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Poro ja poronhoito Suomessa

Suurin sallittu eloporoluku poronhoitoalueella on 203 
700 poroa. Poronhoitolaki säätelee paliskunnan toimin-
taa ja organisaatiota. Paliskuntaa johtaa poroisäntä. 

Poronhoitoalue on poronhoitolailla määritelty poronhoi-
toa varten tarkoitettu alue. Suomen poronhoitoalue on 
jaettu 54 paliskuntaan. Paliskunnat ovat pinta-aloiltaan 
ja poromääriltään erikokoisia poronhoitoyksiköitä. Jokai-
nen paliskunta on osakkaidensa muodostama yhteisö, 
joka vastaa poronhoidosta alueellaan. Kukin poronomista-
ja kuuluu vain yhteen paliskuntaan. Poronhoito on vanhin 
edelleen elinvoimaisista pohjoisen elinkeinoista.

Poro on puolikesy eläin, joka muistuttaa elintavoiltaan ja 
rakenteeltaan kantamuotoaan tunturipeuraa. Hirvaan eli 
urosporon säkäkorkeus on noin 110 cm ja painoa on 90-
180 kiloa. Vaatimen eli naarasporon säkäkorkeus on noin 
90 cm ja paino tavallisesti 60-100 kiloa.

Poronhoitoalueen koko on 36 % Suomen pinta-alasta. 
Poronhoitoalue kattaa Lapin maakunnan Kemi-Tornion 
aluetta lukuun ottamatta sekä pohjoisosat Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista.

www.paliskunnat.fi/reindeer/reindeer-races
www.paliskunnat.fi/poro/porokilpailut



Rekisteröityjä kilpaporoja on noin 600. Porokilpailujen 
aika on helmikuusta huhtikuulle. Porokilpailukausi hui-
pentuu kauden päätteeksi 24 parhaan kuuman sarjan 
kilpaporon mittelöön porokuninkuudesta. Suomen Poro-
kilpailijat ry valvoo Poro Cup -kilpailusarjaa ja vastaa 
porokuninkuusajojen järjestelyistä.

Porokilpailut

Porokilpailut pitkine perinteineen ovat paitsi vauhdikas ja 
värikäs urheilulaji myös olennainen osa pohjoista poro-
kulttuuria ja poroelinkeinoa. Porokilpailuja on Suomessa 
järjestetty vuodesta 1932.

Nykyisellään porokilpailut ovat organisoitua ja säännel-
tyä harrastustoimintaa. Porokilpailut tuovat näkyvyyttä 
ja tunnettuutta elinkeinolle. Kilpaporot ovat koulutettu-
ja urosporoja. Niiden hyvinvoinnista huolehtiminen on 
porokilpailutoiminnassa avainasemassa. Poroja koulute-
taan ja valmennetaan systemaattisesti ja ammatti-
taidolla.

Poro Cup 2019 viisi parasta poroa (viisi osakilpailua)
sija Poro Omistaja Paliskunta 
1 Velemu Törrö Esa Pudasjärvi 

  Vartiainen Tomi

Poro Cup 2019 kolme parasta kilpa-ajajaa

2 Tervaniemi Marko

4 Tulimus Näkkäläjärvi Rauni Sallivaara

5 Leilan Tähti Harri Matti Palojärvi

  Portimo Anni

2 Mellakka Krupula Hannu Isosydänmaa

5 Spiella Länsman Asko, Kaldoaivi
  Vartiainen Tomi

Porokuninkuusajot 2019 viisi parasta poroa 

2 Hymynkare Krupula,Petäjäjärvi Isosydänmaa

(yhteisaika 1000m ja 2000m)

4 Spiella Länsman Asko, Kaldoaivi

1 Annin Suivakko Vuolab Juha, Paistunturi

3 Annin Suivakko Vuolab Juha, Paistunturi

1 Alatalo Janne

3 Päkkilä Eero

  Portimo Anni

3 Myrsky Uusitalo Ossi Palojärvi

Naisten sarjassa yhdelle naiskuljettajalle saa ilmoittaa 
enintään viisi poroa kilpailua kohden. Porokilpailujen ja 
karsinta-ajon kilpa-ajajan tulee painaa vähintään 
kuusikymmentä (60) kiloa ajovarusteineen. 

Porokilpailuissa ja karsinta-ajossa ajajan tulee olla 14 
vuotta täyttänyt, tai kyseisenä kilpailuvuotena 
täyttävä. Yhdelle ajajalle saa ilmoittaa enintään 15 
poroa sarjaa kohden. 

Porokilpa-ajaja

Karsinta-ajossa hyväksytty karsinta-aika on kilometrin 
matkalla yksittäisajossa 1.25,0 tai alle. Saatuaan 
kars i nta -a j o i ssa  hy väksytyn  kars i nta -a j an , 
kilpaporokokelaat saavat kilpaporon statuksen ja voivat 
osallistua virallisiin porokilpailuihin kisaamaan yleisessä 
sarjassa. Kaikki porot eivät saa hyväksyttyä karsinta-
aikaa ja näin ollen ne eivät pääse kilpailemaan sarjaan eikä 
niistä tule välttämättä kilpaporoja. Näillä poroilla 
monest i  k isataan ns.  ky läk iso issa,  jo i l la  on 
porokilpailutoiminnassa myös pitkät perinteet. 
Karsinta-ajoja valvoo virallinen valvoja ja niitä 
järjestetään keskimäärin 20.

Miten kilpaporo pääsee kilpasarjaan?
Kilpaporo on alittanut karsinta-ajossa kilometrillä ajan 
1.25,00 ja poro on rekisteröity Paliskuntain yhdistyksen 
ylläpitämään kilpapororekisteriin. Poro kilpailee yleisessä 
sarjassa, kunnes saavuttaa kuuman sarjan tavoiteajan 
1.18,999 tai alle kilometrin matkalla.

Yleinen sarja

Suomen Porokilpailijat ry:n hyväksymät ja valvomat 
porokilpailut ovat yleisiä porokilpailuja ja näistä enintään 
viisi toimii vuosittain ajettavan Poro Cup -kilpailukauden 
osakilpailuna. Osakilpailujen järjestäjinä toimivat 
paikalliset yhdistykset ja seurat. Poro Cupin -
osakilpailuista eniten pisteitä kerännyt poro julistetaan 
Cup-mestar iks i .  Porok i lpa i lukaus i  hu ipentuu 
Porokuninkuusajoihin, joissa kuninkuudesta mittelee 24 
eniten Cup-pisteitä saanutta kuuman sarjan poroa.

Kuuma sarja
Kilpaporon saavuttaessa kilometrillä ajan 1.18,999 tai 
alle, se nousee kuumaan sarjaan. Kuumassa sarjassa 
kilpailevat kaikkein nopeimmat porot.

Kilpaporojen vauhti radalla on 50-60 km/h ja maail-
manennätys aika kilometrin matkalla on 1.13,01, 
jonka juoksi Yli-Ii:n Poro Cup osakilpailussa vuonna 
2012 Oraniemen paliskunnan poro Timon Tumma, 
omistaja Timo Vaarala.




