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Poro ja poronhoito talousmetsissä (2.versio, 2008) 

Julkaisu on laadittu osana Porotietoa metsäammattilaisille – koulutushanketta, jonka ovat 
rahoittaneet EU (EMOTR), Lapin TE-keskus, Paliskuntain yhdistys, Stora Enso Oyj, Met-
säliitto, Sallan, Kemijärven ja Posion yhteismetsät, Pohjois-Suomen metsänomistajien Liit-
to ry. ja Koneyrittäjien liitto. Julkaisun sisältö pohjautuu aiheesta olemassa olevaan tutki-
mustietoon sekä poronhoitoalueen porotalouden ja metsätalouden käytännön ammat-
tilaisilta kerättyyn tietoon.  
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1. Johdanto 

Porotalous ja metsätalous ovat Suomen pohjoisosissa erittäin merkittäviä elinkeinoja sekä 
aluetaloudellisesti että alueen elinvoimaisuuden kannalta. Metsäklusterin rahavirrat ja työl-
listävyys kokonaisuudessaan ovat suuret, poroklusterin sekä poroon että poronhoitoon 
liittyvän alueellisen imagon merkitys on huomattava, joskin rahallisesti hankalahko mitata. 

Sekä porotalous että metsätalous käyttävät monien muiden maankäyttömuotojen (matkai-
lu, kaivokset, luonnonsuojelu) ohessa samoja maantieteellisiä alueita. Porotalouden ja 
metsätalouden alueilleen asettamat vaatimukset poikkeavat osittain toisistaan, toisaalta 
metsätalouden toimenpiteillä voidaan hyödyttää porotaloutta ja vastaavasti porotalouden 
toimenpiteistä voi olla hyötyä metsätaloudelle. Selvää kuitenkin on, että näiden molempien 
elinkeinojen säilyminen alueella tukee koko alueen kehittymistä ja kehittämistä. 

Tässä julkaisussa käsitellään poron ja poronhoidon huomioon ottamista käytännön met-
sätalouden toimenpiteissä. Julkaisu pohjautuu olemassa olevaan tutkimustietoon sekä 
alueen porotalouden ja metsätalouden ammattilaisten haastatteluihin porotalouden ja met-
sätalouden yhteensovittamisen hyvistä käytännöistä. 

Kuva 1. Metsälauhaa laiduntamassa 
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2. Poro ja poronhoito 

Poronhoitoalueen pinta-ala koko Suomen pinta-alasta on noin kolmannes. Poronhoitoalu-
een eri osat eroavat maantieteellisesti toisistaan. Alueiden eroavaisuudet heijastuvat myös 
poronhoitotapoihin ja – kulttuuriin. 

Pohjoisin osa poronhoitoaluetta on Tunturi-Lappia. Maisemasta puuttuvat havupuut lähes 
kokonaan. Lukuun ottamatta Käsivarren ylätunturistoa on Tunturi-Lapin korkokuva verra-
ten matalaa ja loivaa. Tunturi-Lapista etelämpänä alkaa Metsä-Lappi, jossa kuusimetsät 
ovat yhä harvinaisia. Metsä-Lappi jaetaan vielä kahteen alueeseen, joita ovat Outa-Lappi 
ja Inarin järvimaa. Maamme suurimmat kansallispuistot ovat juuri Outa-Lapissa. 

Metsä-Lapin alapuolelle sijoittuu Tervolan korkeudelta Sodankylän pohjoisosaan ulottuva 
Peräpohjolan alue. Sille ominaista on vielä harvemmat ja puustoltaan matalammat havu-
puumetsät. Myös Peräpohjola voidaan jakaa kahteen alueeseen, eli Etelä-Lapin vaara-
maahan ja Aapa-Lappiin. Etelä-Lapissa on paljon vaaroja sekä suuria jokilaaksoja ja suo-
alueita. Aapa-Lapissa on suuret vesialueet eli Lokan ja Porttipahdan tekoaltaat, jotka ovat 
jättäneet alleen hyviä porolaitumia. 

Poronhoitoalueen koillisosa on Koillismaata, jolle on ominaista jylhät ja voimakasperäiset 
maisemat. Koillismaan pohjoisosasta löytyy eteläistä vehmautta ja samalla karkeutta sy-
vine rotkoineen ja jyrkkine pahtoineen. Muualla Koillismaalla maisemat ovat enimmäkseen 
havumetsää ja vaaramaastoa. 

Eteläisin ja lounaisin osa poronhoitoaluetta on Pohjois-Pohjanmaata ja Ylä-Kainuuta. Sille 
leimallista on maaston laakeus ja soiden suuri määrä. Maa-alasta yli 60 % on suota. Met-
sät ovat havupuuvoittoisia. Rannikolla myös lehtipuut voivat olla vallitsevina puulajeina.  

Suomalainen poro polveutuu tunturipeurasta. Poro on pitkäraajainen ja nelivarpainen hir-
vieläin. Sen sorkkia kutsutaan koparoiksi. Poro on märehtijä eli sillä on neljä mahaa. Mo-
lemmilla sukupuolilla on sarvet, jotka vaihtuvat vuosittain. Poro vaihtaa myös karvansa 
joka vuosi. Pääsääntöisesti vaatimet ovat elopainoltaan noin 60–90 kiloa painavia ja hir-
vaat sekä kuohitut härät 70-160 kiloa. Teuraspaino on hieman vajaa puolet elopainosta.  
Poro on suhteellisen pitkäikäinen, sillä vaatimet voivat elää jopa 18–20 vuotta. Hyviä vaso-
ja ne tuottavat aina 9. vasomiskertaan saakka. Hirvaat voivat elää yli kymmenvuotiaiksi. 

Poro on sopeutunut hyvin ankaran pohjoisen olosuhteisiin. Se kestää kesän jopa yli kol-
menkymmenen plusasteen lämpötilan ja talven neljänkymmenen asteen pakkasen. Ke-
sällä poron elämää vaikeuttavat kuumuuden lisäksi verta imevät hyönteiset, jotka saattavat 
olla vasoille kohtalokkaita seuralaisia. Porot kerääntyvätkin kesäkuumalla suuriin laumoi-
hin eli tokkiin, ja pyrkivät siirtymään aukeille ja tuulisemmille alueille, kuten tuntureille, soil-
le ja hakkuualueille, mutta myös maanteille, jolloin ne saattavat jäädä autojen alle. 

Poron turkki on hyvin lämmöneristävä, joten talvella poron ongelmana ei ole niinkään kyl-
myys, kuin paksu lumipeite. Lumivaipan paksuuntuessa joutuu poro kaivamaan ravintonsa 
yhä syvemmältä. Lumen päällä poro kyllä pysyy hyvin koparoiden aiheuttaman pienen pin-
tapaineen ansiosta. Keväällä lumipinnan kovetessa hangeksi ravinnon kaivaminen käy yhä 
hankalammaksi. Tällöin porot ovat perinteisesti alkaneet syödä puilla kasvavaa luppoa tai 
siirtyneet tuntureille. Talvella poro menettää normaalioloissakin 20 prosenttia syksyisestä 
painostaan.
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Porovaadin vasoo yleensä joka kevät noin 4-6 kilon painoisen vasan. Vasat ovat jo synty-
essään hyvin kehittyneitä, mutta täysin riippuvaisia emänsä maidosta. Poronvasa nousee 
jaloilleen jo puolen tunnin kuluttua syntymästään. Vasa juoksee emänsä perässä ensim-
mäisen kesän ja syksyn. Sukukypsäksi poro tulee yleensä puolentoista vuoden iässä. Po-
rojen kiima-aika eli rykimä on loka-marraskuulla, jolloin suurin osa vaatimista tulee taas 
tiineeksi. Hirvaat kokoavat rykimän aikana itselleen haaremiinsa 10–20 vaadinta. Rykimän 
jälkeen porot valmistautuvat pitkään talveen. (Paliskuntain yhdistyksen internet-sivut) 

Kuva 2. Paliskunnat

Saamelaisalue
13 paliskuntaa 

Erityisalue 
20 paliskuntaa 

Muu alue 
36 paliskun-
taa
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PORONVUOSI (1.6 – 31.5.) 

    alkukesä       kesä                     myöhäiskesä    syksy          alkutalvi talvi  kevättalvi   kevät 

RAVINTO: ruohot, yrtit, puiden, pensaiden ja          sienet, heinäkasvit,         jäkälät, lauhat, mustikanvarvut, luppo raatteen ja 
 varpujen lehdet  lehdet, mustikka     kurjenjalan 
 heinäkasvit,                         juolukka      juurakot                       
 juurakot, nadat, 
 kortteet         sarat, silmut, 

          lauhat, villat 

ALUEET: kesälaitumet  syyslaitumet:           talvilaitumet: kevätlaitumet:
lehtimetsät, jängät, avosuot,  sekametsät,             jäkäläkankaat, kuusikot, suot, lehtimetsät 
tunturit   jängät            vanhat  metsät 

ELÄMÄ:    vasominen, räkkä, kasvu ja vararavinnon kerääminen 
vasat vaadinten mukana, rykimäaika, vaatimet kantavina 
 räkkätokat, rykimäparttiot  talvilaitumille siirtyminen: jäkälän kaivaminen, luppoilu  
       energian säästäminen 

syyskierto    kevätkierto 

Lumen syvyys: 
>1 m 
50 cm – 1m 
<50 cm
KK      6   7     8     9     10     11 12          1          2          3          4            5 

           SULAN MAAN AIKA   OHUT LUMI   PAKSU LUMI  

TYÖT:  vasojen merkintä  rehunteko    huolto- ja korjaustyöt    ettotyöt erotukset    paimennus                    (lisäruokinta) 

RAKENTEET: merkintäaita  raja- ja työaidat erotusaita, teurastamo 

Kuva 3. Poron ja poronhoidon vuosi 
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3. Talousmetsä poron näkökulmasta 

Porotalous ja metsätalous käyttävät suurelta osin samoja maantieteellisiä alueita. Poikke-
uksen tästä muodostavat erilaiset suojelualueet, joilla metsätalouden toimenpiteitä on ra-
joitettu, tai ne on kokonaan kielletty.  Lähes kaikilla metsätalouden toimenpiteillä on vaiku-
tusta poroon ja poronhoitoon. 

Kasvupaikkatyypit eri kasvillisuusvyöhykkeillä määrittelevät, miten metsiä kasvatetaan ja 
uudistetaan. Poron kannalta tarkasteltuna eri kasvupaikkatyypit ovat eri vuodenaikojen 
laidunalueita, jolloin metsänkäsittelyyn liittyvät toimenpiteet vaikuttavat suoranaisesti poron 
ravinnonhankintaan ja tätä kautta mm. liikkumiseen ja lisääntymiseen.  

Poro hankkii ravintonsa vähälumisena aikana lumen alta kaivamalla. Kevättalvella, kun 
lumi on paksua tai kaivamiseen liian kovaa, poro luppoilee: poro syö luppoa, naavaa sekä 
erilaisia jäkäliä suoraan puun rungolta ja oksista tai niiden pudottua lumen ja tuulen mu-
kana, hangen pinnalta. Jos luppoa paksunlumenaikaiseksi ravinnoksi ei ole saatavilla, po-
rot otetaan tarharuokintaan, tai niille viedään lisärehua metsään.

Vasomisalueet sijaitsevat hyvien, aikaisin sulavien laidunmaiden lähellä, häiriöttömillä pai-
koilla. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi vaarojen ja tunturien rinteet ja soiden reunamat. 
Myös räkkäajan kokoontumispaikat ovat usein avosoilla. Rykimäaikana porot kerääntyvät 
usein aukeille tai vähäpuustoisille kangasmaille niin sanotuiksi rykimäparttioiksi. 

Kuva 4. Monimuotoinen metsä sopii poron laitumeksi ympäri vuoden 
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Seuraavassa taulukossa on karkeasti kuvattu eri kasvupaikkatyyppien merkitys poron ra-
vinnon kannalta.  Taulukkoon on myös merkitty poron talviaikaisen ravinnonsaannin kan-
nalta merkittävimmät alueet, eli luppo- ja jäkäläalueet. Kesäaikainen ravinnonsaanti ei 
pääsääntöisesti muodostu poroille ongelmaksi, vaan poro laiduntaa kesällä käytännössä 
kaikilla kasvupaikkatyypeillä, jos laidunnusta ei ole estetty laidunkiertoaidoilla.  Sienet 
muodostavat lisäksi erittäin tärkeän osan poron syysravinnosta. 

Taulukko 1. PORON RAVINTO / KANGASMAIDEN KASVUPAIKKATYYPIT:

Kasvupaikkatyyppi Poron ravinto/             Perä-Pohjola ja Metsä-Lappi 
  laidunalue 

karukkokangas jäkälät, variksenmarja             CIT, jäkälätyyppi 
  kanerva           

kaivualue, alkutalvi, talvi 

Kuiva kangas jäkälät, varpujen           ErCIT, varpu-jäkälätyyppi 
  lehdet, kanerva (seinäsammal) 
-vanhat männiköt  luppoilu 

kaivualue, alkutalvi, talvi

kuivahko kangas            varpujen ja puiden           EMT,variksenmarja
  lehdet, heinät, nadat             mustikkatyyppi 
-vanhat männiköt luppoilu
-vanhat kuusikot luppoilu

kevät, kesä, syksy 

tuore kangas +kortteet, silmut           HMT, seinäsammal-mustikkatyyppi
luppoilu, kevättalvi 

lehtomainen kangas lehdet, heinät, ruohot,           GMT, kurjenpolvi-mustikkatyyppi 
lehto  yrtit   

kevät, kesä, syksy 

Seuraavan sivun taulukossa on esitetty eri metsä- ja suotyyppien vastaavuus. Poron kan-
nalta tarkasteltuna soilla on merkitystä erityisesti syys- ja kevätajan ravinnon hankinnassa 
(raate, kurjenjalka ja muidenkin suokasvien juurakot) sekä räkkäajan kokoontumispaik-
koina. Poronhoitoalueella merkittävimpiä suotyyppejä ovat käytännössä ruoho-, heinä-, 
kangas- ja aitokorvet, lyhytkortiset nevat, kalvakka- ja rahkanevat sekä rämeet.  Sekä kor-
pien että rämeiden alueilla ja niiden reunamilla kasvaa usein myös luppoisia puita, jolloin 
näillä alueilla on merkitystä myös talviajan laitumina. 
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Taulukko 2. KIVENNÄISMAITA VASTAAVAT LUONNONTILAISTEN SOIDEN JA TUR-
VEMAIDEN KASVUPAIKKATYYPIT / PORON RAVINTO: 

Kivennäismaa Suotyyppi          Turvekangas       Poron ravinto 

karukkokangas RaR, KeR*,           Jätkg  tupasvilla,   
  RaN, LkN*   sarat, jäkälät 

kuiva kangas IR, TR, LkR           Vatkg  varpujen lehdet, 
  LkKaN*   sarat, seinäsammal 

kuivahko kangas  PK, KR, KgR          Ptkg I varpujen ja puiden 
  PsR, PsK,    lehdet, sarat 
  VSR*, TSR*, VSN  Ptkg II 

tuore kangas MK, KgK,            Mtkg I
  RhSR,             Mtkg II +kortteet, silmut 
  VSK*, RhSN*,    
  VLR*, VL* 

lehtomainen  RhK*, RhSK*,         Rhtkg lehdet, heinät, ruohot,  
kangas  VLK*, LLK   yrtit  

(*=uhanalainen, luokittelu perustuu julkaisuun Metsien suojelun tarve Etelä-Suomessa ja Pohjan-
maalla. Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelun tarve -työryhmän mietintö. 
2000.Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 437. ) 

Kuva 5. Luppolaidunta 
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Poron laidunalueita ja tätä kautta liikkumiseen ja lisääntymiseen liittyviä alueita voidaan 
verrata myös puuston kehitysluokkiin. Puuston ikääntyessä porojen puusta saama ravinto 
yleensä lisääntyy. Sitä vastoin varjostuksen lisääntyminen voi vähentää maaravinnon, ku-
ten jäkälien ja heinien, määrää. Samoin puuston tiheyden lisääntyminen aiheuttaa yleensä 
sen, että porot eivät huonon näkyvyyden ja ravinnon vähäisyyden vuoksi alueella viihdy. 
Maaravinnon osalta poro laiduntaa eri kehitysluokkaisia metsiköitä kunkin kasvupaikkatyy-
pin tarjoamien ravintokasvien mukaisesti (taulukot 1 ja 2). 

Taulukko 3. PORON RAVINTO / PUUSTON KEHITYSLUOKAT: 

A0 (aukea): alkutalven kaivualueita metsälauhan ja jäkälän osalta. Naava ja luppo (kevät-
talvi) jättö- ja verhopuustossa, alueelle mahdollisesti syntyvät koivuntaimet (kevät, kesä).

S0 (siemenpuumetsikkö): jäkäläkankaat alkutalvella ja talvella  kaivualueita 

Y1 (ylispuustoinen taimikko): kaivualue, mahdollinen luppoilu (kevättalvi), koivun taimet 
(kevät, kesä) 

T1 (pieni taimikko): laidunnus kasvupaikkatyypin mukaan, koivun taimet (kevät, kesä, syk-
sy)

T2 (varttunut taimikko): laidunnus kasvupaikkatyypin mukaan (kevät, kesä, syksy) 

02 (nuori kasvatusmetsikkö): laidunnus kasvupaikkatyypin mukaan (kevät, kesä, syksy) 

03 (varttunut kasvatusmetsikkö): laidunnus kasvupaikkatyypin mukaan (kevät, kesä, syk-
sy)

04 (uudistuskypsä metsikkö): naava ja luppo, laidunnus ja jäkälien kaivaminen kasvupaik-
katyypin mukaan (kevättalvi) 

05 (suojuspuumetsikkö): naava ja luppo, laidunnus ja jäkälien kaivaminen kasvupaikkatyy-
pin mukaan (kevättalvi) 

Vajaatuottoinen metsikkö: laidunnus kasvupaikkatyypin mukaan 

Kuva 6. Uudistuskypsä metsikkö
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4. Metsätalouden vaikutus poroon ja poronhoitoon 

Lähes kaikki metsätalouden toimenpiteet vaikuttavat poroon ja poronhoitoon. Joillakin toi-
menpiteillä on positiivisia vaikutuksia esimerkiksi poron kesälaitumiin. Useat toimenpiteet 
suunnittelemattomasti toteutettuina kuitenkin vaikeuttavat poron elämää ja poronhoitotöitä. 

HAKKUUTAVAT:  

Kasvatushakkuut:

� ylispuuhakkuu: luppoisten / naavaisten puiden häviäminen 

� ensiharvennus: lisää valoisuutta, näkyvyyttä, parantaa muuttuneen mikroilmaston 
myötä jäkälän kasvua. Hakkuutähteet peittävät ravintokasveja ja vaikeuttavat po-
ronhoitotöitä (pitkät kannot) 

� harvennushakkuu: ks. edellinen. Väljennyshakkuu: vaikutus luppoisiin / naavaisiin 
puihin.

Uudistushakkuut:

� avohakkuu: luppoisten / naavaisten puiden häviäminen. Muuttuvan mikroilmaston 
myötä vaikutus paitsi avohakkuualueen pintakasvillisuuteen, myös alueen lumiolo-
suhteisiin. Erityisesti kaivuualueilla jäkälän kaivamisen vaikeutuminen 

� verhopuuhakkuu: luppoisten / naavaisten puiden häviäminen 

� siemenpuuhakkuu: vaikutus pintakasvillisuuteen 

� suojuspuuhakkuu: luppoisten / naavaisten puiden häviäminen 

� kaistalehakkuu: luppoisten / naavaisten puiden häviäminen. 

Kuva 7. Uudistusalalla 
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YHTEENVETO:

HAKKUILLA ON PORON JA PORONHOITOTÖIDEN KANNALTA TARKASTELTUNA 
SEURAAVIA VAIKUTUKSIA:  

� RAVINTOKASVIEN HÄVIÄMINEN POISTETTAVIEN PUIDEN MUKA-
NA JA MUUTTUMINEN (JÄKÄLÄN OSALTA HÄVIÄMINEN) MAAN-
PINNAN MEKAANISEN KULUMISEN SEKÄ VALAISTUS- JA KOS-
TEUSOLOSUHTEIDEN MUUTOSTEN VUOKSI  

� LUMI- JA TUULIOLOSUHTEIDEN MUUTTUMINEN VAIKUTTAA KAI-
VAMISEEN

� HAKKUUTÄHTEET JA KANNOT VAIKUTTAVAT SEKÄ POROJEN 
RAVINNONHANKINTAAN ETTÄ PORONHOITOTÖIHIN  

� ERITYISESTI HARVENNUSHAKKUILLA ON KUITENKIN MYÖS SEL-
VIÄ POSITIIVISIA VAIKUTUKSIA SEKÄ POROLLE ETTÄ PORON-
HOITOTÖILLE: LISÄÄNTYNYT VALOISUUS PARANTAA JÄKÄLÄN 
KASVUA, NÄKYVYYDEN PARANEMINEN HELPOTTAA PORONHOI-
TOTÖITÄ JA LISÄÄ ALUEEN VIIHTYVYYTTÄ PORON KANNALTA. 

Kuva 8. Jäkälälaitumessa 
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MAANMUOKKAUSMENETELMÄT, METSÄTIET, LANNOITUS: 

� laikutus: vaikutus ravintokasveihin, erityisesti jäkälien häviäminen 

� äestys: vähentää ravintoa erityisesti jäkäläkankailla tai sellaisilla muokkausaloilla, 
jossa on pienialaisia jäkäläesiintymiä. Vaikeuttaa poronhoitotöitä 

� mätästys: lisää joissakin tapauksissa poron ravintoa. Vaikeuttaa porojen kuljetta-
mista

� kääntömätästys: vaikutus ravintokasveihin jopa parantavasti 

� ojitusmätästys: vaikeuttaa maanmuokkausmenetelmistä eniten porojen kokoamista 
ja kuljettamista. Vaikutus erityisesti vasoma-alueiden lähellä myös pikkuvasojen 
loukkaantumisiin ja petojen saalistukseen. Lisää kuitenkin esimerkiksi metsälauhan 
esiintymistä

� säätöauraus: vaikeuttaa porojen kokoamista ja kuljettamista, lisää joidenkin ravinto-
kasvien esiintymistä 

� kunnostusojitus: vaikeuttaa porojen kokoamista ja kuljettamista, voi lisätä vasava-
hinkoja liikkumisen vaikeutumisen vuoksi ja tätä kautta petoeläinten vasoihin koh-
distuvan saalistuksen helpottumisen vuoksi. Vaikutus erityisesti vasoma-alueiden 
lähellä 

� kulotus: lisää poron ravintokasvien määrää useiksi vuosiksi, kulotetut alueet hyviä 
räkkäajan kokoontumispaikkoja  

� metsätiet: helpottavat poronhoitotöitä erityisesti porojen etsintä- ja hakuvaiheessa 
sekä talviaikaisen lisäruokinnan helpottumisen myötä. Toisaalta porot liikkuvat teitä 
pitkin helpommin epätoivotuille alueille. Tiet lisäävät häiriöitä, erityisesti vasoma-
alueiden lähellä. Lisäksi niillä on suoranainen vaikutus ravintokasvien häviämiseen 
tien vaikutusalueella 

� lannoitus: porot välttelevät lannoitettuja alueita muutaman vuoden ajan. Myrkytys-
vaara, jos porot joutuvat laiduntamaan alueella heti lannoituksen jälkeen. Ravinto-
kasvien muuttuminen. 

Kuva 9. Maanmuokkaus lisää paikoitellen poron kesäravintoa 
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YHTEENVETO:

MAANKÄSITTELYTOIMENPITEET, METSÄTEIDEN RAKENTAMINEN JA LANNOITUS 
VAIKUTTAVAT POROON JA PORONHOITOON SEURAAVASTI:  

� RAVINTOKASVIEN HÄVIÄMINEN (JÄKÄLÄKANKAAT) JA MUUTTU-
MINEN

� ERITYISESTI KOSTEILLA JA REHEVILLÄ ALUEILLA LAIDUNNUK-
SEN LISÄÄNTYMINEN KUNTTAISUUDEN VÄHENEMISEN JA RA-
VINNOKSI KELPAAVIEN KASVIEN, KUTEN METSÄLAUHAN JA 
KOIVUNTAIMIEN, LISÄÄNTYMISEN VUOKSI 

� PORONHOITOTÖIDEN (KOKOAMINEN JA KULJETTAMINEN) VAI-
KEUTUMINEN 

� TEIDEN VAIKUTUS POROJEN LIIKKUMISEEN JOSKUS NEGATII-
VISESTI, ESIMERKIKSI TOISEN PALISKUNNAN ALUEELLE. TOI-
SAALTA TIET HELPOTTAVAT ESIMERKIKSI LISÄRUOKINTAA SEKÄ 
POROJEN ETSINTÄÄ 

� MAHDOLLISET VASAVAHINGOT ERITYISESTI VASOMA-ALUIDEN 
LÄHELLÄ. 

Metsänkasvattamiseen ja – uudistamiseen liittyvät toimenpiteet vaikuttavat siis paitsi po-
rojen ravinnonhankintaan ja tätä kautta liikkumiseen, myös esimerkiksi lisääntymiseen liit-
tyviin seikkoihin, kuten rykimäpaikkojen valintaan sekä vasomisalueisiin. Myös poronhoi-
totöiden menetelmät ja niiden käytännön toteuttaminen muuttuvat metsien käsittelyn myö-
tä.

Kuva 10. Metsätiellä 
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5. Poron ja poronhoidon huomioon ottaminen metsätaloudessa – hyvät käytännöt 

Poron ja sitä kautta poronhoidon tarvitsemien alueiden tärkeys vaihtelee: esimerkiksi 
talvilaitumet ovat poronhoidon kannalta erittäin tärkeitä alueita, sitä vastoin kesälaitu-
met eivät yleensä muodostu kriittiseksi tekijäksi porotalouden kannalta.

Porotalouteen soviteltujen metsänkäsittelytoimenpiteiden merkitys korostuu erityisesti 
seuraavilla alueilla: 

� talvilaitumet, joita ovat jäkälänkaivualueet ohuen lumen aikana ja luppolaitumet 
silloin, kun kaivaminen on vaikeaa 

� vasomisalueet, joita ovat aikaisin keväällä sulavat, rauhalliset laidunalueet, esi-
merkiksi vaarat, harjut, tunturien rinteet 

� porojen kulkureitit eri laidunalueiden välillä sekä räkkä- ja rykimäajan liikkumisen 
vuoksi, porojen kuljetusreitit poronhoitotöihin, kuten kesämerkitykseen ja syys-
erotuksiin liittyvien töiden vuoksi 

� raja-, erotus- ja merkintäaitojen ympäristöt, joita ovat valtakunnan-, paliskuntien- 
ja laidunalueiden väliset raja-aidat, erotusaitojen rakenteet, erityisesti siulat sekä 
kesämerkitysaitojen alueet. 

Alueet ja rakenteet vaihtelevat paliskunnittain, lähes kaikista poronhoitoalueen palis-
kunnista on kuitenkin saatavilla kartta-aineistot. Samoin paliskunnan poroisäntä ja po-
romiehet antavat tietoa edellä mainittuihin asioihin liittyen. Paliskuntien yhteystiedot 
löytyvät esimerkiksi Paliskuntain yhdistyksen internet-sivuilta osoitteesta 
www.paliskunnat.fi.

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa on kaavamaisesti kuvattu esimerkkipaliskunnan 
poronhoidolle tärkeät alueet, rakennelmat ja laidunkierto. 

Kuva 11. Talvikaivuupaikka 
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Kuva 12. Esimerkkipaliskunnan laidunalueet ja laidunkierto, muut poronhoitoon liittyvät 
alueet sekä aita- ja erotusrakenteet 

talvilaidun

kesälaidun 

luppoalue 

jäkäläalue 

erotuspaikka

vasoma-alue 

kuljetusreitti 
kevätkierto 
syyskierto 

laidun- ja työaita 

paliskunnan raja-aita



17

Paliskuntien ja Metsähallituksen sekä muiden valtion virastojen välisestä neuvottelu-
menettelystä säädetään poronhoitolaissa (848/1990): ”Tähän lakiin liittyvässä kartassa 
(kuva 13) olevan rajan pohjoispuolella sijaitsevat valtion maat muodostavat erityisesti 
poronhoitoa varten tarkoitetun alueen. Tällä alueella olevaa maata ei saa käyttää sillä 
tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle” (2§). ”Suunnitellessaan 
valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpi-
teitä valtion viranomaisten on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien 
kanssa” (53§).  Käytännössä Metsähallitus neuvottelee paliskuntien kanssa koko po-
ronhoitoalueella.

Kuva 13. Poronhoitoalue, erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alue ja saamelais-
alue (tummennetut viivat rajoina) 

Seuraavassa on käyty läpi neuvottelumenettelyyn liittyviä asioita: 

� neuvottelut järjestetään vähintään kerran vuodessa, läsnä ovat paliskunnasta 
ainakin poroisäntä ja Metsähallituksesta alueen tiimiesimies. Lisäksi laajempien 
alueiden neuvotteluita käydään Paliskuntain yhdistyksen ja Metsähallituksen 
aluetason välillä. 

� neuvotteluissa käydään läpi tulevan kauden hakkuut, tienrakennus- ja kunnos-
tusojitushankkeet ja maanmuokkaukset 

Kilpisjärvi 

Utsjoki 

Ivalo

Kolari

Pello

Salla
Sodankylä 

Rovaniemi 

Suomussalmi 
Puolanka 
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Kuva 14. Porojen kuljetussuuntien ja aitarakenteiden huomioon ottaminen Metsähalli-
tuksen talousmetsissä. 

� paliskunta esittää em. asioihin liittyen oman kantansa, tarvittaessa yhteisnäke-
mys pyritään saavuttamaan maastokäynneillä 

� Metsähallitus toimittaa metsänkäsittelytoimenpiteisiin liittyvät asiakirjat paliskun-
nalle ennakkoon, porotalouden kartta-aineistot neuvotteluita varten on saatavilla 
paliskunnista 

� neuvotteluista tehdään muistio, johon läpikäydyt asiat on dokumentoitu käytän-
nön toteutusta varten 

� poronhoitoon sovitellut metsätalouden toimenpiteet eivät tarkoita metsien järke-
vän käytön ja hoidon laiminlyömistä. Toimenpiteet eivät aiheuta lisäkustannuk-
sia, ja niillä on usein selvä positiivinen vaikutus myös esimerkiksi metsien moni- 
ja virkistyskäyttöön. 
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5.1. Talvilaitumet 

Talvilaitumet ovat ohuen, ja helposti kaivettavan lumen aikana erityisesti jäkälikköjen 
alueita, tosin porot kaivavat lumen alta myös muita kasveja, kuten metsälauhaa. Pak-
sun lumen aikana talviaikainen luonnonravinto muodostuu puiden oksissa ja rungoilla 
kasvavasta luposta, naavasta ja erilaisista jäkälistä. 

Kaivualueiden, erityisesti jäkälikköjen, metsänkäsittelyssä tulisi ottaa huomioon:

� uudistusalueiden koko ja sijoittelu mahdollisuuksien mukaan siten, että tuuliolo-
suhteet muuttuvat mahdollisimman vähän: tuuli kovettaa lumen, jolloin kaivami-
nen vaikeutuu 

� ei maanpinnan käsittelyä tai, jos maankäsittely tehdään, jäkäläkuvioiden muok-
kaamatta jättäminen 

� puunkorjuu lumisena aikana tai, jos korjuu tehdään kesällä, hakkuu- ja ajoko-
neet mahdollisuuksien mukaan ilman teloja tai ketjuja, jolloin jäkälän murskau-
tuminen on mahdollisimman pientä 

� jäkälätyypin alueilla riittävän voimakas, oikea-aikainen harvennus parantaa jäkä-
län kasvua valaistuksen lisääntymisen ja kosteuden vähenemisen myötä 

� hakkuutähteiden kerääminen esimerkiksi energiapuuksi niillä alueilla, joilla maa-
tuminen on hidasta. Hakkuutähteiden sijoittaminen ajouralle vähentää niiden ai-
heuttamaa haittaa. 

Tärkeimmät luppoalueet poronhoidon kannalta ovat yhtenäiset, vanhat kuusikot ja se-
kametsät sekä ojanvarsia ja soita reunustavat metsät. Näillä alueilla lupon määrä on 
suurimmillaan ja sen käytettävyys porojen kannalta on paras. Porot syövät luppoa pait-
si puiden rungolta, myös tuulen ja lumen mukana pudonneena hangen pinnalta.

Luppoalueiden metsänkäsittelyssä huomioon otettavaa:

� luppopuiden säästäminen mahdollisuuksien mukaan. Luppoiset puut ovat usein 
vanhoja tai heikkokasvuisia ja huonokuntoisia puita, joilla ei välttämättä ole mer-
kitystä metsätalouden kannalta. Samoin luppopuut sijaitsevat usein alueilla, ku-
ten purojen ja ojien varsilla sekä soiden reunamilla, joiden hakkaaminen ei muu-
tenkaan ole mahdollista 

� avohakkuualueilla luppopuiden säästäminen. Lupon leviäminen kasvatettavaan 
metsään on mahdollista, jos tuuliolosuhteet eivät muutu merkittävästi; luppo 
”peseytyy” pois usein helposti säästöpuuryhmistä, ennen kuin se on ehtinyt levi-
tä ympäröivään puustoon. Siksi luppoisten alueiden hakkuissa kuvioiden sijoitte-
lulla ja koolla on erityinen merkitys 

� luppoalueiden hakkuut on mahdollisuuksien mukaan tehtävä kevättalvella, jolloin 
luposta on alueen poroille suurin hyöty. Erityisesti näiden alueiden hakkuista on 
syytä ilmoittaa paliskunnalle ajoissa edellä mainitusta syystä. 
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Kuva 15. Luppokaskessa 

5.2. Vasomisalueet 

Vasominen alkaa huhti-toukokuun aikana aikaisin sulavilla alueilla, hyvien kevätlaitu-
mien lähellä. Näitä alueita ovat yleensä vaarojen ja tunturien rinteet avosoiden reuna-
milla. Porot pyrkivät vasomaan vuosittain samoilla alueilla, jos ne ovat olosuhteiltaan 
säilyneet suhteellisen rauhallisina. Itse alueet ovat usein metsätalouden käytön ulko-
puolella, vasomisalueiden ympäristön käsittelyllä ja käsittelyn ajankohdalla on kuitenkin 
merkitystä vasomisen ja vasojen kasvun kannalta. 

Vasomisalueiden käsittelyssä huomioon otettavaa:

� vasomisaikana tulisi välttää metsätalouden toimenpiteitä kyseisellä alueella ja 
sen läheisyydessä vasomisen häiriöttömyyden turvaamiseksi 

� vasomisalueilla ja niiden ympäristössä tulisi välttää voimakasta maanpinnan kä-
sittelyä vasojen vahingoittumisen välttämiseksi 

� kunnostusojituksissa ojien luiskaaminen ja kulkureittien jättäminen mahdolli-
suuksien mukaan edesauttaa vasojen selviytymistä: vasoja voi paitsi hukkua 
jyrkkäreunaisiin ojiin, myös joutua helpommin petoeläinten saaliiksi liikkumisen 
hidastumisen vuoksi. 
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Kuva 16. Vastasyntynyt poronvasa 

5.3. Kulku- ja kuljetusreitit 

Vapaasti laiduntavat porot liikkuvat eri laidunmaiden välillä, lisäksi porojen kokoaminen 
ja kuljettaminen liittyvät olennaisesti poronhoitotöihin. Vasojen merkitseminen alkaa 
yleensä juhannuksen tienoilla, syksyn erotuksiin liittyvät kokoamistyöt alkavat syys-lo-
kakuun aikana. Erotus- ja merkintäpaikat pysyvät vuodesta toiseen samoina, mikä pä-
tee tästä syystä myös kuljetusreitteihin. 

Porojen kokoamisessa ja kuljettamisessa käytetään hyväksi porojen luontaisia kulku-
reittejä, jotka määräytyvät eri vuodenaikojen olosuhteiden (esimerkiksi räkkä- ja ryki-
mäaika) ja ravintotilanteen mukaan: poro hakeutuu niille alueille, jossa sille on parhaat 
laitumet, ja jossa olosuhteet esimerkiksi räkän osalta ovat siedettävät. 

Metsätalouden toimenpiteissä tulisi ottaa huomioon porojen kulku- ja kuljetusreittien 
osalta seuraavaa:

� taimikonhoito ja harvennukset erityisesti erotusaitojen lähellä olisi syytä tehdä 
lumettomana aikana. Paksun lumen aikana tehtyjen hakkuiden seurauksena 
kannot jäävät pitkiksi, mikä aiheuttaa liikkumisongelmia ja suoranaisia vaarati-
lanteita paitsi porolle myös poromiehelle 
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Kuva 17. Talviaikainen taimikonhoito erotusaidan lähellä 

� maanmuokkaus kuljetusreittien suuntaisesti: erotusaitojen lähellä ns. siuloissa 
erityisen tärkeää 

� polkujen ja muiden kulkureittien muokkaamatta jättäminen 

� kunnostusojitusalueilla ojien luiskaaminen, jolloin kuljetussuuntaan nähden poi-
kittain tehdyn ojikon läpi liikkuminen helpottuu 

� uudistushakkuualueilla puuryhmien jättäminen kaistaleiden muotoon porojen rei-
teille 

� ajoissa tehty, riittävän voimakas harvennus parantaa näkyvyyttä, mikä osaltaan 
helpottaa porojen kokoamista, kuljettamista ja liikkumista 

� hakkuutähteiden kerääminen erotusaitojen lähellä helpottaa porojen kuljettamis-
ta.
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5.4  Raja-, erotus- ja merkintäaidat 

Raja-aitoja ovat valtakunnan rajoilla sijaitsevat aidat, paliskuntien väliset aidat ja eri lai-
dunalueiden väliset aidat. Aitojen käyttö vaihtelee paliskunnittain, esimerkiksi paliskun-
tien väliset raja-aidat korvautuvat paikoittain luontaisilla esteillä, kuten vesistöillä.

Aidoilla on erittäin tärkeä merkitys sekä porojen laidunnuksen säätelyssä että poron-
hoitotöissä: laidunaidoilla säädellään porojen liikkumista talvi- ja kesälaitumien välillä, 
millä turvataan esimerkiksi jäkälälaitumien elpymistä. Valtakunnan (Suomi-Venäjä)- ja 
paliskuntien väliset raja-aidat puolestaan estävät porojen liikkumisen väärille alueille, ja 
vähentävät tätä kautta ylimääräisiä porojen hakukustannuksia. 

Erotuspaikat ja niihin liittyvät rakenteet ovat kiinteitä, ja yleensä käytössä vuosikymme-
niä. Merkintäaidat voivat olla kiinteitä tai purettavia rakenteita. Aitojen ympäristössä ja 
aidoissa tehtävistä metsänkäsittelytoimenpiteistä on syytä aina neuvotella paliskunnan 
kanssa.

Kuva 18. Erotusaita 

Raja-, erotus ja merkintäaitojen ympäristössä tehtävissä metsänkäsittelytoimenpiteissä 
huomioon otettavaa:

� aidoissa ja aitojen välittömässä läheisyydessä on syytä välttää sekä hakkuita et-
tä maankäsittelytoimenpiteitä 

� siuloissa hakkuut voivat kuitenkin jopa hyödyttää porotaloutta esimerkiksi har-
vennuksen myötä parantuneen näkyvyyden ja helpottuvan liikkumisen vuoksi 

� aitojen ulkopuoliset hakkuut aidan välittömässä läheisyydessä olisi syytä tehdä 
mahdollisimman lyhyenä, yhtäjaksoisena aikana, jolloin häiriö keskittyy lyhyelle 
aikavälille 

� metsänkäsittelytoimenpiteitä erityisesti erotus- ja merkintäaitojen ja niihin liittyvi-
en rakennelmien läheisyydessä tulisi välttää erotus- ja merkintäaikana 
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� hakkuut tulee tehdä siten, ettei jäävä puusto vahingoita aitarakenteita (esimer-
kiksi tuulenkaadot). Erityisen tärkeää tämä on valtakunnan raja-aitojen läheisyy-
dessä.

Kuva 19. Kesämerkityspaikka, jossa vasojen merkintäaikana on käytössä paikalle tuo-
tava siirtoaita 

6. Metsätalous ja poronhoito 

Edellä on käsitelty niitä vaikutuksia, joita metsätaloudella on poroon ja poronhoitoon, sekä 
toisaalta toimenpiteitä, joilla porotalouden harjoittamisen edellytyksiä talousmetsäalueella
voidaan helpottaa.

Seuraavassa käydään läpi metsätalouden toiveita poronhoidolle; porotalouden harjoittami-
sella on vaikutusta paitsi metsätalouteen, myös siihen, miten muut maankäyttäjät porota-
louden toiminnan ja aluekäytön kokevat. 

Porojen laidunnuksella on vaikutusta tietyillä alueilla metsätalouden tavoitteleman lehti-
puusekoituksen ylläpitämiseen: porojen laidunnus kohdistuu monin paikoin erityisesti koi-
vun taimiin. Kokonaisuutena tarkasteltuna porojen laiduntamisella talousmetsissä ei kui-
tenkaan katsota olevan merkittävää haittaa. Toisaalta porojen laidunnus voi paikka paikoin 
jopa hyödyttää metsätaloutta vähentämällä taimikoiden vesoittumista. 
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Kuva 20. Porojen laidunnuksen vaikutus lehtipuihin. 

Poronhoitosuunnitelmissa tulisi määritellä riittävällä tarkkuudella porotaloudelle tärkeät 
alueet (vrt. kuva 12, jossa on kaavamaisesti ilmaistu tärkeimmät laidunalueet ja porotalou-
den rakenteet eri väreillä sekä vähemmän tärkeät alueet valkoisella), jolloin niiden huomi-
oon ottaminen metsäsuunnittelussa helpottuisi. Samoin karttatieto porotalouden tarvitse-
mista rakenteista, myös esimerkiksi väliaikaisista aitarakenteista, edesauttaisi niiden huo-
mioon ottamista. 

Porojen lisäruokintaa tulisi välttää taimikkoalueilla: taimikoihin tuotu lisäruoka aiheuttaa 
taimivahinkoja paitsi tallaamisen, myös sarvien kelomisen myötä. Samoin jänisten aiheut-
tamat taimituhot lisääntyvät ruokinta-alueilla siksi, että jänikset syövät paitsi poroille tuotua 
heinää, myös ruokintapaikan läheisyydessä olevaa taimikkoa. Ruokintapaikkoja ei myös-
kään tulisi sijoittaa jäkälikkövaltaisen kasvillisuuden päälle, vaan tuoreemmille metsikköku-
vioille tai esimerkiksi jänkien reunaan. Porojen ruokintapaikkoja ei tulisi sijoittaa teiden lä-
heisyyteen kolaririskin kasvamisen vuoksi tai asutuksen läheisyyteen porojen liikkumisen 
aiheuttaman häiriön vuoksi. Porojen ruokinnan aiheuttamat jäljet, kuten heinäpaalujen jät-
teet ja pallimuovit tulisi kerätä maastosta tarkkaan pois. 

Poronhoitotöissä sekä kesä- että talviaikaan tulisi maastossa liikuttaessa ottaa huomioon 
erityisesti taimikkoalueet. Porojen kuljettamista taimikoiden läpi tulisi välttää. 

Vanhojen aitarakenteiden purkaminen sekä ruokintapaikkojen siisteys edesauttaa porota-
louden kanssakäymistä muiden maankäyttömuotojen kanssa. 

Metsätalouden ensisijaisena toiveena porotaloudelle on toimivan ja suoran keskusteluyh-
teyden muodostaminen ja säilyttäminen. Hyvä tiedonkulku elinkeinojen välillä on paras 
keino välttää ja ratkaista mahdollisia ristiriitoja. 
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7. Porotalous Ruotsin talousmetsissä 

Tässä kappaleessa käsitellään lyhyesti porotalouden harjoittamista Ruotsissa Norbottenin 
alueella, joka vastaa lähinnä Suomen poronhoitoaluetta. Ruotsin poronhoitoalue ulottuu 
aina Etelä-Ruotsiin saakka, missä olosuhteet ja poronhoidon menetelmät poikkeavat suo-
malaisista. Kokonaisuudessaan Ruotsin poronhoitoalue on noin 34 prosenttia maan pinta-
alasta.

Kuva 21. Norbottenin paliskunnat ja metsätalouden toiminnalliset rajat 

Ruotsin paliskuntien alueet jakaantuvat kolmeen eri ryhmään poronhoitomenetelmien mu-
kaan tarkasteltuna: koko vuoden laidunnettavat alueet (tunturipaliskunnat), varsinainen 
poronhoitoalue (metsäpaliskunnat) sekä ns. toimilupa-alueet, jotka sijaitsevat lähinnä Tor-
nionjokilaaksossa. Ruotsissa on 51 paliskuntaa, joista 32 sijaitsee Norbottenissa, porota-
lousyrityksiä on 950 kappaletta, joista noin 75 prosenttia on Norbottenin alueella.
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Suurimmat erot vertailtaessa Suomea ja Ruotsia metsätalouden ja porotalouden välisissä 
neuvotteluissa ja porotalouden huomioon ottamisessa ovat, että määräykset on Ruotsissa 
kirjattu metsälakiin ja neuvottelut Ruotsissa hoitaa Skogsstyrelsen, joka vastaa Suomen 
Metsäkeskus-järjestelmää. Suomessahan em. asioista on määrätty poronhoitolaissa ja – 
asetuksessa ja neuvottelut käydään Metsähallituksen ja paliskuntien välillä. Edelleen ero-
na Suomen ja Ruotsin välillä on se, että neuvottelut koskevat paitsi valtion maita, myös 
yksityisten maita silloin, kun metsälön koko on yli 500 hehtaaria tai suunnitellun uudis-
tusalan koko yli 20 hehtaaria. Ruotsin metsälakiin on kirjattu viranomaisten neuvotteluvel-
vollisuus paliskuntien kanssa ympäri vuoden laidunnettavilla alueilla. Samoin laissa on 
määritelty, milloin hakkuulupaa ei voida poronhoitoalueella antaa, ja mitkä ovat ne toimen-
piteet, joilla poro ja porotalous tulee metsätalouden toimenpiteissä ottaa huomioon. 

Käytännössä paliskuntien kanssa neuvotellaan ennen päätehakkuita ja niitä seuraavia 
metsän uudistamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja ennen metsäteiden rakentamista. Hak-
kuuhakemuksesta tulee käydä ilmi, miten porotalous otetaan em. toimenpiteissä huomi-
oon.

Hakkuut voidaan metsälain mukaan myös kieltää, jos niillä katsotaan olevan huomattavaa 
haittaa poronhoidolle. Ruotsin metsälaki antaa siis määräyksiä mm. siitä, kuinka otetaan 
huomioon esim. hakkuualueiden koko, uudistusmenetelmä, jäljelle jäävät puuryhmät ja 
metsäautoteiden laajuus koko poronhoitoalueella. 

Ruotsissa neuvottelumenettelyn kehittämiseksi esitetään koulutusten jatkamista elinkeino-
jen välisen tiedonkulun lisäämiseksi: metsäammattilaisia perehdytetään porotalouteen ja 
porotalouden ammattilaisia metsätalouteen. Samoin tärkeälle sijalle prosessien kehittämi-
sessä on noussut neuvottelujen painopisteen siirtäminen kuviotasolta laajemmalle, alueel-
liselle tasolle sekä porotalouden huomioon ottavien metsänkäsittelyvaihtoehtojen alueta-
loudellisten kustannusten selvittäminen. 

Ruotsin metsälaki antaa suomalaista pidemmän ajan luontaisen uudistamisen onnistumi-
selle: käytettäessä luontaista uudistamista aikaa lakirajan täyttävän taimikon kehittymiselle 
on Pohjois-Ruotsin vaikeimmin uudistuvilla alueilla metsälaissa annettu 15 vuotta, jota 
Skogsstyrelsen voi vielä jatkaa viidellä vuodella. Tämä hyödyttää erityisesti porotaloutta; 
karuimpien kasvupaikkojen, jotka ovat yleensä myös jäkälikkökankaita, muokkaustarve 
vähenee, jolloin ainakaan metsätalouden toimenpiteet eivät vähennä jäkälälaitumia. 

Kuva 22. Huminmix-maanmuokkauskone ja Huminmix-koneella muokatun alan taimettuminen 
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Kuva 23. Jäkälänkylvökoe ja kylvön onnistuminen 

Ruotsissa on viime vuosina tehty myös kokeellista toimintaa metsänuudistamismenetelmi-
en kehittämiseksi poronhoitoalueella. Sveaskog on tutkinut kevyttä, karummille kasvupai-
koille sopivaa maanmuokkausmenetelmää (Huminmix), jolla jäkälähävikki pyritään mini-
moimaan. Tätä menetelmää käytetään niillä alueilla, jolla metsä uudistetaan keinollisesti. 
Samoilla alueilla on kokeiltu myös jäkälän uudistamista yhdessä Huminmix-menetelmän 
kanssa. Tulokset molemmista ovat olleet varsin lupaavia. 
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8. Lopuksi  

Tutkimustietoa poro- ja metsätalouden toimimisesta samoilla maantieteellisillä alueilla on 
olemassa runsaasti. Samoin on olemassa tietoa siitä, mitkä ovat poron ja poronhoidon 
alueelliset tarpeet. Metsätalouden suunnittelumenetelmiä on kehitetty pitkään ja valtakun-
nan metsien inventointien tuloksena metsämaista ja niiden hyödyntämisestä on olemassa 
kattavat tiedot. 

Haasteena tulevaisuudessa lienee porotalouden ja metsätalouden toimien yhteensovitta-
misessa näiden kahden elinkeinon alueellisten maankäyttötietojen yhdistäminen yhteis-
toiminnan kehittämiseksi. Erittäin haastavaksi tämän tehtävän tekee se, että myös muiden 
maankäyttömuotojen, esimerkiksi matkailun, alueet ovat Lapissa kasvamassa. 

Porotalouden ja metsätalouden toimiminen samoilla maantieteellisillä alueilla on ollut 
mahdollista vuosikymmenten ajan. Tässä oppaassa esitetyillä sovitelluilla metsänkäsitte-
lymenetelmillä on mahdollista lieventää poron ja poronhoidon kokemaa haittaa – ilman 
lisäkustannuksia, järkevän ja tuloksellisen metsien käytön kärsimättä. Avainasemassa po-
rotalouden ja metsätalouden toimien yhteensovittamisessa ovat sekä metsätalouden am-
mattilaiset että poromiehet: tiedonkulun varmistaminen ja hyvät henkilösuhteet eri ammat-
tiryhmien välillä varmistavat alueen tarjoamien toimeentulomahdollisuuksien täysimääräi-
sen hyödyntämisen. 

Tämä opas on toinen versio syksyllä 2006 julkaistusta. Oppaan, koulutusmateriaalin ja 
tiedonvälityksen kehittäminen porotalouden ja metsätalouden välillä jatkuu edelleen, joten 
kaikki kommentit ja kokemukset oppaan sisällöstä ja käytäntöön soveltamisesta ovat erit-
täin tärkeitä. 

Kuva 24. Jäkälää kaivamassa 
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