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Hallan paliskunta on jättänyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen
Kh § 87: "Hyrynsalmen kunnanhallitus päättää asettaa voimaan porojen laiduntamiskiellon Kirkonkylän YKR taajama-alueelle vuoden
2014 mukaisen määrityksen alueelle karttaliitteen 3 mukaisesti."
Oikaisuvaatimuksessaan hallan paliskunta vaatii Hyrynsalmen kuntaa kumoamaan päätöksensä viipymättä ja korvaamaan päätöksestä
paliskunnalle mahdollisesti aiheutuvat kulut ja haitat. Kunnalla ei ole
valtuutta rajoittaa porojen laidunnusoikeutta.
Oikaisuvaatimus perusteluineen esitetään tämän pykälän liitteenä.
Poronhoitolaki 14.9.1990/848, 2 LUKU 7§ Paliskunnan tehtävät:
"Paliskunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että paliskunnan osakkaiden porot hoidetaan paliskunnan alueella ja että paliskunnan osakkaiden harjoittamaan poronhoitoon kuuluvat työt tulevat tehdyiksi, sekä estää paliskunnan osakkaiden poroja tekemästä vahinkoa ja menemästä toisten paliskuntien alueelle samoin kuin suorittaa muutkin sille tässä laissa tai sen nojalla
annetuissa säännöksissä ja määräyksissä annetut tehtävät.".
Poronhoitolaki 14.9.1990/848, 6 LUKU, 31§ Vahinkojen ehkäiseminen:
"Poroja on hoidettava siten, etteivät ne pääse viljelyksille ilman maanomistajan, taikka silloin kun hallintaoikeus kuuluu muulle kuin maanomistajalle,
haltijan lupaa eivätkä aiheuta vahinkoa metsänuudistusaloilla oleville taimikoille tai muutoinkaan aiheuta tarpeettomasti vahinkoa maa- tai metsätaloudelle. Muualla kuin saamelaisvaltuuskunnasta annetun asetuksen
(824/73) 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella
poroja on lisäksi hoidettava siten, etteivät ne pääse puutarhoihin, vakinaisten asuntojen pihoihin tai muille erityiseen käyttöön otetuille alueille.".
Taajaman määritelmä, Ympäristöministeriö:
"Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua
aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan
asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys.
Rajaus on sekä ajallisesti että alueellisesti vertailukelpoinen. Rajaus on hieman tiukempi kuin yleinen pohjoismainen taajamarajaus (vähintään 200
asukasta ja rakennusten välinen etäisyys alle 200m). 100 % vettä sisältävät
ruudut eivät kuulu taajamiin.
Keskeisimmät kriteerit taaja-asutuksen rajauksessa ovat olleet:
 rakennusten lukumäärä,
 kerrosala,

 väestömäärä ja
 näiden suhde toisiinsa ja lähiympäristöön etäisyydellä mitattuna.
Tällä menettelyllä on haluttu varmistaa muutamien taaja-asutuksen erityispiirteiden huomioiminen mahdollisimman hyvin:
 Yksittäisten taajaman reunoilla sijaitsevien, kerrosalaltaan isojen ja toiminannaltaan taajamaan liittyvien rakennusten huomioiminen osaksi
taajamaa, vaikka suora etäisyys tilastollisen taajaman ei olisikaan riittävä (mm. isot teollisuuslaitokset, varastot tms.).
 Haja-asutukseen verrattavan harvan nauhamaisen asutuksen erottaminen pois taaja-asutuksesta.
 Taaja-asutuksen sisälle kuroutuneiden alueiden erottaminen erikseen
taaja-asutuksesta (mm. taajaman sisäiset isot rakentamattomat tai harvasti rakennetut alueet, pelto- ja metsäalueet sekä vesialueet). ".
Toisin sanoen taajaan rakennettu alue eli taajama-alue on pääsääntöisesti varattu asumiselle ja asumista palveleville toiminnoille.
Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja 044 7104 400.
KUNNANJOHTAJA:
Hyrynsalmen kunta toteaa vastineenaan oikaisuvaatimukseen seuraavaa:
1. Hyrynsalmen kunnan päätös noudattaa 7§ ja 31§ säädöksiä ja toteuttaa lain sisältöä taajaan asutun alueen määritelmän osalta.
2. Hyrynsalmen kunta ei ole porovahinkoja käsittelevä viranomainen
eikä ole kunnanhallituksen § 87 päätöksen perusteella ole mahdollisuutta niin kunnan kuin yksityishenkilöidenkään osalta vaatia korvauksia tahi toimenpiteitä poiketen PHL:n sisällöstä. Näin ollen kunnanhallituksen päätös on juridisesti tahdonilmaus.
3. Kohtien 1 ja 2 perusteella korvausvaatimus paliskunnalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista ja haitoista todetaan aiheettomaksi.
4. Hyrynsalmen kunta toteaa oikaisuvaatimuksen kaikilta osiltaan aiheettomaksi ja päättää olla kumoamatta § 87 päätöstä kohdissa 1 ja
2 esitetyin täydennyksin.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

