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POROT-hanke järjesti elokuun 2012 lopussa hankkeen aihepiiriin liittyvän maastoretken, jonka
tarkoituksena oli tutustua kohdealueen maankäyttömuotoihin käytännössä sekä avata keskustelua ja
verkostoitua eri tahojen kanssa. Mukaan saatiinkin houkuteltua alueella toimivia tahoja niin
poronhoidosta kuin myös muilta sektoreilta.
POROT-hanke helpottaa tiedonkulkua eri toimijoiden välillä
Poronhoitoalueeseen liittyy monia, keskenään ristiriitaisia tarpeita. Kullakin elinkeinolla on omat, sen kannalta
oleellisen tärkeät, joskus alueellisesti hyvin laajat maankäyttötarpeensa. Eri maankäyttömuodot siis myös kilpailevat
toistensa kanssa. Päällekkäisyydet ja ristiriidat on tunnistettava ja toiminnot on sovitettava yhteen maankäytön
suunnittelussa. POROT-hanke vastaa osaltaan tähän haasteeseen tuomalla tietoaineistoja eri tahojen toiminnasta
alueella toimivien osapuolten käyttöön.
Poronhoito tukeutuu laajoihin maa-alueisiin, ja samoille alueille on sijoittunut tai suunnitellaan muun muassa
kaivoshankkeita ja kaivosten laajennuksia, tuulipuistoja, turvetuotantoalueita ja tekoallashankkeita. Metsätalous ja
metsien hakkuut muuttavat perinteisiä laidunympäristöjä, samoin maatalous ja matkailu eri muodoissaan. Myös tiet,
moottorikelkka- ja mönkijäreitit sekä erilaiset virkistyskäyttöä palvelevat rakenteet ovat suhteellisen uusia elementtejä
poronhoitoalueella. Yllättävän pienet ja huomaamattomat muutokset alueen ympäristössä saattavat vaikuttaa
elinkeinojen, erityisesti porotalouden edellytyksiin.
POROT-hankkeessa luodaan verkosto aihepiiriin tietoja tuottavien tahojen kesken yhteistyön pohjaksi ja kehittämiseksi
sekä työnjaon luomiseksi. Hankkeessa kootaan ja päivitetään porolaitumiin, poronhoitoympäristöön ja poronhoitoon
liittyvät paikkatietoaineistot helposti käytettäväksi ja hyödynnettäväksi maankäytön suunnittelun, kuten eritasoisen
kaavoituksen lähtötiedoksi, sekä muille tietoa tarvitseville. Kohdealueena on Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaavan
alue.
POROT-hanke on sateenvarjo, joka kokoaa käyttöön mahdollisimman kattavasti eri hankkeissa eri puolilla sirpaleisena
tuotetun tiedon sekä mahdollistaa tiedon yhtenäistämisen, käytön ja hyödyntämisen laadukkaana, monipuolisena,
ajantasaisena ja helppokäyttöisenä paikkatietona sähköisissä palveluissa.

Lähtö Rovaniemeltä oli torstaina 30.8. aamulla aikataulun mukaisesti klo 9 (kuva 1), mistä
suunnattiin tilausbussilla ensin Pelkosenniemen Pyhätunturille ja sieltä edelleen Savukoskelle
useiden maastokohteiden kautta. Matkalla yövyttiin hotelli Samperin Savotassa Savukoskella.
Matka jatkui perjantaina kohteisiin tutustuen ja porotalouden sekä muiden alueen
maankäyttömuotojen tarpeista keskustellen. Kemijärven kautta palattiin lopulta Rovaniemelle
perjantaina 31.8. illansuussa.
Matkan aikana tutustuttiin monipuolisiin maastokohteisiin. Ohjelmassa oli paitsi poronhoitoon
liittyviä kohteita, myös erilaisia metsätalouskohteita, energiantuotantokohteita, kaivoskohteita ja
matkailukohteita. Matkan aikana esiteltiin näihin liittyviä monenlaisia hankkeita ja alueella
toimivien tahojen vakiintuneita käytäntöjä sekä kohteissa että bussissa siirtymisten aikana.

Rovaniemi – Pyhätunturi (Pelkosenniemi)

Kuva 1. Osallistujien ja osallistujalistan kalibrointia bussiin noustessa.

Matkaan lähdettäessä tutustuttiin ensimmäiseksi erilaisten karttojen kautta kohdealueeseen, ja
kohteita lähestyttäessä jaettiin silmäiltäväksi vielä tarkemmat kartat kustakin alueesta. POROThankkeessa valmisteltujen aineistojen avulla voidaan tarkastella alueella olevien rakennusten ja
tieverkon lisäksi paljon muidenkin rakenteiden sijaintia: alueella on muun muassa erilaisia reittejä,
aitarakenteita ja johdinverkostoja (kuva 2).

Kuva 2. Alueella on monenlaisia rakenteita.

Kuva 3. Porot ylittämässä valtatietä nro 4 pian
Rovaniemeltä Kemijärvelle päin lähdettyämme.

Kuva 4. Kari Oinonen toivotti matkalaiset
tervetulleiksi ja kertoi POROT-hankkeen
tavoitteista ja retken järjestelyistä.

Kovin pitkälle emme ehtineet, kun vauhtia jouduttiin jo hidastamaan hankkeen erään hankkeemme
kohderyhmän toilailujen (kuva 3) takia, eli ensimmäinen maankäytön ristiriita havaittiin liikenteen
ja poronhoidon välillä.
Matkan aikana hankkeessa mukana olevat tahot kertasivat hankkeen tavoitteita ryhmälle ja
korostivat erityisesti retken merkitystä verkostoitumisessa. Vapaata keskustelua toivottiin, ja sille
olikin hyvä tilaisuus kohteiden välillä siirryttäessä ja esim. ruokailutaukojen aikana. Retken kohteet
oli pyritty valitsemaan siten, että saataisiin mahdollisimman hyvä läpileikkaus poronhoitoalueella
toimivien tahojen, erityisesti ongelmia ja ristiriitoja aiheuttavien toimien ja rakenteiden osalta.
Tiukasta aikataulusta huolimatta (tai siitä johtuen?) ilmeisesti onnistuttiin niin hyvin kuin kahden
päivän retkellä näin suurella alueella (pääasiassa Rovaniemi, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Savukoski)
on ylipäätään mahdollista.
Pyhätunturilla korostui pyrkimys sovittaa yhteen matkailukeskuksen toimintoja ja poroelinkeinoa
(kuva 5). Turistit liikkuvat maastossa paljon, alueella on myös järjestettyä moottorikelkkailu- ja
koiravaljakkotoimintaa, kaikki nämä toiminnot haittaavat porojen normaalia elämää ja haittojen
välttämiseksi matkailutoiminta on suunniteltava huolellisesti, yhteisymmärryksessä poronomistajien
kanssa.
Toisaalta porot nähdään myös matkailun vetovoimatekijänä, ja siksi niiden toivotaan viihtyvän
myös matkailukeskuksen läheisyydessä. Porot osaavat hyödyntää tehokkaasti matkailukeskuksen
rakenteita, minkä takia niille on muun muassa jouduttu rakentamaan erityisiä suojia, toivoen niiden
jättävän matkailua palvelevat rakenteet rauhaan. Matkailukeskuksen alueella tarvitaan paljon
pysäköintitilaa, ja etenkin kesällä avoimet kentät, joilla on vähän hyttysiä ja mäkäriä, houkuttavat
poroja, etenkin hirvaita. Komeiden sarvipäiden näkeminen onkin turistien toivoma ohjelmanumero,
mutta porojen jätöksistä huolehtimisessa on oma haittansa. Liikenteellekin aiheutuu haittaa
parkkipaikoilla aikaansa viettävistä poroista. Niinpä Pyhätunturilla on palkattu ajoittain paikallinen
"mopopoika" paimentamaan poroja pois kaupan portailta ja muilta ei-toivotuilta paikoilta.

Myös poromies/matkailuyrittäjä Anssi Kiiskinen ja Pyhä-Kallion paliskunnan varaporoisäntä
Mikko Ylinampa (kuva 7) kertoivat näkemyksiään poronhoidon ja matkailun ristiriidoista ja niiden
sovittamisesta.

Kuva 6. Pelkosenniemen kunnanjohtaja Erkki
Parkkinen alusti Pyhätunturin matkailukeskukseen
tutustumisen, ja kertoi mm. matkailun ja
poronhoidon merkityksestä Pelkosenniemen
kunnalle.

Kuva 5. Pyhätunturin aluetta ja rakenteita.

Kuva 7. Poromies/matkailuyrittäjä Anssi Kiiskinen (toinen vasemmalta) kertoi poronhoidon ja matkailun
yhteensovittamisesta elinkeinona. Myös varaporoisäntä Mikko Ylinampa (vasemmalla) Pyhä-Kallion
paliskunnasta käytti puheenvuoron ristiriitojen aiheuttamista haasteista.

Kuva 8. Pyhä-Luoston
uudessa luonto- ja
kulttuurikeskus
Naavassa on
monipuoliset tilat
erilaisten esitysten (ml.
musiikkiesitykset),
kokousten ja
seminaarien pitämiseen,
sekä pysyvä näyttely,
johon ehdittiin tutustua
pikaisesti. Keskus
tarjoaa myös
matkailuneuvontaa ja
sen yhteydessä on
kahvila-ravintola Café
Loimu.

Kuva 9. Pyhätunturin matkailukeskusta kuvattuna luonto- ja kulttuurikeskus Naavan pihasta. Porot viihtyvät
matkailukeskuksen laajoilla pysäköintipaikoilla kesäisin.

Tulppio ja Sokli (Savukoski)
Tulppion Tuvilla tarjoillun lounaan aikana keskusteltiin vilkkaasti ja lounaan jälkeen tutustuttiin
alueen historiaan. Alueella toimi 1912-1916 Suomen suurin koneellistettu savotta. Töissä oli
parhaimmillaan jopa 400-500 miestä ja 100-130 hevosta. Puutavara kuljetettiin maastosta aina
Kemijoen varteen saakka höyryveturien avulla (kuva 10).
Nykypäivän merkittävimmän maankäyttöön ja maisemaan vaikuttavan toiminnan tittelistä alueella
kamppailevat metsätalous ja kaivostoiminta. Kummankin sovittaminen yhteen samalla alueella
aktiivisesti toimivan poronhoidon kanssa on varsin haasteellista.

Kuva 10. Nuortin konesavotta 1913-1916. Savotassa
käytetyt höyryveturit tuotiin USA:sta asti.
Kuva 11. Tulppion ja Soklin alue.

Soklin fosforimalmiesiintymä löytyi 1960-luvulla rautamalmin etsintöjen yhteydessä. Soklissa on
yksi maailman suurimmista tunnetuista karbonatiittiesiintymistä, sen yhteydestä toivottiin löytyvän
hyvälaatuista rautamalmia. Kiviaines on peräisin n. 150-200 km syvyydestä, purkautuessaan pintaa
kohti sula aines on tuonut mukanaan mm. fosforia, niobia, tantaalia, zirkoniumia, harvinaisia
maametalleja, kuparia sekä rautaa. Soklin tärkein malmiaines on fosfori, jota tarvitaan mm.
lannoitteisiin, rehuihin ja teollisuuskemikaaleihin. Riittävän hyvälaatuista rautamalmia ei sen sijaan
ole löytynyt. Esiintymä sisältää myös radioaktiivisia aineksia kuten uraania.

Kuva 12. Kasvillisuus tien varsilla on Soklin alueella varsin tiheää ja rehevää.

Kuva 13. Kaivosalueen varauksen rajat on merkitty
näkyvästi maastoon, eikä alueelle saa mennä ilman lupaa.
Koekairauksia tehdään parhaillaan eri puolilla
varausaluetta, ja toiminnan jäljet näkyvät jo mm.
ilmakuvilta. Retkemme osallistujat jäivät kaipaamaan
tarkempaa tutustumismahdollisuutta suunniteltuun
kaivosalueeseen.

Soklin kaivoshanke on erittäin mittava hanke millä
tahansa mittareilla arvioituna. Sen työllistävä
vaikutus tulisi olemaan huomattava (suunnitelmien
mukaan tuotantoaikana n. 200 hlöä,
rakentamisaikana 700-1000 hlöä). Varsinainen
avolouhos on suunniteltu olemaan 300 ha laajuinen,
ja 115 miljoonan tonnin malmivarojen on arvioitu
riittävän n. 20 vuoden tuotantoon. Vaihtoehtoja
kaivostoiminnan toteutukselle on useita, mutta
kaikissa vaihtoehdoissa Sokliin rakennetaan malmin
louhintaan liittyvät murskaus-, jauhatus-, huolto- ja
varastorakennukset. Rikastamo voidaan
suunnitelmien mukaan rakentaa joko maan alle tai
päälle. Rikastushiekan käsittely- ja varastointiallas
sekä siihen liittyvä selkeytysallas rakennetaan
Sotajoen laaksoon. Suunnitellun altaan laajuus on 20
km2 ja varastointitila 90 milj. m3.
Rikastushiekasta erottuvan veden selkeytystä sekä vesistöön johdettavan veden säännöstelyä varten
tarvittava allas on suunniteltu padottavaksi myös Sotajokilaaksoon. Altaassa on arvioitu tarvittavan
vesitilavuutta selkeytykseen 5 milj.m3 ja säännöstelyyn 9 milj. m3 eli yhteensä 14 milj. m3. Kaivosja rikastamotoiminnassa muodostuvat prosessi- ym. vedet on suunniteltu johdettavaksi
Vouhtusjokeen ja edelleen Kemijokeen.
Lisäksi liikenneyhteyksiä on parannettava: kaivosalueelle tarvitaan uusi tie sekä rautatie ja 220
kV:n voimalinja. Näin mittavalla hankkeella on varmasti vaikutuksia ympäristöön, ja sen tilantarve
on valtava. On vaikea kuvitella, ettei kaivoksella olisi toteutuessaan vaikutuksia myös porojen
laiduntamisalueisiin ja muun muassa niiden välisiin siirtymisreitteihin. Tuotannon on suunniteltu
alkavan vuonna 2015.
Kaivoshankkeen taustoja meille esitteli projektipäällikkö Janne Mukkala. Alueen valtavat
mittasuhteet kävivät selväksi bussikierroksen aikana. Kemi-Sompion paliskunnan poroisäntä Mika
Kavakka kertoi Soklin alueen merkityksestä poronhoidossa. Se sijoittuu lähelle laidunkiertoaidoilla
suojattua talvilaidunaluetta. Mika kertoi yleispiirteissään miten porot laiduntavat ja poronhoito
toimii alueella. Kaivoksen, rautatieyhteyksien ja muu kaivostoimintaan liittyvä rakentaminen voi
häiritä hyvin merkittävästi porojen luontaista laidunkiertoa sekä porojen kokoamista ja
kuljettamista. Kaivos, siihen liittyvät rakenteet sekä liikenne voivat aiheuttaa myös monia muita
vaikutuksia laitumiin, poroihin, poronhoitoon ja ympäristöön. Syvällisempää tutustumista
kaivosalueeseen, esimerkiksi käyntiä koekairausalueilla ja koerikastamossa jäätiin kuitenkin
kaipaamaan, mutta aikataulu oli tiukka ja kohteita vielä jäljellä.

Naltion poroerotuspaikka (Savukoski)
Seuraavaksi ajettiin lähelle Kemihaaraa, missä tutustuttiin Naltion poroerotuspaikkaan. Täällä
Kemi-Sompion paliskunnan poroisäntä Mika Kavakka kertoi lisää poronhoidosta, muun muassa sen
vuodenkulusta ja eri vuodenaikoina tehtävistä poronhoitotöistä. Poronhoidon arki on muuttunut
paljon vuosien varrella, mutta edelleen kyse on erittäin kovasta työstä joka tapahtuu suurelta osin
maastossa, luonnon ehdoilla. Poroerotuspaikat on valittu sen mukaan, minne porot on ollut helppo
ajaa – ne joko menevät sinne luonnostaan tai sitten ne kootaan sinne ajamalla. Hyvällä
poroerotuspaikalla porot viihtyvät, eikä niitä häiritseviä tekijöitä ole. Jos porot löytävät ravintoa, ne
myös viihtyvät alueella. Maastonmuodot ohjaavat poroja oikeaan suuntaan, mutta niitä voidaan
ohjata myös erilaisilla aitarakenteilla. Porojen kokoamiseen käytetään nykyään apuna mönkijöitä,
moottoripyöriä, moottorikelkkoja ja helikopteria. Entiseen aikaan poroerotuksissa asuttiin
pitkäänkin erotuspaikoilla, nykyään kun liikkuminen on helpottunut, poromiehet yöpyvät usein
kotonaan ja erotusta jatketaan taas seuraavana aamuna.
Keväällä tai alkukesällä tapahtuvassa erotuksessa vasat merkitään omistajilleen. Syksyn erotuksessa
erotellaan teuraat, ajoporot jne. Poroerotukset ovat edelleen tärkeitä tapahtumia, ne ovat myös iso
osa poronhoitokulttuuria ja perinteen ylläpitoa. Poronhoitokäytäntöjen ja -tapojen siirtymisessä
sukupolvelta toiselle on poroerotuksella aina ollut merkittävä rooli.
Kuva 14. Naltion
poroerotuspaikan rakenteita.
Tästä porot lastataan autoihin pois
vietäväksi.

Kuva 15. Retkeläisiä ajetaan kohti
kirnua. Taustalla näkyy
poroerotuspaikalle rakennettu
teurastamorakennus. Nykyään
porot kuljetetaan kuitenkin
erotuspaikalta
keskusteurastamoon autoilla EUdirektiivien mukaisesti.

Kuva 16. Kemi-Sompion
paliskunnan poroisäntä Mika
Kavakka kertoo poronhoidon
käytännöistä.

Kuva 17. Poroerotuspaikalla
tarjottiin matkalaisille hieman
välipalaa elävän tulen äärellä.

Kuva 18. Muiden nauttiessa
välipalaa Lauri Karvonen
Metsähallituksesta ja Jouko
Kumpula RKTL:stä intoutuivat
keskusteluun.

Metsätalouskohteet (Kettuvaara, Koirankaaravaarat)(Savukoski)
Poromies Mauri Lakela Kemi-Sompion paliskunnasta esitteli useita metsätalouskohteita, joista
osassa ei poronhoitoa oltu parhaalla tavalla otettu huomioon. Ongelmia oli erityisesti maanpinnan
käsittelyssä hakkuun jälkeen. Ensimmäisenä esitellyssä Kettuvaaran kohteessa maan ravinteikas
pintakerros on hyvin ohut, alta paljastuu nopeasti kivistä mineraalimaata. Tämä kuiva ja karu
jäkäläkangas on ollut perinteisesti tärkeää porojen laidunnusaluetta etenkin syksyisin ja
syystalvella, täällä ohut lumipeite on mahdollistanut tasaisena kasvustona esiintyvien jäkälien
talvisen esiin kaivamisen. Porot ovat luontaisesti hakeutuneet tälle alueelle loppusyksystä ja
alkutalvesta. Täällä ne ovat viihtyneet hyvin ja ne on ollut helppo kuljettaa alueelta erotusaitaan.
Kuva 19. Kettuvaaran äestämällä
käsiteltyä metsänpohjaa. Maassa
kasvaa runsaasti matalia varpuja,
mutta vain hyvin niukasti jäkälää,
mitä ennen toimenpiteitä oli
alueella runsaasti. Käsittely on
pilannut tai huomattavasti
vähentänyt tärkeän alueen
käytettävyyttä poronhoidossa.

Hakkuun jälkeen maa on äestetty, jolloin mineraalimaa on tullut näkyviin, samalla esille on noussut
runsaasti kiviä ja pieniä lohkareita. Toimenpiteet ovat vähentäneet selvästi jäkälän määrää alueella
(kuva 19) ja heikentäneet alueen käytettävyyttä poronhoidon kannalta. Toinen ongelma alueella
ovat maastoon jätetyt hakkuujätteet (kuva 20). Maassa makaavat risuläjät vähentävät entisestään
jäkälän kasvua.
Kuva 20. Myös hakkuujätteen
kasaaminen pieniksi keoiksi estää
tehokkaasti jäkälien kasvun.

Alueen erityinen tärkeys poronhoidolle on jäänyt huomioimatta metsätalouden toiminnassa. Koska
alue ei ole edes erityisen laaja, sen merkitys olisi voitu huomioida paremmin metsän ja maaperän
käsittelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä.
Maastossa käydyn keskustelun perusteella halukkuutta tämän kaltaisten ristiriitatilanteiden
välttämiseen on. Paliskunnat ja Metsähallitus käyvät vuosittain neuvotteluja metsänhoidon
toteuttamistavoista alueella. Ongelmaksi tuntuu muodostuneen se, ettei näissä neuvotteluissa aina
ehditä käydä kaikkia kohteita riittävällä tarkkuudella läpi, jotta eri alueiden merkitys ja parhaat
toimintatavat avautuisivat kaikille osapuolille. Yleisesti koettiin myös, että paliskunnilla pitäisi olla
paremmat mahdollisuudet tutustua riittävän aikaisessa vaiheessa riittävällä tarkkuudella
Metsähallituksen metsänkäsittelysuunnitelmiin. Kaiken kaikkiaan poronhoitoalueella tulisi välttää
hätäisiä päätöksiä metsänhoitotoimenpiteiden toteuttamisesta, näissä tilanteissa on suuri vaara, että
kaikkien osapuolten tietoa ja ymmärrystä ei ehditä käyttää hyväksi.
Miltei vieressä olevalla alueella hakkuun jälkeistä äestystä ei oltu tehty (kuva 21), siellä jäkälää oli
edelleen runsaasti. POROT-hankkeen suhteen esitettiin toive, että tiedonkulkua osapuolten välillä
saataisiin sen avulla parannettua. Hankkeessa tehdäänkin uusia työkaluja juuri tämäntyyppisen
kartalla esitettävän tiedon levittämiseksi. Hakkuita suunniteltaessa ja neuvotteluissa voidaan
jatkossa hakea helposti esille tärkeät laidunalueet, jotta osataan valita oikeat
metsänhoitomenetelmät kullekin alueelle. Myös Metsähallituksen hakkuiden suunnitteluvaiheessa
pitää saada tieto kulkemaan toimivalla tavalla paliskunnille, jotta suunniteltuja toimenpiteitä
voidaan arvioida ajoissa poronhoidon näkökulmasta.
Kuva 21. Kettuvaarasta löytyi
myös paremmin poronhoidon
tarpeet huomioon ottavaa
hakkuun jälkeistä maankäsittelyä.
Täällä kasvoi vielä hakkuun
jälkeenkin runsaasti jäkälää.
Poromies Mauri Lakela (toinen
oikealta) esitteli
metsätalouskohteita Kettuvaarassa
ja Koirankaaravaarojen alueella.

Kolmannella metsätalouskohteella ei ehditty käydä, mutta matkan varrella KoirankaaravaaranKuttusvaaran alueella nähtiin toisenlaista, myös poronhoidon kannalta ongelmallista metsää (kuva
22). Metsää on täällä uudistettu huonolaatuisella, etelämpää tuodulla puulla ("rotumännyt"). Niistä
kasvaneet puut ovat paksutyvisiä ja alhaalta asti oksaisia. Alue on hyvin hidaskasvuista, joten
vaikka hakkuista on jo parikymmentä vuotta, ei harvennushakkuita ole suunniteltu vielä vähään
aikaan. Metsä on siis nykyään hyvin tiheää ja vielä sammalten ja varpujen varjostamaa.

Kuva 22. KoirankaaravaaranKuttusvaaran rinteillä on
poronhoidon kannalta
ongelmalliseksi osoittautunutta
maisemaa: tiheää, hitaasti
kasvavaa kuusi- ja
mäntypöheikköä, jossa ei jäkälää
juuri näy. Metsätaloudellisestikaan
tällaiset metsät eivät ole kovin
tuottoisia.

Yöpyminen Samperin Savotassa ja POROT-hankkeen ohjausryhmän kokous (Savukoski)
Päivällinen nautittiin ja yövyttiin Savukoskella, hotelli Samperin Savotassa. Joku ehti käydä
kalassa, jonkun kuultiin käyneen iltahämärissä saunomassa. Takkejakin soviteltiin. Aamulla piti
päästä nopeasti liikkeelle. Aamiaiselle ehdittiin kuitenkin hyvin, ja vieläpä pidettiin pikaisesti
POROT-hankkeen ohjausryhmän kokous Samperin Savotan kabinetissa.
Matkalla aamun ensimmäiseen kohteeseen keskusteltiin bussissa muun muassa seudun
allashankkeista. Alueellehan on jo useaan otteeseen suunniteltu Vuotoksen tekoallasta. Nyt
suunnitelmista on Vuotoksen osalta taas luovuttu, sen sijaan seudulle kaavaillaan useita ns.
monitoimialtaan nimellä kuuluvan, pienemmän ja erillisen altaan kokonaisuutta.

Kokkosnivan voimalaitos, Kitinen (Pelkosenniemi)
Pelkosenniemen kunnassa sijaitseva Kemijoki Oy:n Kokkosnivan voimalaitos (kuva 23) oli aamun
ensimmäinen varsinainen vierailukohde. Pudotuskorkeudeltaan 11,5 m oleva vesivoimalaitos on
teholtaan 25 MW, ja vuosienergialtaan 79 GWh, mikä vastaa noin 3950 sähkölämmitteisen
omakotitalon vuosikulutusta.
Kiinteistöpäällikkö Raimo Kaikkonen esitteli meille Kemijoki Oy:tä sekä itse voimalaitosta, kertoi
altaiden merkityksestä energian tuotannolle ja korosti vesivoiman merkitystä säätövoimana, jolla
varmistetaan sähkövoiman saatavuus kaikkina aikoina. Esityksen jälkeen käytiin tutustumassa
padolta avautuvaan näkymään Kitiseen syntyneelle järvelle (kuvat 24 ja 25) ja päästiin
kurkistamaan myös voimalan sisätiloihin.
Poromies, aiemmin pitkään Oraniemen paliskunnan poroisäntänä toiminut Juhani Maijala kertoi
vesistörakentamisen vaikutuksista poronhoitoon. Oraniemen paliskunnan alueelle sijoittuvat tai
ulottuvat Lokka ja Porttipahta sekä Kitisen kaikki voimalaitokset (ja Luiron "kuivaaminen"). Juhani
kertoi miten varsinkin suuret altaat ovat peittäneet hyviä kesälaidunalueita ja jäkäläisiä, ohutlumisia
rantakankaita jokivarsissa. Altaiden rakentaminen on myös muuttanut porojen laidunkiertoa.

Lisäksi poroja on menehtynyt ja menehtyy hukkumalla juoksutusten ja ohuen jääpeitteen vuoksi.
Oraniemen alueelle on myös suunniteltu kauan Vuotoksen allasta, josta on sellaisenaan
suunnitelmana luovuttu, mutta sen sijaan on nostettu esiin ainakin puolenkymmentä uutta
allasvaihtoehtoa Itä-Lappiin.

Kuva 23. Kokkosnivan voimalan sijainti Kitisen varrella.

Kuva 24. Vanhempi tutkija Panu Kontio Suomen
ympäristökeskuksesta Kokkosnivan voimalaitoksella. Panu on
itse kuitenkin enemmän tuulivoimalamiehiä.

Kuva 25. Näkymä Kokkosnivan voimalalta Kitisen yläjuoksun suuntaan.

Kangaslamminvaaran tuulivoimapuisto, Kemijärvi
Kangaslamminvaaran suunniteltua
tuulivoimarakentamista esitteli
kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö Kemijärven
kaupungilta sekä poromies Jukka Knuuti
Hirvasniemen paliskunnasta. Suunniteltu
tuulivoimapuistoalue sijoittuu n. 15 km päähän
Kemijärven keskustasta itään (kuva 26). Kohde
on tuulivoimapuistoksi melko pienikokoinen,
alueelle on kuitenkin kaavailtu kaikkiaan 11
tuulivoimalaa. Alkuperäistä suunnitelmaaluetta on jouduttu pienentämään alueelta
löytyneiden herkkien luontokohteiden takia.
Porojen syyskierto kulkee alueen läpi ja alueen
välittömässä läheisyydessä (n. 1 km päässä
alueen koillispuolella) on porokämppä ja
erotuspaikka. Poronhoidolle haittaa aiheutuisi
tuulivoimaloista lähinnä voimala-alueen
lentokiellosta, minkä takia helikopterin käyttö
porojen ajamiseen vaikeutuu tai estyy.
Tuulivoimalan lapojen liikkeet ja äänet
saattavat myös jossain määrin pelottaa poroja,
tästä ei ole kuitenkaan selvää näyttöä olemassa.
Myös uusien teiden ja voimajohtojen voi
olettaa vaikuttavan poronhoitoon jossain
määrin.
Kuva 26. Kangaslamminvaaran suunniteltu tuulivoimapuistoalue Kemijärven itäpuolella.

Kuva 27. Poromies
Jukka Knuuti
(vasemmalla)
Hirvasniemen
paliskunnasta kertoo
suunnitellun
tuulivoimala-alueen
lähistön
poronhoidosta.

Rovajärven ampuma-alue
Rovajärven ampuma-alue (kuva 28) on maamme suurin (itse asiassa koko läntisen Euroopan suurin)
kovapanosammuntoihin käytettävissä oleva maa-alue. Se onkin Puolustusvoimien pääampuma-alue.
Alue ulottuu Rovaniemen, Kemijärven, Sodankylän ja Pelkosenniemen kuntien puolelle.
Puolustusvoimat käyttää aluetta noin 200 vrk vuosittain. Ammuntapäiviä on keskimäärin 135.
Kaikki maa-alueet ovat olleet Metsähallituksen hallinnassa vuodesta 2002 lähtien, rakennukset
kuuluvat Senaattikiinteistöille. Hallinnollisesti Rovajärven ampuma-alue on osa Jääkäriprikaatia.
Aluetta retkeläisille esitteli majuri Jouni Huhtinen (kuva
29). Alueen laaja koko kävi selväksi kuskimme
yritettäessä pysyä bussilla edellä menevän armeijan
maasturin perässä, parhaansa mukaan navigoiden
risteilevien hiekkateiden verkostossa.
Varaporoisäntä Mikko Ylinampa Pyhä-Kallion
paliskunnasta kertoi bussimatkan aikana monipuolisesti
alueen ampumaharjoituskäytön ja poronhoidon välisestä
yhteensovittamisesta. Alueella on toistuvasti
liikkumiskieltoja ammuntojen takia, ja räjähtämättömät
ammukset tuovat oman riskinsä sekä poroille että niitä
ajaville poromiehille.
Pyhä-Kallion paliskunta on itse asiassa muodostettu
kahdesta alueen aikaisemmasta paliskunnasta, osittain
juuri ampuma-alueen takia, sillä ampuma-alue sekoitti
pahasti porojen luontaiset kulkureitit. Paliskunnat
edustivat melko erilaisia poronhoitokulttuureja, joten
ampuma-alueen takia jouduttiin muuttamaan aikaisempia
poronhoidon käytäntöjä aika tavalla.
Kuva 28. Rovajärven ampuma-alue.
Kuva 29. Ampumapaikkoihin
tutustumassa. Esittelemässä
majuri Jouni Huhtinen.

Kuva 30. Hautainmaa. Täällä
voidaan harjoitella esimerkiksi
tykistön suorasuuntausammuntaa.

Hautainmaalta jouduttiinkin suuntaamaan pikaisesti kohti Rovaniemeä ja lentoasemaa. Ainakin
hankkeen tutkijaryhmä koki retken hyödylliseksi ja informatiiviseksi. Retkellä opittiin paljon uutta,
nähtiin käytännössä hankkeessa kirjattuja ongelmatapauksia ja päästiin avaamaan keskusteluita
ongelmien poistamiseksi. Tulkitsimme myös saaneemme myönteistä palautetta hankkeemme
suuntaan, eli kaiken kaikkiaan vaikutti siltä, että eri osapuolet odottavat POROT-hankkeen tuovan
joitakin apuvälineitä poronhoidon ja muiden maankäyttömuotojen yhteensovittamisen
helpottamiseen poronhoitoalueella.
Osallistujalista:
Sukunimi
Anttonen
Juntunen
Kaikkonen
Karjalainen
Karvonen
Kavakka
Kiiskinen
Knuuti
Kontio
Krupula
Kumpula
Lakela
Leinonen
Lönnström
Maijala
Mukkala
Oinonen
Parkkinen
Peltoperä
Piisilä
Pöyliö
Raasakka
Remes
Sarajärvi
Shemeikka
Siitari
Turunen
Törmänen
Ylinampa
N.

Etunimi
Marja
Kalevi
Raimo
Juhani
Lauri
Mika
Anssi
Jukka
Panu
Hannu
Jouko
Mauri
Panu
Riitta
Juhani
Janne
Kari
Erkki
Tapio
Juha
Tapio
Hannu
Heikki
Pertti
Petri
Jukka
Timo
Heikki
Mikko
N.

Virasto/laitos/yhdistys tms.
Paliskuntain yhdistys
Iso-Sydänmaan PK
Kemijoki Oy
Metsähallitus
Metsähallitus
Kemi-Sompion PK
Kopara Oy, Pyhä-Kallion PK
Hirvasniemen PK
SYKE
Iso-Sydänmaan PK
RKTL
Kemi-Sompion PK
Pelkosenniemen kunta
Lapin liitto
Oraniemen PK
Sokli/Savukosken kunta
SYKE
Pelkosenniemen kunta
Metsähallitus
Lapin liitto
Kemijärven kaupunki
Lapin ELY-keskus
Metsähallitus
Metsähallitus
SYKE
RKTL
Ympäristöministeriö
RKTL
Pyhä-Kallion PK
Autonkuljettaja

