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KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 
SUOMUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA YLEISKAAVA SEKÄ REITTIHANKE 
 
Työkokous, Poronhoitolaki 53 § 
 
Aika ke 16.9.2009 klo 10.00 – 11.30 
 
Paikka Kemijärven kaupunki, Tekninen toimisto, Vapaudenkatu 8b 3. krs. 
 
 Tapio Pöyliö Kemijärven kaupunki 
 Markku Koivisto Kemijärven kaupunki 
 Pia Kangas Kemijärven kaupunki 
 Timo Jumisko Sallan paliskunta 
 Jukka Pellikka Sallan paliskunta 
 Antero Mourujärvi Sallan paliskunta 
 Anniina Uutela Sallan paliskunta  
 Lauri Solin FCG Planeko Oy 
  
  

1 Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Lauri Solin avasi kokouksen kertomalla Suomun kehittämissuunnitelma ja 
yleiskaava hankeen taustoista. Kehittämissuunnitelma on laadittu syksyn 
08 ja kevään 09 aikana. Työ on valmistunut kesällä 2009. Kehittämissuun-
nitelma painottui etenkin Suomun matkailuyrittäjien toimintaan ja kehittä-
miseen. Työssä määritettiin Suomun kasvutavoitteeksi 6000 uutta vuode-
paikkaa. 

Solin kertoi, että nyt pidettävän kokouksen tavoitteena on esitellä suunni-
telmia sekä määrittää hankkeelle reunaehtoja ja yhteen sovitettavia asioita 
porotalouden näkökulmasta. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Pöyliö ja sihteeriksi kaavaosioon 
Lauri Solin ja reittiosioon Pian Kangas.   

2 Kaavanlaadinnan eteneminen 

Solin esitteli kehittämissuunnitelman tavoitteiden pohjalta laaditun raken-
nemallikartan, johon on merkitty Suomun kasvusuunnat ja erilaiset mat-
kailua, asumista ja kulttuuriympäristöä tukevat teemat. 

Porotalouden edustajien yleinen kanta tukee Suomun kehittämistä ja he pi-
tävät hanketta hyvänä. Keskeisenä tavoitteenaan he pitävät, että matkailu-
rakentaminen ja erilaiset reitistöt suunnitellaan siten, että porotalouden 
harjoittamisella luodaan edellytykset ja kaavassa tehtävät ratkaisut tuke-
vat elinkeinon harjoittamista. 

Yleisesti todettiin, että poroja on koko alueella, mutta tästä huolimatta ra-
kennemalliin voitiin osoittaa porotalouden kannalta keskeimmät alueet, 
jotka ovat joko talvi- tai kesälaidunalueita, poronerotuspaikkoja ja aitauk-
sia. 
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Porotalouden kannalta suurimpina ongelmina nähtiin levittäytyvä rakenta-
minen. Rakennemalliin merkitty alueen tiivistämistavoite nähtiin hyväksi 
ratkaisuksi. Porojen kulkeminen rakennetuilla alueilla saattaa aiheuttaa ja 
ongelmia ja toiveena esitettiin, että tiedossa olevia laidunalueita säästettäi-
siin rakentamiselta. Ainoastaan Peräojan varren uudet kaava-alueet sijoit-
tuvat osin tällaisella alueelle sekä Suomukankaan erotuspaikka. 

Porotalouden harjoittajat toivat esiin keinoja, joilla voidaan välttää porojen 
liikkumista rakennetuille alueille. Keskeisin keino on säilyttää luonto pää-
osin luontaisessa tilassa. 

Kaava-alueelle ei voida määrittää selviä porojen vaellusreittejä. 

Timo Jumisko esitti, että kaupunki pyrkisi ostamaan Suomukankaalta taik-
ka lähistöltä alueen, jonne erotusalue voitaisiin sopimuksen mukaisesti ra-
kentaa.  
 

3 Reittisuunnitelmat 

Reitistöjen osalta olemassa olevien tai suunniteltujen kesäreittien ei nähdä 
aiheuttavan haittaa elinkeinon harjoittamiselle. Todettiin, että kesäreitit ei-
vät aiheuta haittaa poronhoidolle, koska vasonta tapahtuu ennen kuin rei-
teillä on kävijöitä. Huomionarvoisena seikkana haluttiin tuoda esiin, että 
opasteilla voidaan ehkäistä monia ongelmia sekä kesällä että talvella. Eri-
tyistä opastusta kaivataan koirien omistajille sekä moottorikelkoilla ajaville. 

Kesäreittien osalta ainoa huomioitava asia on, että Kirppakankaalla (ei 
yleiskaava-alueella) on poroerotuspaikka. Syksyisin aitauksessa saattaa ol-
la poroja, ja porot saattavat häiriintyä kulkijoista. Toisaalta tässä on mah-
dollisuus tuoda poronhoitoa myönteisellä tavalla esille, esimerkiksi porota-
loudesta kertovilla tauluilla tai porotalousmatkailuun liittyvillä oheistuotteil-
la tai –toimilla. Paikalle voisi ajatella tulipaikkaa. Esimerkiksi Pyhätunturilla 
on erotuspaikan läheisyydessä tulipaikka. 

Talvireitit 

VILMAVAARAN YMPYRÄKELKKAREITTI 

Hannu Kivilahdella on talviruokintapaikka Vilmavaaran kelkkareitin lähei-
syydessä. Pia aikoo olla yhteydessä Kivilahteen ja kysellä olisiko mahdolli-
sesta kelkkareitistä haittaa porotaloudelle. Muilta osin reitti ei esitetyssä 
paikassaan aiheuta merkittävää haittaa poronhoidolle, koska kulkee pää-
osin hakatuilla ja mäntyvaltaisilla alueilla. 

RÄISÄLÄ-SUOMU VÄLINEN KELKKAREITTI 

Räisälän kylän kohdalle toivotaan varoitusta poroista. Suunnitellun kelk-
kauran läheisyydessä on poroaitaus 50–100 metrin läheisyydessä. Kangas 
on ollut yhteydessä poroaitauksen omistajaan Marko Mourujärveen, ja rei-
tistä ei pitäisi olla haittaa poroille, kunhan reitti ei mene aitausalueiden lä-
pi. Porotalouden näkökulmasta reitin sijoittamiselle ei nähty ongelmia.  
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SUOMU-JUMISKONPERÄ YMPYRÄREITTI 

Jukka Pellikan porojen talviruokintareittejä sijaitsee tämän reitin varrella. 
Jouni Asteljoen matkailupaikkaan (Ritaperän rannalla) on pisto suunnitellul-
ta reitiltä. Pellikka esitti, että reitti siirrettäisiin kulkemaan lähempää Astel-
joen matkailupaikkaa, näin vältettäisiin useamman vierittäisesti sijaitsevan 
reitin olemassaolo. Vaihtoehtoja luvattiin selvittää maastokäynneillä. 

Jumiskonperältä Matkajärven väliselle maantielle olevalla reitillä on Pellikan 
poronruokintareitti. Keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, ettei suunnitel-
tua reittiä tarvitse muuttaa. 

Ongelmana on ollut Matkajärven tieltä pääsy takaisin Suomutunturille. Uusi 
suunniteltu vaihtoehtoreitti kulkisi Matkajärven tie –Kiekeröselkä-
Perätaminaapa-Kunnanraja-Varvikkovaara. Varvikkovaarassa kelkkareitti 
yhdistyy jo olemassa olevaan Suomu-Posio väliseen kelkkauraan. Pia aikoo 
käydä maastossa tutkimassa vaihtoehdot 

SUOMUN KIERTÄVÄ YMPYRÄREITTI 

Kyseisen reitin tarve on vielä harkinnan alla. Reitti kiertäisi Suomutunturin 
ja tekisi ”piston” Suomun huipulle. Kyseisen reitin ei nähty aiheuttavan on-
gelmia porotalouden harjoittamiselle. 

Kangas suorittaa maastotyöt syyskuun lopussa. Jos jotain jää kesken, niin 
loput maastotyöt hän suorittaa lokakuun puolen välin jälkeen. Pia tiedottaa 
suunnitelluista vaihtoehtoreiteistään Timo Jumiskolle ja Jukka Pellikalle. 

4 Toimenpiteet ja aikataulu 

Reittien osalta jatkosuunnittelu tehdään syyskuun ja lokakuun aikana. Kun 
tämä on tehty, laaditaan kaavaluonnos. Kaavaluonnos arvioidaan saatavan 
valmiiksi marraskuun aikana, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville. Lau-
sunto pyydetään myös paliskunnalta. 

  
 


