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979/2016

Laki
poronhoitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan poronhoitolain (848/1990) 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa

1466/2009,
muutetaan 39 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1466/2009, ja
lisätään lakiin uusi 39 a § seuraavasti:

39 § 

Poroaitojen rakentaminen

Valtion maalle saadaan rakentaa esteaita maa- ja metsätalousministeriön luvalla ja ero-
tusaita sen viranomaisen luvalla, jonka hallinnassa alue on. Tilapäisen poroaidan rakenta-
misesta valtion maalle on ilmoitettava sille viranomaiselle, jonka hallinnassa alue on.

39 a § 

Valtakunnan rajalle rakennettava esteaita

Valtakunnan rajalle rakennettavaa esteaitaa varten tarpeellisesta käyttöoikeudesta on
ensisijaisesti sovittava maanomistajan kanssa. Jos sopimukseen ei päästä, käyttöoikeutta
koskeva asia käsitellään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta anne-
tussa laissa (603/1977) säädetyssä järjestyksessä lunastustoimituksessa. Lunastustoimi-
tuksen toimituskustannukset maksaa Suomen valtio. 

Käyttöoikeuden perustamiseen sovelletaan, mitä kiinteistönmuodostamislain
(554/1995) 156 §:n 1 momentissa säädetään rasiteoikeuden perustamisesta. Jos Suomi on
tehnyt sitä sitovan sopimuksen vieraan vallan kanssa yleisen edun perusteella toteutetta-
vasta esteaidasta, sopimusta on noudatettava käyttöoikeuden sijainnista päätettäessä. Sekä
valtion aluetta että yksityisen aluetta koskeva käyttöoikeus esteaitaa varten on merkittävä
kiinteistötietojärjestelmään. 

Valtakunnan rajalle rakennettu esteaita kuuluu Suomen valtiolle, joka vastaa aidan ra-
kentamisesta ja ylläpidosta. Määrärahan tähän myöntää Lapin elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus. Valtion edustajalla on oikeus käyttöoikeuden perusteella liikkua alueella
esteaidan rakentamista ja kunnossapitoa varten. 

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
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979/2016  
Liite Pohjoissaamenkielinen käännös

Láhka
boazodoallolága rievdadeamis

Riikkabeivviid mearrádusa mielde
gomihuvvo boazodoallolága (848/1990) 1 §:a 3 momeanta, dakkárin go dat lea lágas 

1466/2009,
rievdaduvvo 39 §, dakkárin go dat lea muhtun muddui lágas 1466/2009, ja 
lasihuvvo láhkii ođđa 39 a § čuovvovaččat:

39 §

Boazoáiddiid áidun

Stáhtaeatnamii oažžu áidut cagganáiddi Eana- ja meahccedoalloministeriija lobiin ja 
rátkingárddi dan eiseválddi lobiin, mii hálddaša dien guovllu. Gaskaboddosaš boazoáiddi
áidumis stáhtaeatnamii galgá almmuhit dan eiseváldái, mii hálddaša dien guovllu. 

39 a §

Riikkaráji ala áidut oaivviduvvon cagganáidi

Riikkaráji ala áidut oaivvilduvvon cagganáiddi várás dárbbašlaš geavahanvuoigatvuođas 
galgá vuosttažettiin soahpat eanaeaiggádiin. Jos ii šatta soahpamuš, de geavahanvuoigatvuhtii 
guoskevaš ášši gieđahallojuvvo giddes opmodaga ja erenoamáš vuoigatvuođaid  lotnunlágas 
(603/1977) mearriduvvon vuogi mielde lotnundoaimmahusas. Lotnundoaimmahusa doaim-
mahusgoluid máksá Suoma stáhta. 

Geavahanvuoigatvuođa vuođđudeapmái heivehuvvo, mii giddodatčohkkenlága (554/1995) 
156 §:a 1 momeanttas mearriduvvo servituhttavuoigatvuođa vuođđudeamis. Jos Suopma lea 
dahkan das čadni soahpamuša vierroriikkain oktasaš ávkki vuođul ollašuhttit oaivvilduvvon 
cagganáiddis, de soahpamuš galgá čuvvojuvvot geavahanvuoigatvuođa sajádagas mearridetti-
in. Sihke stáhtaeatnamii ja priváhtaeatnamii guoskevaš geavahanvuoigatvuohta cagganáiddi 
várás galgá merkejuvvot giddodatdiehtovuogádahkii. 

Riikkaráji ala áidojuvvon cagganaáidi gullá Suoma stáhtii, mii vástida áiddi áidumis ja ba-
jásdoallamis. Mearreruđa dása mieđiha Lappi ELY-guovddáš.  Stáhta ovddasteaddjis lea 
vuoigatvuohta geavahanvuoigatvuođa vuođul johtit guovllus cagganáiddi áiduma ja ba-
jásdoallama várás. 

———
Dán lága fápmuiboahtimis mearriduvvo stáhtaráđi ásahusa vuođul.  
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