallispuiston luppometsät tarjoavat poroille
ravintoa muinakin vuodenaikoina (Itkonen 2012).
Hannukaiseen suunniteltu kaivosalue sijoittuu kesä- ja talvilaitumen rajamaastoon, missä porot kulkevat ja laiduntavat
myös syyskaudella. Tämän porojen pääjoukon lisäksi paliskunnan pohjoisosissa eli ”yläpuolella” laiduntaa noin 1000 poroa ja
eteläosissa eli ”alapuolella” noin 500 poroa, jotka pysyvät vuoden ympäri suurin piirtein omilla alueillaan (Itkonen 2012).
Porojen vasonta ajoittuu toukokuun alkupuolelta kesäkuun
alkupuolelle ja sen kiivain vaihe on hieman toukokuun puolivälin jälkeen. Kesäkuun lopulla pidetään vasojen merkinnät, jolloin jokaisen uuden vasan korvaan tehdään omistajan merkki.
Kesäkaudella porot laiduntavat vapaasti. Ne liikkuvat paljon laajoilla alueilla: avotuntureilla, soilla, hakkuuaukeilla, puronvarsilla
ja luonnonniityillä. Juhannuksen aikaan hyönteiset eli räkkä ajaa
porot tokiksi tuntureille ja soille (Itkonen 2012).
Porojen kokoaminen eli etto alkaa syyskuun 25. päivän
tienoilla. Ensimmäiset porot saadaan Lamumaan erotusaitaan yleensä lokakuun 15. päivään mennessä. Ensimmäisten
erotusten jälkeen lähdetään uudestaan kokoamaan poroja.
Paliskunnan etelä- ja pohjoisosissa pidetään omat myyntierotuksensa. Loppusyksyn ja alkutalven aikana pidetään yhteensä
noin kymmenen myyntierotusta. Nämä erotukset saadaan päätökseen yleensä joulukuun loppuun mennessä. Lamumaan erotusten jälkeen eloonjäävät porot päästetään laiduntamaan erotusaidan eteläpuolelle. Sieltä porojen pääjoukko kulkeutuu kohti pohjoisempana sijaitsevaa talvilaidunaluetta (Itkonen 2012).
Talvilaitumella poroja paimennetaan ja tarpeen mukaan
niille annetaan metsään lisäravintona heinää ja muuta rehua.
Pienempiä tokkia voidaan pitää talvikaudella aitauksissa. Ruotsin
rajan läheisyydessä yritetään estää porojen pääsy naapurin puolelle. Huhtikuussa porot alkavat nousta kohti vasoma-alueitaan
(Itkonen 2012).
Taulukko 10-16-2 osoittaa porojen laidunkierron ja poronhoitajien laidunkiertoon liittyvät työt.

10.16.5 Porotalouden tuotto
Poronhoitajat saavat tuloa suorasta lihan myynnistä ja lihan
jalostuksesta. Ensisijainen tulonlähde on lihan myynti ja ostajat ovat pääasiassa lihanjalostuslaitoksia, vaikka lihaa myydään
myös suoraan kuluttajille. Poronomistajien keskimääräinen vuosiansio on 24 860 € ja omistuksessa olevien porojen lukumäärä
on keskimäärin 174 poroa. Tämä on noin puolet 300 porosta,
mikä vaadittaisiin, jotta poroelinkeino olisi yksinään kannattavaa. Porokarjan koon pitäisi siis olla kaksinkertainen nykyiseen
verrattuna. Tällä hetkellä valtion maksamien tukien osuus tuloista on noin 20 %. Poroelinkeinon harjoittamiseen liittyvät työt
ovat kausiluonteisia, joten monet hankkivat lisätuloja muualta
mm. maa- ja metsätaloudesta. Poronhoitotoiminta ja maastoliikenne muodostavat suurimman menoerän (Itkonen 2012).

354

10.16.7 Poronhoidon rakenteet
Poroaidat, erotusaidat ja porokämpät ovat tärkeimpiä poronhoitoon liittyviä rakenteita. Muonion paliskunnan keskeisin poroerotuspaikka, Lamumaan erotusaita, sijoittuu suunnitellun kaivosalueen keskelle (Kuva 10-16-4) (Itkonen 2012).
Syksyn erotuksissa ja loppusyksyn ja alkutalven myyntierotuksissa Lamumaalla käsitellään noin 4000 poroa, mikä on
noin kaksi kolmasosaa koko paliskunnassa käsitellyistä poroista. Poronhoitajien työn kannalta Lamumaan erotusaitaa pidetään hyvin onnistuneena. Erotusaidan ja ohjausaitojen suunnittelussa on otettu hyvin huomioon poron luontaiset kulkutavat
maastossa. Laaja laidunaidan ympäröimä alue Lamumaan erotusaidan länsipuolella kuuluu myös osana Lamumaan rakenteisiin. Sinne porot ajetaan ennen syksyn erotuksia (Itkonen 2012).

Lamumaan erotusaitauksen lisäksi Muonion paliskunnan alueella on yhdeksän muuta erotuspaikkaa eri syksy-, talvi- ja kesälaitumien alueilla (Kuva 10-16-3). Paliskunnan keskialueella pääerotuspaikkana on Lamumaan ja muita ovat
Luusunselän, Ahvenkielisen, Käkivaaran ja Tiuranselän erotuspaikat. Keskialueella on myös kaksi vasojen korvamerkitsemisiin
käytettyä aitausta, Latvavuoma ja Hangasmaa. Pohjoisella alueella tärkein erotusaitaus on Juutilaisen aita, kun taas eteläisellä
alueella käytetään Rautuvaaran, missä käsitellään 600–700 poroa vuodessa, ja Sainkankaan aitoja. (Itkonen 2012).

Taulukko 10-16-1. Muonion paliskunnan porotaloustilastoa vuodesta 2000 (Paliskuntain yhdistys 2011). Tilastointi tehdään poronhoitovuosittain. Poronhoitovuosi
1.6.–31.5.

Poronhoitovuosi

Poronomistajat

Korkein sallittu poromäärä
eli eloporoluku (max 6000
poroa)

Teurastetut porot

Teurastetut porot (%
koko määrästä)

Vasaprosentti (paliskuntien keskiarvo
suluissa)

2000–2001

141

4936

1659

25

47 (56)

2001–2002

144

5077

1511

23

53 (64)

2002–2003

138

5702

948

14

54 (64)

2003–2004

129

5556

1683

23

59 (68)

2004–2005

127

5867

2608

31

68 (66)

2005–2006

142

5926

2793

32

65 (64)

2006–2007

127

5988

3286

35

56 (65)

2007–2008

141

5998

3195

35

54 (58)

2008–2009

126

5979

2542

30

52 (61)

2009–2010

129

5869

2332

28

59 (64)

Taulukko 10-16-2. Laidunkierron vaihe ja poronhoitajien tehtävät vuoden mittaan (Itkonen 2012).

Aika

Laidunkierron vaihe

Poronhoitajan tehtävät

Toukokuu

Porot vasoma-alueillaan, vasominen

Peltojen muokkaus ja lannoitus, liitännäistyöt

Kesäkuu – elokuu

Porot kesälaitumillaan

20.6.–17.7. porojen kokoaminen, vasojen merkitseminen, heinänteko, aidan korjaus ja huolto, liitännäistyöt  

Syyskuu – joulukuu

Porot syksyn ja alkutalven laitumilla, lokakuussa rykimäalueilla

Kiireisin aika, syyskuussa aitojen korjaus ja huolto, porojen kokoaminen aitaukseen, erotukset lokakuusta joulukuun loppuun

Tammikuu – maaliskuu

Useimmat porot keskitalven laitumilla, osa piha-aitauksissa

Paimentaminen ja lisäruokinta talvilaitumilla, ruokinta piha-aitauksissa, liitännäistöitä

Huhtikuu

Porot lopputalven laitumilla, lähellä vasoma-alueitaan  

Erotukset ja porojen ajaminen vasoma-alueiden lähelle,
liitännäistoimet
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Kuva 10-16-4. Hannukaisen hankkeen lähistöllä sijaitsevat poronhoito- ja laidunalueet.
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10.16.8 Porojen laitumet
Kesän, syksyn ja alkutalven aikana porot kulkevat maastossa pitkiä matkoja. Ravinnon saanti on hankalinta lopputalvesta ja porot pysyvät silloin pienellä alueella säästääkseen voimiaan. Jotta
vasominen onnistuisi, on poron oltava talven jälkeen hyvässä
kunnossa. Tämä on tärkein syy, miksi poroille pyritään antamaan
lisäravintoa (Itkonen 2012).
Vuoden aikana porot syövät säännöllisesti 250 ja tilapäisesti
200 eri kasvilajia. Syksyllä porot syövät runsaasti sieniä ja talvella
jäkälien ohella myös vihreitä kasveja. Muonion paliskunnan laidunalueet voidaan luokitella seuraavasti:
• Jäkälälaitumet kattavat yli 26,4 % laidunalueesta. Ne ovat
kuivaa, karua kangasmaata. Nämä laitumet on luokiteltu
voimakkaasti kuluneiksi. Paliskunnan alueella jäkälälaitumet tarjoavat ravintoa vain rajoitetusti.
• Luppolaitumet kattavat 23,7 % laidunalueesta. Ne ovat
suurimmaksi osaksi yli 80 vuotta vanhaa metsää. Porot
käyttävät luppolaitumia lopputalvesta. Luppo kasvaa
puiden oksilla ja rungoilla ja sitä on runsaasti Pallas–Ylläs
kansallispuistossa, missä porot laiduntavat usein talvella.
• Varpu-, lehti- ja ruoholaitumet kattavat 20,1 % laidunalueesta. Niitä ovat tuoreet ja kuivahkot kangasmaat sekä
varpu- ja heinävaltaiset tunturikankaat. Näitä laitumia on
kaikkialla paliskunnan laitumien alueilla ja porot käyttävät niitä kesällä ja syksyllä.
• Suolaitumet kattavat 27,5 % laidunalueesta. Ne jakautuvat korpiin, rämeisiin ja avosoihin. Porot käyttävät suolaitumia kesällä (Itkonen 2012).

10.16.9 Maankäytön muutokset
Viime aikoina toteutuneet hankkeet Muonion paliskunnan alueella ovat vaikuttaneet porojen laidunalueisiin. Vaikuttavia hankkeita ovat turismin vaatima maankäyttö Ylläs- ja Olostunturin
maastossa, autojen testaustoiminta ja sen vaatimat testiradat
sekä tuulipuistojen rakentaminen energiantuotannon tarpeisiin.
Myös metsätalous vaikuttaa porojen laidunalueisiin.
Puunhakkuu metsäteollisuuden tarpeisiin suurilla metsäkoneilla
tuottaa valtavan suuria hakkuualueita. Niiden maanpinta käännetään ennen hakkuualueen uudelleen istuttamista istutusten
kasvun takaamiseksi. Metsän maanpinnan kääntäminen tuhoaa
osin porojen laidunmaan ja maan palautuminen laidunnuskelpoiseksi kestää useita vuosia. Uudelleen istutettu alue on myös
erittäin haavoittuva porojen laiduntamiselle. Poro- ja metsätalouden yhteensovittaminen on hyvin haasteellista toimialojen erilaisten päämäärien vuoksi (Jernsletten & Klokov 2002).

Muonion paliskunnan porolaitumista 26,8 % on taimikkoa ja
nuorta talousmetsää. Metsäalueet ovat poroille tärkeitä laidunalueita. Etenkin yli 80 vuotta vanhat metsät ovat poroille elintärkeitä, varsinkin lopputalvesta eli maaliskuun lopulla ja huhtikuussa, jolloin porot ovat heikoimmillaan pitkän talven jälkeen.
Vanhoissa metsissä lumipeite on ohuempi kuin muualla ja porojen on helpompi kuopia esille maan pinnan syötäväksi kelpaavaa kasvillisuutta. Vaikka vanhoissa metsissä lumikerros olisikin
kova, kasvaa vanhoissa metsissä luppoa, jota porot voivat hyödyntää (Jernsletten & Klokov 2002, Itkonen 2012).

10.16.10 Liikenne ja petoeläimet
Laidunmaan menetyksen lisäksi esimerkiksi kasvava liikenne
aiheuttaa haittaa porotaloudelle. Vuonna 2010 Muonion paliskunnassa jäi auton alle 328 poroa. Luku on suurin verrattaessa
kaikkiin paliskuntiin ja noin kaksinkertainen verrattuna seuraavaksi eniten poroja liikenteessä menettäneeseen paliskuntaan
(Paliskuntain yhdistys 2011).
Petojen tappamia poroja Muonion paliskunnassa löydettiin vuonna 2010 yhteensä 54, joista 33 oli karhun ja 18 ahman
tappamia. Lisänä ovat vielä ilveksen ja kotkien tappamat porot. Kotkien tappamista valtio maksaa korvausta pesäreviirien
perusteella. Myös liikennevahingot ja petovahingot korvataan,
mutta petojen aiheuttamista vahingoista voidaan todentaa
vain osa. Lisäksi korvausmääriä koskevat mielipiteet vaihtelevat
(Paliskuntain yhdistys 2011, Jernsletten & Klokov 2002).
Tilastot osoittavat, että liikenteessä kuolleiden porojen määrä on selvästi noussut 2000-luvulla (Taulukko 10-16-3). Petojen
tappamien porojen määrä on nykyään varsin korkea ja myös se
on noussut 2000-luvulla, mikä osoittaa, että myös petojen määrä on kasvamassa.
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Taulukko 10-16-3. Muonion paliskunnan menetetty porokarja vuosien 2001–2010 välisenä aikana, liikenteessä kuolleet ja petojen tappamat porot (Paliskuntain yhdistys 2010).

Vuosi

Liikenteessä kuolleet porot

Petojen tappamat (löydetyt) porot

(suluissa 56 paliskunnan keskiarvo)

(suluissa 56 paliskunnan keskiarvo)

2001

123 (51)

11 (36)

2002

120 (45)

4 (29)

2003

225 (62)

1 (27)

2004

234 (65)

36 (32)

2005

263 (74)

35 (49)

2006

300 (75)

53 (60)

2007

267 (70)

77 (73)

2008

334 (72)

95 (69)

2009

285 (62)

64 (60)

2010

328 (67)

54 (59)

10.16.11 Porojen käyttäytyminen
Porot eivät käytä tasaisesti koko laidunaluetta ja niiden vaeltamiseen vaikuttavat esimerkiksi tiet, asutuskeskukset ja moottorikelkkareitit. Vaatimet ovat arempia kuin urosporot eli hirvaat,
jotka eivät esimerkiksi epäröi tulla asuin- tai kaivosalueille välttääkseen kesän räkkää. Vaatimien herkkyys kasvaa entisestään
lopputalvesta ja vasomisaikana toukokuussa (Itkonen 2012).
Tutkimukset osoittavat, että vaatimen välttämiskäyttäytyminen ulottuu 1500 metrin päähän pääteistä silloin, kun ne ovat
kaikkein herkimpiä häiriöille. Alue voi kuitenkin pienentyä 100
metriin, kun häiriöherkkyys on alhaisimmillaan. Tiedetään myös,
että vaatimet pysyttelevät 2500 metrin etäisyydellä asutuskeskuksista. Hankealue ja siihen liittyvät toiminnot sijaitsevat isoilta
osin porojen syksy- ja talvilaitumilla. Porot ovat näillä laitumilla
juuri silloin, kun ne ovat kaikkein herkimpiä häiriöille (Itkonen
2012).
Hankkeen vaikutuksesta porotalouteen on erillinen raportti
liitteessä 40.
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