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Tiivistelmä
Suomen alkuperäiseen lajistoon kuuluva metsäpeura Rangifer tarandus fennicus ja tunturipeurasta R. t. taran-
dus kesytetty poro voivat risteytyä ja saada lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Risteytymisen katsotaan olevan uhka 
metsäpeuran perimälle. Alalajien risteytyminen ei ole toivottavaa porotaloudenkaan kannalta, koska risteymät 
ovat hankalampia käsitellä kuin porot. 
Kainuussa metsäpeurat ja porot elävät rinnakkain. Niiden sekoittumisen ja risteytymisen ennaltaehkäisy perus-
tuu suurelta osin poronhoitoalueen etelärajalle 1990-luvulla rakennettuun peura-aitaan, mutta myös aidan 
väärälle puolelle kulkeutuneiden eläinten poistamiseen sekä maastoseurantoihin. Pohjois-Pohjanmaalla sekoit-
tumis- ja risteymäriski on uusi ilmiö. Se on seurausta Suomenselän metsäpeurojen levittäytymisestä poronhoito-
aluetta kohti.
Maa- ja metsätalousministeriö tulosohjasi vastuun metsäpeuran perimän turvaamisesta Metsähallitukselle 
vuonna 2016. Työn alkuunsaamiseksi ja toimintatapojen vakiinnuttamiseksi sekä Pohjois-Pohjanmaan tilanteen 
kartoittamiseksi käynnistettiin hanke ”Metsäpeuran rotupuhtaustyö ja sen kehittäminen 2017–2019”. Metsähalli-
tuksen Eräpalvelut toteutti maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman hankkeen yhteistyössä poronhoitoalu-
een etelärajan paliskuntien, Paliskuntain yhdistyksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen kanssa. 
Tässä raportissa kuvataan hankkeen toteuttaminen ja keskeiset tulokset. 
Hankkeen tavoitteena oli 1) turvata metsäpeuran rotupuhtaus hankeaikana, 2) kuvata Pohjois-Pohjanmaan 
tilanne ja luoda toimintamalli metsäpeuran rotupuhtauden hallintaan, 3) luoda avoimessa yhteistyössä toimiva 
sidosryhmien verkosto roolituksineen sekä 4) tunnistaa pitkän tähtäimen resurssitarpeet metsäpeuran rotupuh-
tauden turvaamisessa. Hankkeen tuloksia hyödynnetään metsäpeurakannan hoitosuunnitelman päivittämisessä.
Metsäpeuran rotupuhtautta hankeaikana turvattiin (tavoite 1) tehokkaalla metsäpeurojen ja porojen seurannalla 
ja peura-aidan kunnossapidolla. Peura-aidan toimivuutta tuettiin viestimällä porttien ja veräjien sulkemisen tär-
keydestä. Hankeaikana ammuttiin viisi metsäpeuraa poronhoitoalueelta ja 11 poroa poronhoitoalueen eteläpuo-
lelta. Poronhoitoalueen puolelle päätyneitä metsäpeuroja saatiin houkuteltua useita kertoja ruokinnan avulla 
pois poronhoitoalueelta. Vastaavasti poroja otettiin kiinni elävänä poronhoitoalueen ulkopuolelta. 
Hankkeessa luotiin tilannekuva Pohjois-Pohjanmaan metsäpeurojen levinneisyydestä ja levittäytymisestä kohti 
poronhoitoaluetta (tavoite 2). Yhteistyötapaamisissa porotalouden ja riistasektorin toimijoiden kanssa kehi-
tettiin mahdollisia toimintatapoja metsäpeuran ja poron risteymäriskin hallitsemiseksi. Keskiöön nousi tarve 
selvittää, olisiko Pohjois-Pohjanmaalle mahdollista tulevaisuudessa rakentaa peura-aita. Muina mahdollisina 
toimintatapoina nähtiin metsäpeurojen metsästys poronhoitoalueen tuntumassa tai metsäpeura- ja porotyhjiön 
luominen sekä tukitoimina metsäpeurojen ja porojen seurannan tehostaminen ja eri toimijoiden välisen viestin-
nän kehittäminen.    
Kainuussa kerran vuodessa ja Pohjois-Pohjanmaalla kahdesti vuodessa järjestetyissä yhteistyötapaamisissa 
tehostettiin eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tarkennettiin eri organisaatioiden rooleja (tavoite 3). Vastuu 
metsäpeuran rotupuhtauden turvaamisesta on Metsähallituksella. Paliskunnat vastaavat porojen pysymisestä 
poronhoitoalueella ja mahdollistavat tehokkaan porojen poiston tarvittaessa. Luonnonvarakeskus tuottaa tietoa 
metsäpeurojen liikkumisesta ja kannan kehityksestä. Suomen riistakeskus myöntää metsäpeurojen poistoissa 
tarvittavat poikkeusluvat ja toimii tarvittaessa linkkinä metsästäjiin.
Tulevien vuosien keskeisten haasteiden ja kasvavien resurssitarpeiden arvioitiin (tavoite 4) liittyvän Pohjois- 
Pohjanmaan tilanteen kehittymiseen ja toisaalta nyt käynnissä olevan työn jatkuvuuden turvaamiseen. Kai-
nuussa on lisäksi varauduttava peura-aidan rakenteiden uusimiseen 2030-luvun alkuvuosina.
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Sammandrag
Skogsvildrenen Rangifer tarandus fennicus, som hör till Finlands ursprungliga arter, och tamrenen, som är en 
domesticerad form av fjällvildrenen R. tarandus tarandus, kan korsa sig med varandra och få fortplantningsdug-
lig avkomma. Korsningar anses vara ett hot mot skogsvildrenens arvsmassa. Med tanke på renskötseln är det inte 
heller önskvärt att dessa underarter korsar sig, eftersom hybriderna är svårare att hantera än tamrenarna. 
I Kajanaland lever skogsvildrenar och tamrenar nära varandra. Arbetet att hindra dessa från att mötas och korsa 
sig grundar sig långt på det renstängsel som upprättades längs renskötselområdets södra gräns på 1990-talet. 
Man avlägsnar dessutom individer som hamnat på fel sida av stängslet och följer upp renarna i terrängen. I Norra 
Österbotten är risken att underarterna korsar sig ett nytt fenomen, som beror på att skogsvildrenarna i Suomen-
selkä börjat breda ut sig mot renskötselområdet.
Jord- och skogsbruksministeriet överförde ansvaret för tryggandet av skogsvildrenens arvsmassa till Forststyrel-
sen år 2006. Man startade projektet Tryggande av skogsvildrenens renrasighet och arbetets utveckling 2017–
2019 (Metsäpeuran rotupuhtaustyö ja sen kehittäminen 2017–2019) för att påbörja arbetet och ta fram lämpliga 
metoder samt att kartlägga läget i Norra Österbotten. Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster genomförde detta 
av jord- och skogsbruksministeriet finansierade projekt i samarbete med renbeteslagen vid renskötselområdets 
södra gräns, Paliskuntien yhdistys, Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral. I denna rapport beskrivs hur 
projektet genomfördes och dess viktigaste resultat.
Projektets mål var att 1) trygga skogsvildrenens renrasighet under projektperioden, 2) beskriva läget i Norra 
Österbotten och ta fram metoder att främja skogsvildrenens renrasighet, 3) skapa genom öppet samarbete 
ett nätverk av intressentgrupper med olika roller samt 4) fastställa resursbehovet på lång sikt för tryggande av 
skogsvildrenens renrasighet. Projektets resultat används vid uppdateringen av förvaltningsplanen för Finlands 
skogsvildrensstam. 
Skogsvildrenens renrasighet tryggades under projektperioden (mål 1) genom effektiv uppföljning av skogsvild-
renarnas och tamrenarnas rörelser och genom underhåll av renstängslet. Man främjade också renstängslet 
effektivitet genom att informera folk om vikten av att stänga portarna och grindarna. Under projektperioden 
fälldes fem skogsvildrenar i renskötselområdet och 11 tamrenar söder om renskötselområdet. Man lyckades 
också flera gånger locka bort skogsvildrenar som tagit sig in till renskötselområdet genom utfodring. Även tam-
renar utanför renskötselområdet fångades levande och flyttades till den rätta sidan. 
I projektet utreddes även skogsvildrenarnas utbredning i norra Österbotten och hur de spridit sig mot ren-
sköt sel området (mål 2). Under samarbetsmötena med aktörer inom rennäringen och viltsektorn togs fram nya 
metoder för hur man kan motarbeta skogsvildrenens och tamrenens korsningar. En central fråga var, om man i 
framtiden kunde bygga ett renstängsel i Norra Österbotten. Övriga potentiella åtgärder var jakt av skogsvildrenar 
i närheten av renskötselområdet eller skapande av ett skogsvildrens- och tamrensvakuum. Även stödåtgärder 
såsom effektivering av uppföljningen av bägge renarna och förbättring av kommunikationen mellan olika aktö-
rer togs upp.
Samarbetsmöten ordnades en gång om året i Kajanaland och två gånger om året i Norra Österbotten, och under 
mötena utvecklade man samarbetet mellan de olika aktörerna och klarlade de olika organisationernas roller 
(mål 3). Ansvaret för tryggandet av rasrenheten ligger hos Forststyrelsen. Renbeteslagen ansvarar för att tam-
renarna hålls inom renskötselområdet samt möjliggör ett effektivt avlägsnande av renar vid behov. Naturresur-
sinstitutet producerar information om skogsvildrenarnas rörelser och stammens utveckling. Finlands viltcentral 
beviljar de tillstånd som är nödvändiga för fällande av skogsvildrenar och bildar länken till jägarna vid behov.
De viktigaste utmaningarna och resursbehovet de kommande åren uppskattades (mål 4) hänga ihop dels med 
hur läget förändras i Norra Österbotten, dels med hur man kan säkerställa att det pågående arbetet får fortsätt-
ning. I Kajanaland måste man dessutom förbereda sig på att renstängslet bör förnyas i början av 2030-talet.
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Abstract
The wild forest reindeer (Rangifer tarandus fennicus), native to Finland, and the semi-domesticated reindeer 
domesticated from the mountain reindeer (R. t. tarandus) are capable of crossbreeding. This is considered a 
threat to the wild forest reindeer genome. Hybridization of the subspecies is also not desirable for reindeer hus-
bandry, as hybrids are more difficult to handle than semi-domesticated reindeer. 
Wild forest reindeer and semi-domesticated reindeer coexist in Kainuu. Preventing their mixing and crossbree-
ding is mostly based on a reindeer fence built in the 1990s, which runs along the southern edge of the reindeer 
herding area. Removal of animals crossing onto the wrong side of the fence and field monitoring are also used. 
The risk of mixing and crossbreeding is a new phenomenon in North Ostrobothnia, resulting from the spread of 
wild forest reindeer in the Suomenselkä region. 
In 2016, the Ministry of Agriculture and Forestry of Finland determined Metsähallitus as responsible for securing 
the genome of the wild forest reindeer. To solidify procedures and chart the situation in North Ostrobothnia, 
Metsähallitus Wildlife Service initiated a project named “Wild forest reindeer breed purity and its development 
2017–2019”. Wildlife Service Finland carried out the project in cooperation with southern reindeer herding 
cooperatives, the Reindeer Herders’ Association, Natural Resources Institute Finland, and the Finnish Wildlife 
Agency. This report describes the implementation and main results of the project.
Project aims were to 1) safeguard the breed purity of wild forest reindeer, 2) describe the North Ostrobothnian 
situation and create an operational model for managing wild forest reindeer breed purity, 3) create an open 
collaboration network of stakeholders with clearly defined roles, and 4) recognize long-term resource needs. 
Project results were also utilized in updating the wild forest reindeer management plan. 
Wild forest reindeer breed purity was safeguarded (aim 1) by tracking wild forest and semi-domesticated 
reindeer and by maintaining the reindeer fence. The importance of properly shutting fence gates was commu-
nicated openly. Five wild forest reindeer were shot in the reindeer herding area during the project, while 11 semi-
domesticated reindeer were shot south of the area. Wild forest reindeer that had wandered into the reindeer 
herding area were coaxed away from the area on several occasions using feeding. Comparably, semi-domestica-
ted reindeer were live-caught outside of the herding area. 
The project formed an overview of the wild forest reindeer population distribution in North Ostrobothnia and of 
its spread towards the reindeer herding area (aim 2). Potential actions for controlling the crossbreeding risk were 
discussed in stakeholder meetings. Investigating the possibility of building a reindeer fence in North Ostroboth-
nia in the future was identified as a focal action. Other potential actions include hunting wild forest reindeer 
close to the reindeer herding area or creating a forest reindeer–semi-domesticated reindeer void. Supporting 
actions include intensifying monitoring and developing communication. 
Stakeholder meetings were held annually in Kainuu and biannually in North Ostrobothnia to strengthen coope-
ration between stakeholders and sharpen organizational roles (aim 3). Metsähallitus is responsible for ensuring 
the genetic purity of the wild forest reindeer. Reindeer herding cooperatives are responsible for keeping semi-
domesticated reindeer within the herding area and enabling their efficient removal if necessary. Natural Resour-
ces Institute Finland produces data on wild forest reindeer mobility and population development. The Finnish 
Wildlife Agency issues derogations for removing wild forest reindeer and functions as a link to hunters.  
Future challenges and growing resource needs (aim 4) are expected, given the situation in North Ostrobothnia 
and, on the other hand, for ensuring that current work efforts can continue. Preparations must be made for 
renewing the reindeer fence in Kainuu during the early 2030s.
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Metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) ja 
tunturipeurasta (R. t. tarandus) kesytetty po-
ro ovat peuran alalajeja. Ne voivat risteytyä ja 
tuottaa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Metsä-
peurat ja porot elävät Suomessa rinnakkain 
Kainuussa, jossa niitä erottaa 1990-luvulla ra-
kennettu peura-aita. Alalajien kohtaaminen 
on uusi ilmiö Pohjois-Pohjanmaalla, johon 
Suomenselän osakannan metsäpeurat ovat 
viime vuosina laajentaneet levinneisyysalu-
ettaan.

Risteytymisen poron kanssa katsotaan 
olevan uhka metsäpeuralle. Suomen metsä-
peurakannan hoitosuunnitelmassa (Maa- ja 
metsätalousministeriö 2007) arvioitiin, että 
”metsäpeuran rotupuhtauden säilyminen on 
edelleen merkittävä metsäpeurakannan vaa-
limiseen liittyvä riskitekijä Kainuun osakan-
nassa”. Pohjois-Pohjanmaalla metsäpeurojen 
levittäytyminen kohti poronhoitoaluetta on 
tapahtunut kannanhoitosuunnitelman julkai-
sun jälkeen. 

Kannanhoitosuunnitelmassa linjattiin met-
säpeurojen ja porojen risteytymisen estämi-
sen vaativan paitsi jatkuvaa seurantaa myös 
aktiivisia toimenpiteitä. Niin sanotulla met-
säpeuran rotupuhtauden turvaamisella tar-
koitetaan toimia, joilla pyritään estämään 
metsäpeurojen ja porojen sekoittuminen ja 
edelleen risteytyminen. Näin ylläpidetään 
Suomen ja samalla koko EU:n metsäpeura-
kannan perimän säilymistä ja metsäpeuran 
suojelun tasoa. 

Kainuussa metsäpeurojen ja porojen ris-
teymäriskin hallinta perustuu peura-aitaan 
sekä eläinten seurantaan ja tarvittaessa pois-
toihin. Pohjois-Pohjanmaan alueella toimin-
tamallia risteymien ennaltaehkäisemiseksi ei 
ole ollut.

Maa- ja metsätalousministeriö tulosohja-
si metsäpeuran rotupuhtauden turvaamisen 
kenttätyön Metsähallitukselle vuonna 2016. 
Aikaisemmin tehtävää hoiti Suomen riista-
keskus Kainuu. Työn alkuunsaamiseksi ja toi-
mintatapojen vakiinnuttamiseksi sekä Poh-
jois-Pohjanmaan tilanteen kartoittamiseksi 
Metsähallitus valmisteli vuoden 2016 aikana 
hankkeen ”Metsäpeuran rotupuhtaustyö ja 
sen kehittäminen 2017–2019”. 

Hankkeelle määriteltiin hankehakemuk-
sessa neljä tavoitetta, jotka liittyivät olemas-
sa olevien toimien toteuttamiseen ja kehit-
tämiseen, Pohjois-Pohjanmaan tilanteen hal-
tuun ottamiseen sekä tulevien resurssitarpei-
den arviointiin.

Hankkeen tavoitteet
1. Metsäpeuran rotupuhtaus luonnos-

sa on turvattu hankeaikana.
2. Pohjois-Pohjanmaan metsäpeuro-

jen ja porojen sekoittumisriskit ja 
niihin liittyvät haasteet on kuvattu 
ja toimintatapa on ratkaistu.

3. Metsäpeuran rotupuhtauden tur-
vaamiseen on syntynyt avoimessa 
yhteistyössä toimiva sidosryhmien 
verkosto, jossa eri toimijoilla on sel-
keät roolit.

4. Rotupuhtaustyö on tehokasta, toi-
mivaa ja sen pitkän tähtäimen re-
surssitarpeet tunnetaan.

1 Tausta ja tavoitteet
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Tavoitteisiin pääsemiseksi toteutettiin vii-
si erillistä toimenpidettä tai toimenpideko-
konaisuutta. Näistä kaksi ensimmäistä täh-
täsi metsäpeuran rotupuhtauden turvaami-
seen hankeaikana, ja toimenpiteet painottui-
vat Kainuuseen. Pohjois-Pohjanmaan toimin-
tamallin kehittäminen kohdentui luonnolli-
sesti Pohjois-Pohjanmaalle. Muut toimenpi-
teet eivät olleet aluesidonnaisia.

Hankkeessa laadittiin kaksi raporttia. Näis-
tä ensimmäinen (Niemi & Rautiainen 2018) 
kattaa Pohjois-Pohjanmaan tilannekuvan ja 
ehdotukset metsäpeuran perimän turvaami-
sen toimintamalleiksi ja toinen eli tämä jul-
kaisu on hankkeen loppuraportti.

Hanke oli vahvasti kytköksissä Metsähal-
lituksen koordinoimaan MetsäpeuraLIFE-
hank keeseen. Tällä saavutettiin huomatta-
vaa synergiaetua sekä kenttätöissä että peu-
ra-aidan ja poroesteaidan rakenteiden paran-
tamisessa.

Jatkossa ”metsäpeuran rotupuhtaus” kor-
vataan käsiteellä ”metsäpeuran perimän tur-
vaaminen”.       

Toteutetut toimenpiteet

1. Seurattiin ja poistettiin poroja poron-
hoitoalueen ulkopuolelta ja vastaavas-
ti metsäpeuroja poronhoito alueelta. 
Testattiin uusia menetel miä ja toimin-
tatapoja sekä tehos tettiin nykyisiä (ta-
voite 1).

2. Huolehdittiin metsäpeura-aidan  
kunnosta ja seurattiin sen pitä vyyt tä 
(tavoite 1).

3. Laadittiin toimintamalli metsäpeura-
kannan perimän turvaamiseksi Poh-
jois-Pohjanmaalla (tavoite 2).

4. Lisättiin toimijoiden välistä tiedon-
vaihtoa ja viestittiin metsäpeuran pe-
rimän turvaamiseen liittyvästä työstä 
ja sen merkityksestä (tavoite 3).

5. Arvioitiin kustannukset vuositasol-
la sekä valmisteltiin rahoitushakemus 
jatkohankkeelle (tavoite 4).

Metsäpeurahirvas pärjää yleensä porohirvasta paremmin kiimataisteluissa ja voi päästä astumaan po-
rovaatimia. Myös porohirvas ja metsäpeuravaadin voivat lisääntyä keskenään. Kuva: Pekka Kilpeläi-
nen.
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Hanke toteutettiin Kainuussa ja Pohjois-Poh-
janmaalla alueilla, joissa on kohonnut riski 
porojen ja metsäpeurojen sekoittumisesta 
ja edelleen risteytymisestä. Kainuuta koske-
vassa työssä mukana olivat poronhoitoalueen 
etelärajaan rajoittuvat Hallan ja Näljängän pa-
liskunnat sekä näiden pohjoispuolella sijait-
sevat Hossa-Irnin ka Kallioluoman paliskun-
nat. Pohjois-Pohjanmaalta hankkeeseen osal-
listuivat Pudasjärven, Pintamon, Kiimingin ja 
Kollajan paliskunnat. 

Luonnonvarakeskus arvioi lentolaskennan 
perusteella Kainuun peurakannan kooksi ke-
vättalvella 2019 noin 720 yksilöä (Luonnon-
varakeskus 2019). Kainuun osakannan metsä-
peurat ovat viime vuosina talvehtineet vuo-
desta riippuen Sotkamon, Ristijärven ja Kuh-
mon alueilla. Talvella 2019/2020 peuroja tal-
vehti poikkeuksellisesti myös Nurmeksen 
pohjoisosissa. Kesällä osa peuroista pysytte-
lee Suomessa, mutta noin kolmasosa nousee 
kesällä Venäjän puolelle jopa Kuusamon kor-
keudelle saakka. Kiimatokat sijaitsevat pää-
osin Suomen puolella, mutta osa Kainuussa 
talvehtivista peuroista siirtyy rajan yli vasta 
rykimäajan aikana tai sen jälkeen.

Metsäpeurojen liikkumista Kainuussa oh-
jaavat sekä Kuhmon ja Suomussalmen kun-
tien rajalle eli poronhoitoalueen etelärajalle 
pystytetty peura-aita että poronhoitoalueella 
Suomen itärajaa seuraileva poroesteaita. Noin 
90 kilometriä pitkä peura-aita on rakennettu 
vuosina 1993–1996 peurojen ja porojen eril-
lään pitämiseksi. Paliskuntain yhdistyksen 
ylläpitämän poroesteaidan tarkoituksena on 
estää porojen pääsy Venäjälle. Samalla se es-
tää metsäpeurojen pääsyn Venäjän puolelta 
Suomen poronhoitoalueelle.

Metsäpeuroja ja poroja pääsee joskus läpi 
peura-aidasta avoimeksi jätetyistä porteista 
ja veräjistä, peuraestesilloista tai muista ai-

Metsäpeuran levinneisyysalue Suomessa vuonna 
2019. Metsäpeurakannan niin sanotut ydinalu-
eet on merkitty tummanvihreällä värillä ja sa-
tunnaisemmin käytetyt alueet sekä vaellusreitit 
vaaleammalla sävyllä. Ympyrät läntisessä Suo-
messa kuvaavat MetsäpeuraLIFE-hankkeen pa-
lautusistutuspaikkoja. Poronhoitoalue on mer-
kitty vinoviivoituksella. Metsäpeurojen levinnei-
syysalueen kuvaus perustuu asiantuntija-arvioi-
hin. Pohjakartan grafiikan on tuottanut Suomen 
riistakeskus.

dan aukkopaikoista. Eläimiä kulkeutuu aidan 
väärälle puolelle ympärivuotisesti, mutta eri-
tyisesti talviaika on osoittautunut haasteel-
liseksi. Peuroja saattaa myös jäädä ”jumiin” 
poronhoitoalueen puolelle; Venäjällä kesän 
viettäneet metsäpeurat pyrkivät joskus oikai-
semaan poronhoitoalueen poikki kohti Suo-
messa sijaitsevia talvilaitumia. Vaikka peurat 

2 Hankkeen toiminta-alue ja 
metsäpeuran levinneisyys
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tehtiin kesällä 2016. Tieto tämän kannanosan 
koosta ja rakenteesta täydentyy jatkuvasti. 

Luonnonvarakeskus on esittänyt epäviral-
lisen arvion, että Oulujoen pohjoispuolella, 
Oulujoen ja Kiiminkijoen välisellä alueella 
voisi kesäaikaan elää satakunta metsäpeuraa, 
joista osa myös vasoo alueella. Poronhoito-
alueen välittömässä läheisyydessä ei ole tois-
taiseksi havaittu metsäpeurojen kiimatokkia, 
ja metsäpeurat ovat hakeutuneet Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaalla sijaitseville talvilaitumil-
leen viimeistään joulukuussa. Metsäpeuro-
jen esiintyminen Pohjois-Pohjanmaan alu-
eella painottuu siis lumettomaan aikaan, ja 
kyse on ainakin toistaiseksi niin sanotusta ke-
säalueesta.

Toisin kuin Kainuussa, Pohjois-Pohjan-
maalla metsäpeurat ja porot pääsevät liikku-
maan poronhoitoalueen rajan yli käytännössä 
esteettä, koska niiden liikkumista rajoittavaa 
aitaa ei ole. Siinä, missä metsäpeurat nouse-
vat poronhoitoalueen tuntumaan kesäaikana, 
liikkuvat porot pois poronhoitoalueelta eri-
tyisesti syksyllä. On mahdollista, että syksyl-
lä metsäpeurojen mukaan lyöttäytyneitä po-
roja vaeltaa satunnaisesti peurojen mukana 
aina Suomenselän metsäpeurojen talvilaitu-
mille saakka.

Vaalassa, Pudasjärvellä ja Utajärvellä levittäytyvät laajat suoalueet houkuttelevat metsäpeuroja nou-
semaan kesäaikaan poronhoitoalueen tuntumaan Pohjois-Pohjanmaalla. Valokuvan metsäpeuravaa-
din vastasyntyneen vasansa kanssa on kuvattu Kainuussa. Kuva: Pekka Kilpeläinen.

pääsisivätkin läpi poroesteaidasta, ne eivät 
välttämättä pääse enää läpi peuraesteaidas-
ta vaan jäävät poronhoitoalueen puolelle. 

Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden, hank-
keen yhteistyöpaliskuntien ja hankkeen työn-
tekijöiden havaintojen perusteella poroja liit-
tyy peuratokkiin joskus myös vaelluksen aika-
na Venäjän puolella.

Suomenselän metsäpeurakannan kooksi 
Luonnonvarakeskus arvioi talvella 2018 toteu-
tetun lentolaskennan perusteella noin 1 450–
1 500 yksilöä (Luonnonvarakeskus 2018). Val-
taosa Suomenselän metsäpeuroista talveh-
tii Pohjanmaalla Lappajärven tuntumassa tai 
sen länsipuolella. Ensimmäinen varmistettu 
havainto Pohjois-Pohjanmaalla talvehtivista 
metsäpeuroista tehtiin Kestilässä Venenevan–
Pelson seudulla talvella 2017–2018.

Suomenselän osakannan keskeiset va-
soma-alueet sijaitsevat Keski-Suomessa Sa-
lamajärven kansallispuiston tuntumassa sekä 
Keski-Pohjanmaalla. Metsäpeuroja on kuiten-
kin viimeisten vuosien aikana alkanut nousta 
säännöllisesti kesäksi poronhoitoalueen tun-
tumaan ja jopa poronhoitoalueelle saakka. 
Ensimmäiset varmistetut havainnot Oulujo-
en pohjoispuolella liikkuvista metsäpeuroista 
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3.1 Metsäpeurojen ja porojen 
seuranta ja poistot 

3.1.1 Metsäpeurojen seuranta

Metsäpeuroja havainnoidaan kentällä käytän-
nössä ympärivuotisesti. Luonnonvarakeskus 
toteuttaa pantapeurojen vasatarkistukset ke-
sällä ja laumalaskennat syksyllä osana Suo-
men metsäpeurakannan seurantaa. Kevättal-
vella Luonnonvarakeskus suorittaa mahdolli-
set lentolaskennat. Laumalaskentojen paino-
piste on ollut Kainuussa, mutta niitä on tehty 
viime vuosina yhä enemmän myös Pohjois-
Pohjanmaalla ja etelämpänä Suomenselällä. 

Metsähallituksen kenttähenkilöstö on 
osallistunut seurantojen (kiimatokkaseuranta, 
vasatarkistukset, lentolaskentojen ennakko-
tiedustelut) toteuttamiseen, koska niistä saa-
tava hyöty metsäpeurakannan perimän tur-
vaamisessa on huomattava. Erityisen tärkeiksi 
ovat osoittautuneet syksyn ja alkutalven las-
kennat. Metsäpeurat alkavat syyskuussa ko-
koontua laumoihin rykimäajaksi, jota seuraa 
marras-joulukuussa tapahtuva vaellus talvilai-
tumille. Peuratokat liikkuvat usein avoimilla 
paikoilla, kuten pelloilla ja soilla, jolloin mah-
dolliset porot on helpompi havaita metsä-
peurojen seasta. 

Porojen (tässä tapauksessa poron) tunnistaminen metsäpeuratokasta edellyttää tarkkaa silmää ja 
ammattitaitoa. Kuva: Pekka Kilpeläinen.

3 Toteutetut toimenpidekokonai-
suudet
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Luonnonvarakeskuksen kenttähenkilöstö 
välitti hankkeen työntekijöille tiedon panta-
peurojen sijainnista noin kerran viikossa tai 
tarvittaessa useammin. Sijaintitietojen jake-
lussa olivat mukana hankehenkilöstön lisäksi 
mm. yhteistyöpaliskuntien poroisännät, Met-
sähallituksen erätarkastajat sekä avainhenki-
löt Suomen riistakeskuksesta ja Paliskuntain 
yhdistyksestä. Avointa tiedonvälitystä pidet-
tiin tärkeänä. Toisaalta pantapeurojen sijain-
titietojen välittäminen haluttiin Luonnonva-
rakeskuksen toimesta pitää mahdollisimman 
rajattuna, jotta sijaintitiedon päätyminen laa-
jalle joukolle ei johtaisi peurojen häirintään.

Sydäntalvella Metsähallituksen kenttä-
henkilöstön tekemien havaintojen sekä yh-
teistyötahoilta saatavien tietojen merkitys ko-
rostuu, koska silloin ei toteuteta rutiiniseu-
rantoja.

Luonnonvarakeskuksella oli hankkeen ai-
kana seurannassa kymmeniä GPS-pannoitet-
tuja metsäpeuroja sekä Kainuussa että Suo-
menselällä. Huhtikuussa 2020 Kainuussa oli 
39 ja Pohjois-Pohjanmaalla 43 toimivaa pan-
taa. Pohjois-Pohjanmaan pannoista seitse-
män oli sellaisella metsäpeuralla, joka nou-
si keväällä poronhoitoalueen tuntumaan (ti-
lanne toukokuun alussa). Pantaseurannalla oli 
keskeinen rooli Pohjois-Pohjanmaan metsä-
peuratilanteen hahmottamisessa sekä peu-
rojen ja porojen sekoittumisen estämisessä 
(ks. tietolaatikko 1). Merkitys korostui syys- ja 
kevätvaellusten aikana, jolloin metsäpeurat 
saattavat liikkua jopa kymmeniä kilometrejä 
vuorokaudessa. 

GPS-pantojen avulla seurattiin poro-
jen liikkeitä erityisesti kesän ja syksyn ai-
kana. Talviaikana suurin osa alueen po-
roista pidetään tarhoissa. Porojen GPS-
seuranta koettiin hyödylliseksi; porot siir-
tyivät poronhoitoalueen eteläpuolelle ai-
ka ajoin, ja paikkatietojen perusteella ne 
voitiin käydä hakemassa kohdennetusti 
takaisin poronhoitoalueelle.

Hankkeen ensimmäisenä vuonna os-
tettiin paliskuntien käyttöön myös muo-
visia pantoja (ns. pentopangat)  porojen 
merkitsemiseen. Poroisännät  kuitenkin 
kertoivat, että lähes kaikki porot on jo 
merkitty tai merkitään pannoilla, joten 
näitä hankintoja ei jatkettu hankkeen 
myöhemmässä vaiheessa.

Vuonna 2017 Metsähallitus hankki 15 kap-
paletta poroille tarkoitettuja kaupalli-
sen toimijan GPS-pantoja sekä niihin 
GSM-liittymät. Pannat jaettiin Pudasjär-
ven, Pintamon ja Kiimingin paliskuntien 
poroisännille, ja ne laitettiin poronhoi-
toalueen eteläosissa liikkuville poroille. 
Pantojen käytöstä tehtiin kirjallinen so-
pimus, ja pannat jäivät paliskuntien käyt-
töön hankkeen jälkeen. Pantaporojen liik-
keitä pääsivät seuraamaan poroisännät ja 
porojen omistajat sekä Metsähallituksen 
hankkeelle työskentelevät henkilöt. Palis-
kuntien osakkailla oli käytössä myös omia 
seurantapantoja.

Tietolaatikko 1 Kentällä kokeiltua: Porojen GPS- ja merkintäpannat 
Pohjois-Pohjanmaalla
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3.1.2 Porojen poisto 
poronhoitoalueen ulkopuolella

Metsähallituksen toimesta ammuttiin poron-
hoitoalueen ulkopuolella hankeaikana 11 po-
roa. Muutama yksilö otettiin kiinni elävänä. 
Lisäksi poronomistajat ottivat kiinni ja kuljet-
tivat poroja takaisin poronhoitoalueelle usei-
ta kertoja. Näitä tapauksia ei ole kirjattu ylös.  

Hankkeen aikana pyrittiin yhtenäistämään 
porojen poistokäytäntöjä. Metsähallitus esitti 
vuonna 2017 poronhoitoalueen eteläosan pa-
liskunnille yhteistä mallia luvaksi, jolla han-
kehenkilöstö voisi tarvittaessa poistaa poron 
peurojen joukosta poronhoitoalueen ulko-
puolella. Ehdotus ei saanut kaikilta paliskun-
nilta suoraa hyväksyntää. Osa kuittasi asian 
suullisesti tai sähköpostitse eikä allekirjoitta-
nut lupadokumenttia. Osa paliskunnista halu-
si lähettää edustajansa mukaan tilanteeseen, 
jossa poro on havaittu metsäpeuratokassa ja 
se pitäisi poistaa. Yhteinen näkemys kuiten-
kin oli, että Metsähallituksella on tärkeä roo-

li porojen poistossa poronhoitoalueen ulko-
puolella.

Vuonna 2018 Metsähallitus esitti paliskun-
tien yleisille kokouksille hyväksyttäväksi toi-
mintaperiaatteita porojen poistolle. Tämä esi-
tys hyväksyttiin pääosassa paliskuntia.

Täysin yhtenäinen toimintamalli porojen 
poistamiseen jäi syntymättä hankkeen aikana. 
Paliskunnat ovat itsenäisiä hallinnollisia yk-
silöitä, joten yhteneväisten käytäntöjen luo-
minen tulee olemaan jatkossakin haastavaa.

3.1.3 Metsäpeurojen poisto 
poronhoitoalueelta

Metsähallitus haki hankkeen ajaksi Suomen 
riistakeskukselta poikkeusluvan poronhoi-
toalueen eteläosien kuntien alueille metsä-
peurojen poistamiseen. Metsähallitus myönsi 
neljälle hankkeessa työskentelevälle Metsä-
hallituksen työntekijälle metsäpeuran met-
sästysluvan valtion maille. Poikkeusluvan 
käytöstä vastasi ensisijaisesti Kainuussa toi-
miva riistanhoitaja, mutta tarvittaessa hänellä 
tai muilla luvansaajilla oli mahdollisuus val-
tuuttaa esim. poronomistaja toteuttamaan 
poisto. Poik keusluvan käyttämisestä kirjoitet-
tiin toimintaohjeet, jotka jaettiin hankkeen 
yhteistyöpaliskunnille. 

Yksityisillä alueilla metsästysoikeuden hal-
tijan lupa hankittiin tarvittaessa tapauskoh-
taisesti. Tämä tunnistettiin mahdolliseksi on-
gelmaksi erityisesti sellaisten tilanteiden hoi-
tamisessa, jotka vaativat nopeaa reagointia. 
Maanomistajan tai metsästysoikeuden vuok-
ranneen tahon selvittäminen ja tavoittaminen 
voivat kestää tunteja tai pahimmillaan jopa 
päiviä, kun joihinkin tilanteisiin tulisi pystyä 
reagoimaan minuuteissa. 

Metsäpeuroja ammuttiin hankkeen aika-
na Metsähallituksen toimesta tai valtuutta-
mana viisi yksilöä. Lisäksi maaliskuussa 2019 
pyydystettiin Suomussalmen Ala-Vuokista 
metsäpeuravaadin vasoineen elävänä ja kul-
jetettiin MetsäpeuraLIFE-hankkeen totutus-
tarhaan Lauhanvuoren kansallispuistoon (ks. 
tietolaatikko 2).

Tämä poronvasa pyydystettiin elävänä poron-
hoitoalueen ulkopuolelta ja toimitettiin omista-
jalleen. Kuva: Pekka Kilpeläinen.



16

Tietolaatikko 2 Metsäpeurat muuttivat Suomussalmelta Isojoelle

Luonnonvarakeskuksen työntekijät 
onnistuivat nukuttamaan molemmat peu-
rat, ja Suo mus  salmelta lähdettiin kohti 
etelää vaatimen ja sen naarasvasan kanssa. 
Molemmat kuljetettiin Etelä-Pohjanmaal-
le Lauhanvuoren kansallispuistossa sijait-
sevaan totutustarhaan, johon peurat ovat 
kotiutuneet hyvin.

Metsäpeurojen pyynti oli erinomainen 
esimerkki siitä, miten toisen hankkeen ni-
missä tehty työ palveli samalla suoraan 
myös tämän hankkeen tavoitteiden to-
teutumista. Pyynnin järjestäminen ei oli-
si onnistunut ilman eri tahojen yhteistyö-
tä. Metsähallitus sai ilmoituksen metsä-
peuroista Hallan paliskunnalta, ja Metsä-
hallituksen kenttätyöntekijä sai pidäteltyä 
peuroja toivotulla alueella. Pyynnissä tar-
vittiin sekä Metsähallituksen että Luon-
nonvarakeskuksen henkilöstöä, ja eläinten 
käsittelyyn ja kuljetukseen saatiin lisäksi 
apua MetsäpeuraLIFE-hankkeen hanke-
kumppaneina toimivilta Ähtärin Eläinpuis-
tolta ja Korkeasaaren eläintarhalta.

Nukutettua metsäpeuravaa-
dinta lastataan eläinkulje-
tustraileriin Suomussalmel-
la. Kuva: Milla Niemi.

Helmikuussa 2019 Hallan paliskunnasta 
saatiin uutisia: Suomussalmen Ala-Vuo-
kissa liikkui metsäpeuravaadin vasansa 
kanssa. Eläimet olivat kaukana peura-ai-
dasta, joten niiden houkuttelu poronhoi-
toalueen eteläpuolelle ei ollut realistis-
ta. Jonain muuna ajankohtana tuomio oli-
si todennäköisesti ollut tyly – peurat oli-
si poistettu ampumalla. Nyt kaikki pala-
set kuitenkin loksahtelivat kohdalleen ja 
metsäpeurat päätettiin yrittää pyydystää 
elävinä.

Luonnonvarakeskus oli maaliskuun 
alussa Kainuussa tekemässä metsäpeuro-
jen lentolaskentaa. Naapurikunnassa oli 
siis valmiina sekä kalustoa että tekijöi-
tä. MetsäpeuraLIFE-hankkeen eteläisel-
lä Suomenselällä sijaitseviin totutustar-
hoihin puolestaan kaivattiin villejä met-
säpeuroja palautusistutushankkeen kan-
tayksilöiksi. 

Sattumakin ehti jo kertaalleen sotkea 
kuvioita, kun ahma ajoi vaatimen ja vasan 
erilleen. Vasa saatiin onneksi pysymään 
paikallaan ruokinnan avulla, ja itse pyyn-
tipäivänä vaadinkin paikannettiin apuna 
käytetystä helikopterista. 
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Vaikka poronhoitoalueelle kulkeutuneita 
metsäpeuroja poistetaan välillä ampumalla, 
ei peuran (tai poronhoitoalueen ulkopuolella 
poron) tappaminen ole ensisijainen vaihtoeh-
to. Mikäli olosuhteet ja tilanne mahdollista-
vat, pyritään eläimet saamaan avatuista por-
teista peura-aidan toivotulle puolelle ohjaile-
malla ja houkuttelemalla. Syksyllä ja alkutal-
vesta hyödynnetään metsäpeurojen luontais-
ta halukkuutta siirtyä talvilaitumille. Peuro-
jen liikkeitä voidaan myös ohjailla esimerkiksi 
ajamalla lumeen moottorikelkalla kulku-uria 
ja tarjoamalla heinäruokintaa. Houkuttelun 
onnistuminen edellyttää erinomaista paikal-
listuntemusta ja ymmärrystä metsäpeurojen 
liikkeistä sekä valmiutta reagoida nopeasti 
muuttuviin tilanteisiin, mutta se on onnistu-
essaan toimiva keino metsäpeurojen saami-
seksi pois poronhoitoalueelta.

Metsästyslain 41 §:n 2. mom. muutos vuon-
na 2017 mahdollisti Suomen riistakeskuksen 
poikkeusluvan nojalla tapahtuvan riistaeläi-
men häiritsemisen. Asialla oli keskeinen mer-
kitys, sillä muutoksen ansiosta metsäpeuroja 
voidaan houkuttelun ja ohjailun ohella pai-
nostaa haluttuun suuntaan esimerkiksi moot-
torikelkan tai helikopterin avulla (eli häiritä). 
Muutos siis paransi mahdollisuutta käyttää 
poistojen sijasta ns. pehmeitä keinoja metsä-
peurojen saamiseksi pois poronhoitoalueelta. 

Poronhoitoalueelta kirjattiin hankeaika-
na 15 metsäpeurahavaintoa. Vuonna 2017 ha-
vaintoja kirjattiin kaksi, ja havaitut peurat (yht. 
neljä yksilöä) poistettiin. Vuonna 2018 met-
säpeuroista kirjattiin kaksi havaintoa poron-
hoitoalueelta. Ensimmäisessä tapauksessa 
pannoitettu metsäpeura palasi poronhoito-
alueen eteläpuolelle. Toinen havainto teh-
tiin hirvenmetsästyksen yhteydessä pienestä 
metsäpeuratokasta. Vuonna 2019 kirjattiin yh-
teensä 11 havaintoa poronhoitoalueen puolel-
la nähdyistä metsäpeuroista. Osa havainnois-
ta saatiin hankkeen yhteistyöpaliskunnilta, ja 
suurin osa muista havainnoista liittyi tapauk-
seen, jossa yli viidenkymmenen metsäpeuran 
tokka (jopa 7 % Kainuun peurakannasta) pää-
si poronhoitoalueelle (ks. seuraava kappale).

Metsäpeurat pääsivät marraskuussa 2019 
poronhoitoalueelle Hietajärven ja Kuivajärven 
tuntumasta poroesteaidan ns. vanhanmalli-
sesta peuraestesillasta, jonka lumenpoisto oli 
toteutettu puutteellisesti. Metsähallituksen ja 
Luonnonvarakeskuksen kenttätyöntekijät va-
lokuvasivat tokan ja varmistivat, että siihen ei 
ole sekoittunut poroja. Tokka saatiin ohjat-
tua ruokinnan ja tarkoitusta varten ajettujen 
kelkkaurien avulla poronhoitoalueen ulko-
puolelle. Tapahtuma korosti peuraestesilto-
jen kunnossapidon sekä eläinten seurannan 
merkitystä.

Hankkeen aikana kasvaneesta vuosittai-
sesta havaintomäärästä ei tule vetää johto-
päätöstä siitä, että tilanne olisi heikentynyt 
hankkeen aikana. Havaintojen kasvanut mää-
rä kertoo osin siitä, että Metsähallitus tunnis-
tetaan nykyään tahoksi, jolle metsäpeura- ja 
porohavaintoja voi ilmoittaa. Ilmoituksia saa-
daan sekä paikallisilta asukkailta ja metsäs-
täjiltä että hankkeen yhteistyöpaliskuntien 
osakkailta. Toisaalta vuosien välinen satun-
nainen vaihtelu on suurta; vuoden 2019 ha-
vaintopiikki tilastossa selittyy pitkälti yhden 
peuratokan liikkeillä. 

Poikkeusluvan nojalla poistettujen metsä-
peurojen ruhot myytiin kokonaisena (suolis-
tettuna) ennakkoon etsityille ostajille. Ruho-
jen ostamisesta kiinnostuneet henkilöt haet-
tiin lehti-ilmoituksella hankkeen alkuvaihees-
sa. Ostajiin oltiin yhteydessä ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ruhoista saadut tuotot käytet-
tiin metsäpeuran perimän turvaamisesta ai-
heutuviin kuluihin.

3.1.4 Toimintatavat erilaisissa 
tilanteissa
Hankkeessa valmisteltiin käytännön koke-
musten perusteella kuvaukset tyypillisimmis-
tä tapahtumista/tapahtumaketjuista (skenaa-
rioista), joissa peurat ja porot voivat sekoit-
tua tai ovat sekoittuneet. Jokainen tunnistet-
tu skenaario luokiteltiin joko seurattavaksi tai 
kiireellisesti hoidettavaksi. Jokaiseen skenaa-
rioon määriteltiin ensisijainen toimintatapa.
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Skenaariot ja toimintatavat valmisteltiin 
Pohjois-Pohjanmaan paliskuntien kanssa pi-
dettyjen yhteistyötapaamisten pohjalta, ja ne 
käytiin läpi yhteisissä palavereissa sekä Poh-
jois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kaikki muka-
na olleet tahot hyväksyivät ne.

Kiireellisesti hoidettavaksi määriteltiin esi-
merkiksi tilanne, jossa metsäpeuran havaitaan 
kulkeutuneen porojen mukana erotusaitaan. 
Mikäli erotusaita sijaitsee valtion mailla, voi-
vat ne Metsähallituksen nimetyt henkilöt, 
joille on myönnetty oikeus metsästää met-
säpeuraa valtion omistamilla alueilla, poistaa 
metsäpeuran tai vaihtoehtoisesti antaa luvan 
nimetylle poronomistajalle tai muulle henki-
lölle metsäpeuran poistamiseksi.

Kehityskohteet
 • Käyttöliittymä, joka mahdollistaisi 

pannoitettujen metsäpeurojen reaa-
liaikaisen seurannan, olisi hyödylli-
nen erityisesti nopeasti muuttuviin 
tilanteisiin reagoitaessa.

 • Metsäpeuran perimän turvaamisen 
kannalta keskeisten kenttätöiden to-
teutuskeinoja yksityisillä alueilla tu-
lee kehittää sujuvammiksi.

 • Porojen poistolupien yhdenmukais-
taminen eri paliskuntien välillä.

 • Metsäpeuran ja poron mahdollisten 
risteymien poiston mahdollistami-
nen poronhoitoalueen ulkopuolella; 
toimintatapoja ja luvitusta tulisi ke-
hittää.

Metsäpeurojen ja porojen seurantaan ja poistoihin liittyvät keskeiset 
opit ja kehityskohteet

Keskeiset opit
 • Luken pantapeuraseurannasta on 

huomattavan suuri hyöty metsä-
peuran perimän turvaamiseen tähtää-
vien toimenpiteiden toteutuksessa.

 • Porojen GPS-seuranta on hyödyllinen 
työkalu.

 • Metsäpeurojen ympärivuotinen seu-
ranta maastossa mahdollistaa reagoin-
nin ongelmatilanteisiin.

 • Vuonna 2017 Metsästyslain 41 §:n 
2. mom. muutoksen johdosta saa-
tu mahdollisuus häiritä metsäpeuro-
ja Suomen riistakeskuksen luvalla vä-
hentää tarvetta poistoille.

 • Eri toimijoiden välinen sujuva yhteis-
työ tehostaa työskentelyä, ja yhteis-
työtä tulee kehittää jatkossa syste-
maattisesti.
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3.2 Peura-aidan kunnossapito 

3.2.1 Peura-aidan huoltorutiini
Kainuussa Kuhmon ja Suomussalmen kun-
tien rajalle rakennettiin pääasiassa työllisyys-
varoin noin 90 kilometriä pitkä peura-aita 
vuosina 1993–1996. Rakentamisesta ja aitaan 
liittyvien vuokrasopimusten laadinnasta yksi-
tyismaanomistajien kanssa vastasi Metsähal-
litus. Aitaa parannettiin Metsästäjäin Keskus-
järjestön koordinoimassa LIFE-hankkeessa 
1998–2001 muun muassa aitaa korottamalla 
sekä rakentamalla aitaan portteja ja peura-
estesiltoja. Lisäksi aitaa jatkettiin länsipääs-
sä kahdella kilometrillä. Vuosina 2006–2009 
aitaa peruskorjattiin muun muassa uusimalla 
aitatolppia.

Erilaisia portteja ja veräjiä on peura-aidas-
sa noin sata ja peuraestesiltoja kahdeksan. 
Lisäksi MetsäpeuraLIFE-hankkeen varoin on 
rakennettu ylitysportaita jalkaisin liikkuville 
henkilöille. 

Vastuu peura-aidan rakenteiden kunnos-
sapidosta on Metsähallituksella. Metsähalli-
tuksen kenttätyöntekijät tekevät vuosittain 
maalis-huhtikuussa aidan perustarkastuk-
sen. Perustarkastuksessa koko aita tarkiste-
taan ajamalla sen varsi moottorikelkoilla. Pie-
net korjaustoimenpiteet, esimerkiksi kaatu-
neiden puiden poistot, tehdään tarkastuksen 
yhteydessä. Suuremmat korjaustarpeet mer-
kitään ylös ja toteutetaan sulan maan aikana. 
Akuutit ongelmat, esimerkiksi aitaverkkoon 
revenneet aukkokohdat, korjataan mahdol-
lisimman nopeasti.  

Koko peura-aita tarkistetaan vuosittain maalis-huhtikuun taitteessa moottorikelkoilla. Kuva: Matti Ke-
la.
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Peura-aidan kunnossapito vaatii jatkuvia 
toimenpiteitä. Aidan rakenteita rikkoutuu lu-
mikuorman alla ja puiden kaatumisen seu-
rauksena. Aitaa rikkovat myös esimerkiksi hir-
vet ja karhut sekä satunnaisesti ihmiset. 

Peura-aidan kunnon seuranta ja kunnos-
tukset muodostivat hankkeen aikana keskei-
sen osan hankkeessa työskennelleen riistan-
hoitajan työnkuvasta. Riistanhoitaja suunnit-
teli ja hoiti pienet korjaukset itse ja haasta-
vammat yhdessä jonkun muun Metsähallituk-
sen työntekijän kanssa. Yksittäisiä korjauksia, 
kuten aidan rakenteiden paranteluita ja aita-
varren vesakon raivausta hankittiin ostopal-
veluna yritykseltä, jolla on ammattiosaamista 
aitojen rakentamisesta ja peruskorjauksesta. 
Yrityksen kanssa myös ideoitiin erilaisia tek-
nisiä ratkaisuja esimerkiksi aidan vesistöyli-
tyksiin.

Koko peura-aita rakenteineen (veräjät, por-
tit, peuraestesillat jne.) tallennettiin paikka-
tietomuodossa Metsähallituksen PAVE-tieto-
järjestelmään, jossa ylläpidetään paikkatiedot 
valtion alueiden rakenteista.   

Kelkkaportti. Kuva: Pekka Kilpeläinen.

Kainuun peura-aita Suomussalmen ja Kuhmon rajalla. © Metsähallitus 2021, © Karttakeskus Lupa 
L5293.
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laadittujen sopimusten perusteella Purnun 
ja Roukajärven yksityisteiden peuraestesil-
tojen lumenpoistoa ja laskuttivat tästä osto-
palveluna Metsähallitusta. Yhteistyö sujui hy-
vin. Veihtivaaran peuraestesillan lumenpois-
tosta vastaa Rajavartiolaitos.

Yleisillä teillä olevien siltojen lumenpois-
tosta vastaa ELY-keskus. Lumenpoisto on osa 
alueen tienpidon kilpailutusta, joka tehdään 
viisivuotisena. Peuraestesillat sijoittuvat kol-
melle eri urakka-alueelle (Kuhmo, Puolanka 
ja Suomussalmi). Urakan saaneet yhtiöt kil-
pailuttavat toiminnan aliurakoitsijoille, jot-
ka hoitavat käytännön puhdistustyön. Sekä 
Metsähallituksen työntekijöiden että porota-
louden toimijoiden havaintojen perusteella 
yleisten teiden peuraestesiltojen lumenpois-
to oli ajoittain puutteellista ja lumenpoisto-
tarvetta jouduttiin seuraamaan ja ilmoitta-
maan siitä erikseen aliurakoitsijoille. Ilmoitus-
ten jälkeen sillat puhdistettiin, mutta poroja 
ehti päästä muutaman kerran poronhoitoalu-
een ulkopuolelle puutteellisesti puhdistetuis-
ta peuraestesilloista.

 3.2.2 Peuraestesillat

Peura-aitaan on rakennettu kaikkiaan kah-
deksan niin sanottua peuraestesiltaa eli kar-
jasiltaa kohtiin, joissa aita risteää säännölli-
sesti liikennöidyn tien kanssa. Estesilloissa ta-
valliset, kiinteät siltakannet on korvattu har-
valla putki- tai ritilärakenteella. Siltojen toi-
minta perustuu siihen, että sorkkaeläimet 
eivät mielellään lähde ylittämään liukkaita 
putkirakenteita, joiden alla on tyhjä tila. Viisi 
estesilloista (Salokylä, Rytisuo, Iivantiira, Kes-
kinen, Luisoa) on yleisillä teillä.

Kesäaikaan peuraestesillat ovat toimineet 
moitteetta, mutta talvella siltojen rakentei-
siin tarttuva lumi on heikentänyt niiden te-
hoa. Siltakannen siteisiin tamppaantunutta 
lunta on ollut hankala puhdistaa, ja lumi on 
myös tukkinut ritilänvälejä. Jos lumen pak-
kautumista siltarakenteisiin ei estetä säännöl-
lisellä lumenpoistolla, pääsevät metsäpeurat 
ja porot kulkemaan silloista peura-aidan vää-
rälle puolelle.

Hankkeen aikana Hyrynsalmen kunta ja 
Kuhmon kaupunki jatkoivat vuonna 1999 

Tietolaatikko 3 Peuraestesiltojen kansien vaihto 

Lumesta johtuvien ongelmien vähen-
tämiseksi MetsäpeuraLIFE-hankeessa 
vaihdettiin neljän yleisellä tiellä sijaitse-
van peuraestesillan päällysrakenteiden 
pyöreät putkirakenteet suorakaiteen 
muotoisiksi. Lumi ei tartu suorakaiteen 
malliseen rakenteeseen yhtä helposti, ja 
se on muutoinkin lumenpoiston kannal-
ta helpompi ratkaisu. Viidennessä ylei-
sellä tiellä sijaitsevassa estesillassa kan-
nen putkirakenne oli jo ennestään suo-
rakaiteen muotoinen.

Siltakannet vaihdettiin kesällä 2018, ja 
työstä vastasi MetsäpeuraLIFE-hankkeen 
hankekumppani Väylävirasto (Liikenne-
virasto ennen vuotta 2019). Kahtena tal-
vena saatujen kokemusten perusteella 
uudet siltakannet näyttäisivät toimivan 
vanhoja paremmin.

Peuraestesiltojen on tarkoitus estää metsä-
peurojen pääsy poronhoitoalueelle ja samalla 
porojen kulkeutuminen pois poronhoitoalueel-
ta. Kuvassa Rytisuon estesilta. Kuva: Pekka Kilpe-
läinen.
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3.2.3 Portit ja veräjät

Peura-aidassa on noin sata erilaista porttia 
ja veräjää. Kansalaisten huolimattomuus tai 
välinpitämättömyys aiheuttivat hankkeen ai-
kana ongelmia aidan pitävyydelle erityisesti 
marjastus- ja metsästysaikana; portteja ja ve-
räjiä jätettiin toistuvasti auki tai niitä suljet-
tiin huolimattomasti. Asiaan pyrittiin puuttu-
maan viestinnän keinoin (mm. paikallisleh-
det, some, kahdenvälinen viestintä) ja varus-
tamalla ongelmallisimpia portteja kameraval-
vontakylteillä. Hankkeen aikana yksi erityisen 
ongelmallinen, moottorikelkkauralla sijainnut 
veräjä korvattiin helppokäyttöisellä vetopor-
tilla. Porttien rakenteita parannetaan jatkossa 
mahdollisuuksien mukaan muiden korjaus-
toimien yhteydessä.

Puutavarakuljetusautot rikkoivat kaksi 
porttia hankeaikana. Ensimmäisessä tapauk-
sessa automaattiportti lähti kuljettajan ha-
vainnon mukaan sulkeutumaan, kun rekka 
oli ajamassa sen lävitse. Toisessa tapaukses-
sa portti rikkoontui, kun kuorma-auton perä-
kärry karkasi ojaan. 

Metsähallituksen kenttätyöntekijöiden ha-
vaintojen perusteella puutavara-autojen kul-
jettajat jättivät portit usein auki puutavaran 
kuormaamisen ajaksi, joskus yöksi tai jopa vii-
konlopuksi. Metsähallitus Metsätalous Oy vä-
litti siksi alueen puutavaraurakoitsijoille toi-
veen, että nämä ottaisivat metsäpeura-aidan 
huomioon toiminnassaan ja sulkisivat portit 
välittömästi läpiajon jälkeen. 

Auki jätetyt tai huonosti suljetut portit ja veräjät ovat kesto-ongelma peura-aidalla. Kuva: Pekka Kil-
peläinen.

Tietolaatikko 4 Raatejärven kelluva aita

toteutettiin MetsäpeuraLIFE-hankkees-
sa yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen 
kanssa.

Suomussalmen Raatejärveen rakennettu kelluva ai-
ta on osa itärajan poroesteaitaa. Kuva: Milla Niemi.

Suomussalmen Raatejärveen rakennet-
tiin talvella 2018 tiettävästi maailman 
ensimmäinen kelluva peura-aita. Meri-
taito Oy:n toteuttama rakenne tehtiin 
osaksi itärajan poroesteaitaa kohtaan, 
johon aikaisempina vuosina on pysty-
tetty väliaikaisia aitoja estämään Venä-
jän kesäalueilta kohti Suomen talvilai-
tumia palaavien metsäpeurojen oikaisu 
poronhoitoalueen poikki. 

Peurat oikoivat Raatejärven yli syk-
syn ensimmäisillä jäillä, joten väliai-
kaisten aitarakennelmien pystyttämi-
nen oli huomattava työturvallisuusriski.
Suomussalmen Kivijärvellä vastaava 
ongelma ratkaistiin perinteisemmin 
kiertämällä järvi maata myöten kiinte-
ällä aitarakenteella. Molemmat aidat 
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Puutavarakuljetusautot rikkoivat kaksi 
porttia hankeaikana. Ensimmäisessä tapauk-
sessa automaattiportti lähti kuljettajan ha-
vainnon mukaan sulkeutumaan, kun rekka 
oli ajamassa sen lävitse. Toisessa tapaukses-
sa portti rikkoontui, kun kuorma-auton perä-
kärry karkasi ojaan. 

Metsähallituksen kenttätyöntekijöiden ha-
vaintojen perusteella puutavara-autojen kul-
jettajat jättivät portit usein auki puutavaran 
kuormaamisen ajaksi, joskus yöksi tai jopa vii-
konlopuksi. Metsähallitus Metsätalous Oy vä-
litti siksi alueen puutavaraurakoitsijoille toi-
veen, että nämä ottaisivat metsäpeura-aidan 
huomioon toiminnassaan ja sulkisivat portit 
välittömästi läpiajon jälkeen. 

Auki jätetyt tai huonosti suljetut portit ja veräjät ovat kesto-ongelma peura-aidalla. Kuva: Pekka Kil-
peläinen.

Peura-aitaan liittyvät keskeiset opit ja kehityskohteet

Kehityskohteet
 • Lumenpoiston tehostaminen  

estesilloilla.
 • Uusien pelotteiden testaaminen  

estesilloilla.
 • Peura-aidan porttien etävalvonnan  

kehittäminen.
 • Peura-aidan merkityksestä tiedotta-

minen eri sidosryhmille.
 • Kolmen peuraestesillan kansi-

rakenteiden vaihto (kustannus arvio  
n. 150 000–200 000 €).

 • Peura-aidan uusiminen tulevai suu-
dessa (arvioitava aikataulu ja  
kustannukset).

Keskeiset opit
 • Kainuussa peura-aidalla on erittäin 

suuri merkitys metsäpeurojen ja po-
rojen sekoittumisen estämisessä.

 • Ihmisille tarkoitetut portit ja muut 
kulkuratkaisut on suunniteltava 
mahdollisimman helposti käytet-
täviksi, ja niiden pitää olla oikeisiin 
paikkoihin sijoitettu.

 • Peura-aita vaikuttaa moneen eri si-
dosryhmään, mikä on otettava huo-
mioon esimerkiksi hankkeen vies-
tinnässä.
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kannan nykyisille pääasiallisille talvehtimis-
alueille Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle metsä-
peurat ovat yleensä hakeutuneet viimeistään 
joulukuussa. Talvella 2017–2018 tehtiin ensim-
mäinen varmistettu havainto Pohjois-Pohjan-
maalla talvehtivista metsäpeuroista Kestiläs-
sä Venenevan–Pelson seudulla. Luonnonva-
rakeskus pannoitti yhden viidestä havaitusta 
peurasta.

Nykytilanteessa erityisesti metsäpeurojen 
oleskelu poronhoitoalueella tai poronhoito-
alueen tuntumassa kiima- eli rykimäaikana 
muodostaa riskin metsäpeurojen ja porojen 
sekoittumiselle ja edelleen risteytymiselle. 
Siinä, missä Kainuussa metsäpeuran läsnä-
oloon poronhoitoalueen välittömässä lähei-
syydessä on totuttu, on tilanne Pohjois-Poh-
janmaalla uusi. Näin ollen olemassa olevia 

3.3 Toimintamallin 
rakentaminen Pohjois-
Pohjanmaalle 
Ensimmäiset varmistetut havainnot Oulu joen 
pohjoispuolella liikkuvista metsäpeuroista 
tehtiin kesällä 2016. Poronhoitoalueen tun-
tumassa ja jopa poronhoitoalueella on to-
dennäköisesti liikkunut metsäpeuroja myös 
aikaisemmin. Seutu on kuitenkin harvaan-
asuttua ja paljolti myös erämaista, mikä pie-
nentää yksittäisen eläimen havaituksi tulemi-
sen todennäköisyyttä. Vuoden 2016 jälkeen 
muutos on ollut nopeaa, ja osa Suomenselän 
metsäpeurakantaan kuuluvista yksilöistä on 
laajentanut elinaluettaan poronhoitoalueen 
etelärajan tuntumaan. 

Metsäpeurojen esiintyminen Pohjois-Poh-
janmaan alueella painottuu lumettomaan ai-
kaan eli kyse on kesäalueesta. Suomenselän 

Tietolaatikko 5 Ylitysportaiden rakentaminen peura-aitaan

MetsäpeuraLIFE-hankkeessa rakennet-
tiin vuosina 2018–2019 yhteensä kym-
menen ylitysporrasta, joita pitkin esi-
merkiksi marjastajat ja sienestäjät pää-
sevät ylittämään peura-aidan helposti 
porttia tai veräjää avaamatta. Ylityspor-
taita on varauduttu jatkossa rakenta-
maan lisää helpottamaan peura-aidan 
ylittämistä. Ylitysportaiden rakentami-
sen lisäksi joitakin peura-aidan portteja 
on korvattu helpommin suljettavilla ra-
kenteilla.

Ylitysporras peuraesteaidassa. Kuva: Pekka Kil-
peläinen.
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3.4 Yhteistyöverkoston 
kehittäminen

3.4.1 Hankkeen toimijoiden 
kuvaus ja roolitus
Hankkeen toteutuksesta vastasi Metsähallitus 
Eräpalvelut. Hankkeen kenttätöistä vastasi 
Metsähallituksen riistanhoitaja. Lisäksi hank-
keen toteutukseen ja raportointiin osallistui 
muita Metsähallituksen työntekijöitä, esimer-
kiksi erätarkastajia. 

Metsähallituksella on metsäpeuran peri-
män turvaamisessa koordinointivastuu. Lisäk-
si Metsähallitus vastaa Kainuun metsäpeura-
aidasta. Metsähallituksen erätarkastajat seu-
raavat tehostetusti metsäpeuraan kohdistuvia 
salametsästys- ja häirintäepäilyjä (esim. luva-
ton maastoliikenne) sekä tilanteita, joissa on 
riski metsäpeurojen ja porojen sekoittumisel-
le. Erätarkastajat myös auttavat tarvittaessa 
ratkaisemaan ristiriitatilanteita ja auttavat 
varmistamaan kaikkien osapuolten oikeus-
turvan toteutumisen.

Luonnonvarakeskus (Luke) oli hankkees-
sa merkittävä yhteistyökumppani. GPS-pan-
tojen tuottama tieto peurojen liikkeistä oli 
keskeisessä roolissa, samoin Luken ja Metsä-
hallituksen välinen yhteistyö syksyn lauma-
seurannoissa. Lukessa hankkeeseen osallis-
tuivat metsäpeuratöistä vastaava tutkija se-
kä kenttätyöntekijät. Luonnonvarakeskuksen 
rooli metsäpeuran perimän turvaamisessa on 
ennen kaikkea toimia tiedon tuottajana.

Paliskuntain yhdistys pitää kunnossa val-
takunnan rajan tuntumassa sijaitsevaa poro-
esteaitaa, jolla on keskeinen merkitys myös 
metsäpeuran perimän turvaamisessa. Metsä-
peurojen kesäaikainen elinalue ulottuu Ve-
näjän puolella huomattavasti Suomen po-
ronhoitoalueen etelärajaa pohjoisemmaksi.

Venäjältä Suomessa sijaitseville talvilaitu-
mille palatessaan peurat pyrkivät usein oikai-
semaan poronhoitoalueen läpi. Paliskuntain 
yhdistys on myös tarvittaessa neuvonantaja 
porotalouteen liittyvissä asioissa. Yhteistyö-
palavereihin osallistuivat porotalousneuvoja 

toimintamalleja risteymäriskin hallitsemiseksi 
ei ole eikä metsäpeuran perimän turvaami-
seen liittyvien sidosryhmien välille ole vielä 
ehtinyt kehittyä toimivaa verkostoa.

Osana hanketta järjestettiin kahden en-
simmäisen vuoden aikana kolme yhteistyö-
tapaamista Pohjois-Pohjanmaan alueen toi-
mijoiden (alueen paliskunnat, Paliskuntain 
yhdistys, Metsähallitus, Suomen riistakeskus, 
Luonnonvarakeskus) kesken. Tapaamisten tu-
loksena saatiin luotua kolme ehdotusta rat-
kaisumalliksi, jolla metsäpeuran perimä voi-
taisiin turvata Pohjois-Pohjanmaan alueella:

1.  peura-aidan rakentaminen
2.  metsäpeura- ja porotyhjiön luominen
3.  kohdennettu metsäpeurojen metsäs-

tys.

Lisäksi tunnistettiin tarve kehittää erilaisia 
toteutettavaksi valittavasta ratkaisumallista 
riippumattomia tukitoimia, kuten viestintää 
ja eläinten seurantaa. Edelleen todettiin ole-
van tarpeen selkiyttää metsäpeurojen ja po-
rojen poistoihin liittyviä käytäntöjä.

Peura-aidan rakentaminen Pohjois-Pohjan-
maalle nousi esiin mahdollisena vaihtoehtona 
kaikkien yhteistyötapaamisiin osallistuneiden 
toimijoiden suunnasta. Metsäpeura- ja poro-
tyhjiön luominen poronhoitoalueen etelä-
puolelle ei ole metsäpeuran nykyisen suoje-
lutason huomioon ottaen mahdollinen vaih-
toehto. Poronhoitoalueen rajan tuntumassa, 
toistaiseksi tarkemmin määrittelemättömäl-
lä alueella, on kuitenkin perusteltua selvittää 
mahdollisuus aloittaa metsäpeuran metsäs-
tys kannan kasvun hillitsemiseksi tai estämi-
seksi. Metsästys tulisi kohdentaa siten, että se 
rajoittaisi mahdollisimman tehokkaasti peu-
rojen ja porojen sekoittumista ja edelleen ris-
teytymistä suhteessa metsästettyjen yksilöi-
den yksilömäärään. 

Toimintamallit on esitetty tarkemmin 
hank keessa valmistellussa raportissa ”Metsä-
peuran perimän turvaaminen Pohjois-Pohjan-
maalla” (Niemi & Rautiainen 2018).
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Hankkeeseen osallistuneiden toimijoiden 
lisäksi metsäpeuran perimän turvaamisen si-
dosryhmiksi tunnistettiin: 

 •  Maa- ja metsätalousministeriö (ohjaus, 
rahoitus)

 •  Rajavartiolaitos (eläinten liikkumisen 
seuranta, rajavyöhykelupien myöntä-
minen, valvonta), Veihtivaaran peura-
estesillan lumenpoisto)

 •  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (lu-
menpoisto yleisten teiden peuraeste-
silloilta) 

 •  Toiminta-alueen kunnat (lumenpoisto 
kuntien omistamien teiden peuraeste-
silloilta)

 •  Metsähallitus Metsätalous Oy (urakoit-
sijoiden tiedottaminen peura-aitaan 
liittyvistä asioista)

 •  Maanomistajat (peura-aita, aidan port-
tien kiinnipitäminen, havaintojen te-
ko, metsästysoikeuden hallinta, lupa 
moottoriajoneuvojen käyttämiseen)

 •  Paikalliset asukkaat (peura-aidan 
porttien kiinnipitäminen, havaintojen 
teko)

 •  Jotkin (paikalliset) yritykset ja/tai nii-
den työntekijät, esim. puutavara- 
autojen kuljettajat (peura-aidan port-
tien kiinnipitäminen)

 •  Alueen riistanhoitoyhdistykset (tie-
donvälitys, linkki metsästysseuroihin)

 •  Alueen metsästysseurat (mahdollinen 
metsästyksen toteuttaminen, havain-
tojen tekeminen)

 •  Metsästyslain 8 §:n perusteella met-
sästävät (peura-aidan porttien kiinni-
pitäminen, havaintojen tekeminen)

 •  Valtion mailla liikkuvat lupametsästä-
jät (peura-aidan porttien kiinnipitämi-
nen, havaintojen tekeminen)

 •  Suomen Metsästäjäliiton Oulu ja Kai-
nuun piirit (tiedonvälitys, koulutukset).

ja aitatyönjohtaja sekä Kainuun alueen aita-
työmiehet.

Hankkeessa olivat mukana poroisännät 
Hallan, Hossa-Irnin, Näljängän, Kallioluoman, 
Pudasjärven, Pintamon, Kiimingin ja Kollajan 
paliskunnista. Lisäksi yhteistyötapaamisiin 
kutsuttiin (Kainuussa) Alakitkan paliskun-
nan edustaja. Paliskuntien rooli hankkeessa 
oli porojen ja satunnaisesti metsäpeurojen 
poistoihin liittyvien käytäntöjen kehittämi-
nen ja poistolupien myöntäminen sekä peu-
ra- ja porohavaintojen välittäminen Metsä-
hallituksen kenttätyöntekijöille. Paliskunnat 
vastaavat myös siitä, että porot pysyvät po-
ronhoitoalueella.

Suomen riistakeskuksen Kainuun ja Oulun 
aluetoimistojen henkilöstö osallistui asian-
tuntijoina hankkeen tilaisuuksiin ja oli aktiivi-
sesti mukana laatimassa Pohjois-Pohjanmaan 
toimintamallia. Suomen riistakeskus myöntää 
poikkeusluvat metsäpeurojen poistamiseen 
poronhoitoalueelta sekä toimii tarvittaessa 
yhteystahona alueen metsästäjiin.
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Hankkeen keskeisimpien toimijoiden vastuut metsäpeuran perimän 
turvaamiseen tähtäävässä työssä 

Paliskunnat
 • Porojen pitäminen poronhoitoalu-

eella
 • Porojen liikkumisen seuranta 
 • Porojen ja metsäpeurojen poistoihin 

osallistuminen tarvittaessa
 • Tiedonvaihto erityisesti Metsähalli-

tuksen kenttätyöntekijöiden kanssa.

Luonnonvarakeskus
 • Tiedon tuottaminen metsäpeurojen 

liikkumisesta ja metsäpeuralle sopi-
vista elinalueista

 • Kanta-arviot
 • Poronhoitoalueen lähellä liikkuvista 

pantapeuroista ja muista oleellisista 
havainnoista ilmoittaminen.

Metsähallitus
 • Kokonaisuuden koordinointi
 • Tapaamisten järjestäminen
 • Hankeviestintä
 • Peura-aidan kunnossapito 
 • Metsäpeurojen poistot poronhoito-

alueelta
 • Porojen poistot poronhoitoalueen 

ulkopuolelta
 • Erävalvonta.

Suomen riistakeskus
 • Poikkeuslupien myöntäminen
 • Yhteystaho riistanhoitoyhdistyksiin 

ja paikallisiin metsästysseuroihin
 • Metsäpeuran kannanarvioinnin ke-

hittäminen
 • Kannanhoitosuunnitelman päivitys.

Metsäpeuravaadin vasoineen Kainuussa. Kuva: Pekka Kilpeläinen.
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mahdollisella tavalla vaatii siksi myös työn 
jatkuvuuden turvaamisen. Toimintakäytännöt 
on myös pyrittävä vakiinnuttamaan sellaisiksi, 
että mahdolliset henkilövaihdokset eri orga-
nisaatioissa eivät vaikuta merkittävästi työn 
suorittamisen mahdollisuuksiin.

Riista-alan organisaatioiden (Metsähallitus, 
Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus) vä-
linen yhteistyö toimi hyvin jo hankkeen alka-
essa, ja yhteiset tapaamiset sujuvoittivat eri 
toimijoiden kanssakäymistä edelleen. Vaik-
ka suurin osa ns. viranomaistahojen välises-
tä kommunikoinnista hoituu etäyhteyksien 
avulla, vuosittaiset yhteistyötapaamiset ko-
ettiin hyödyllisinä. Kasvokkain järjestetty-
jen keskustelutilaisuuksien merkitys koros-
tuu henkilövaihdosten yhteydessä. Tietojen 
luovutuksessa eri organisaatioiden edusta-
jille todettiin olevan pientä kankeutta; esim. 
Suomen riistakeskuksen Oma riista -järjestel-
mään tallennetut metsäpeurahavainnot eivät 
ole automaattisesti Metsähallituksen käytet-
tävissä. Niin ikään toistuvasti nousi esille toive 
Luonnonvarakeskuksen pantapeurojen seu-
rantaan sopivasta (reaaliaikaisesta) käyttöliit-
tymästä eli käytännössä puhelinsovellukses-
ta, jota esimerkiksi Metsähallituksen kenttä-
työntekijät voisivat hyödyntää.

3.4.2 Hankkeen toimijoiden 
välisen viestinnän kehittäminen

Hankkeen toimijoiden kesken järjestettiin 
neljä keskustelutilaisuutta (myöhemmin: yh-
teistyötapaaminen) Oulussa ja kolme tilai-
suutta Suomussalmella. Osaan tilaisuuksista 
lähetettiin kutsut myös Suomen Metsästäjä-
liiton Oulun piirin, Suomussalmen kunnan ja 
Rajavartiolaitoksen edustajille. 

Yhteistyötapaamisissa painotettiin avoi-
men tiedonvaihdon merkitystä ja käytiin lä-
pi viestinnän sujuvuutta. Lisäksi pohdittiin eri 
toimijoiden välisen viestinnän tehostamista 
teknisin ratkaisuin (esim. yhteiset WhatsApp-
ringit).

Virallisten, erikseen koollekutsuttujen ta-
paamisten lisäksi toimivalla kahdenvälisel-
lä viestinnällä (esim. paliskuntien edustajat 
ja Metsähallituksen kenttätyöntekijä) todet-
tiin olevan ratkaisevan suuri merkitys metsä-
peurojen ja porojen sekoittumisen havaitse-
misessa ja edelleen risteytymisen ennaltaeh-
käisyssä. Toimivan kahdenvälisen viestinnän 
keskeinen edellytys on toimijoiden välinen 
luottamus, jonka saavuttamiseksi on tehtä-
vä töitä pitkällä aikavälillä. Metsäpeuran pe-
rimän turvaamisen toteuttaminen parhaalla 

Hankkeen toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisen keskeiset opit 
ja kehityskohteet

Kehityskohteet
 • Kaikkien tärkeiden sidosryhmien 

tunnistaminen ja osallistaminen.
 • Kohdennettu tiedonvälitys eri sidos-

ryhmille.
 • Metsästäjäyhteistyön kehittäminen.

Keskeiset opit 
 • Avoin tiedonvaihto toimijoiden välillä 

on avainasemassa sekä tilannekuvan 
päivittämisessä että poistojen toteu-
tuksessa.

 • Kahdenvälisillä suhteilla on suuri mer-
kitys toiminnan tehokkuudelle.

 • Peura-aita vaikuttaa moneen eri sidos-
ryhmään, mikä on otettava huomioon 
esimerkiksi hankkeen viestinnässä.

 • Erityisesti peura-aidan porttien kiinni-
pysymistä on tuettava tiedotuksen ja 
viestinnän keinoin.
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3.5 Hankkeen toteutuneet 
kustannukset 
Maa- ja metsätalousministeriö myönsi hank-
keelle rahoituksen kahdessa osassa (1.1.2017–
31.12.2018 ja 1.1.2019–31.1.2020), yhteensä 
282  000 euroa. Kustannukset toteutuivat 
suunnitelman mukaisesti. Eniten kustannuk-
sia syntyi palkoista, kaikkiaan 42 %. Matka-
kustannusten suhteellisen suureen osuuteen 
(18 %) hankebudjetista vaikutti se, että hank-
keessa tehtiin paljon kenttätöitä laajalla alu-
eella. Ostopalveluna (5 %) hankittiin peura-ai-
dan korjauksia. Tarvikehankinnat (4 %) sisälsi-
vät muun muassa peura-aidan kunnostuksiin 
käytettyjä materiaaleja. Muita kuluja olivat 
esimerkiksi kalustohankinnat (esim. moot-
torikelkka, kiikarit) ja yhteistyötapaamisten 
kokouskustannukset.  

Metsäpeuran perimän turvaamisen kustannuk-
set.

Kustannuslaji Prosenttia
Palkat 42
Matkakustannukset 18
Ostopalvelut 5
Tarvikkeet 4
Yleiskustannukset 16
Muut kustannukset 9
ALV 6

3.4.3 Tiedotus ja viestintä suurelle 
yleisölle

Hanketoimista viestittiin sekä alueellisesti et-
tä valtakunnallisesti (paikallislehdet, artikke-
lit Poromies-lehdessä, sosiaalinen media, me-
diatiedotteet). Alueellisen tiedotuksen paino-
pisteenä oli Kainuun peura-aidan veräjien ja 
porttien kiinnipitäminen. Osa viestinnästä to-
teutettiin tiiviissä yhteistyössä Metsäpeura-
LIFE-hankkeen kanssa. 

Metsähallituksen työntekijät esittelivät 
hanketta muun muassa Pohjois-Pohjanmaan 
riistanhoitoyhdistysten neuvottelupäivillä, 
Utajärven riistanhoitoyhdistyksen vuosiko-
kouksessa sekä Suomen Metsästäjäliiton Ou-
lun piirin hallituksen kokouksessa. Metsähal-
litus oli myös suoraan yhteydessä Pohjois-
Pohjanmaan kehittyvällä metsäpeura-alueella 
toimiviin metsästysseuroihin ja pyysi seuroilta 
havaintoja metsäpeuroista. 
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Pohjois-Pohjanmaalla merkittävimmässä 
roolissa oli yhteistyömallin luominen (tavoi-
te 2). Lisäksi kenttätyöresursseja kohdennet-
tiin tarvittaessa Pohjois-Pohjanmaan alueelle. 
Hankkeen aikana ammuttiin yhteensä 5 met-
säpeuraa poronhoitoalueelta ja 11 poroa po-
ronhoitoalueen eteläpuolelta (Kainuu ja Poh-
jois-Pohjanmaa yhdistetty). 

Tavoitteen toteutumista on hankala arvi-
oida numeerisesti, mutta kenttätöissä tehty-
jen havaintojen perusteella metsäpeurojen ja 
porojen sekoittumisen ja risteytymisen estä-
minen onnistui hyvin. Kainuun peura-aidan 
kunto pysyi hyvänä, mistä kertoo osaltaan se, 
että Kainuussa hankkeen aikana poistettujen 
metsäpeurojen ja porojen määrä pysyi maltil-
lisena. Luonnonvarakeskuksen kanssa tehdyn 
aktiivisen yhteistyön ansiosta metsäpeurojen 
seuranta tehostui, ja yhteistyöpaliskunnilta 
saatiin havaintoja sekä poronhoitoalueella 
liikkuvista metsäpeuroista että poronhoito-
alueen eteläpuolella olevista poroista. 

Syksyllä 2019 norjalainen yhteistyökump-
pani (Norwegian University of Life Scienses, 
Oslo) toimitti alustavia tuloksia tekemistään 
DNA-analyyseista, joissa verrattiin sekä Kai-
nuun että Suomenselän metsäpeuroja ja suo-
malaisia poroja. Analyysien mukaan Suomen 
metsäpeurat erottuvat selvästi poroista. Tä-
män perusteella metsäpeuran ja poron pitä-
minen erillään on ollut onnistunut ja kannat-
tava toimenpide, ja siihen on syytä panostaa 
myös jatkossa.

4.2.2 Tavoite 2

Toinen hankkeen päätavoitteista oli Poh-
jois-Pohjanmaan tilanteen kuvaaminen ja 
metsäpeuran ja poron risteytymisen ennal-
taehkäisyyn ja hallintaan tähtäävän yhteisen 
toimintamallin luominen. Toimintamallia ra-
kennettiin yhteistyötapaamisissa, joihin osal-
listui riistasektorin toimijoiden lisäksi poro-
talouden edustajia. Hankkeen aikana kerät-

4 Pohdinta 
4.1 Hankkeen lähtötila

Maa- ja metsätalousministeriö tulosohjasi 
vastuun metsäpeuran perimän turvaamisesta 
Metsähallitukselle vuonna 2016. Tätä ennen 
vastuu oli Suomen riistakeskuksella lukuun 
ottamatta peura-aitaa, jonka ylläpidosta Met-
sähallitus vastasi jo aiemmin. Muutos toisaal-
ta selkeytti tilannetta, kun vastuu sekä peu-
ra-aidasta että muista metsäpeuran perimän 
turvaamiseen tähtäävistä toimista siirtyi yh-
delle organisaatiolle. Toisaalta toiminnan uu-
delleenorganisointiin ja eri toimijoiden roo-
lien määrittelyyn tarvittiin panostusta. 

Tämän kolmivuotisen hankkeen tavoittee-
na oli 1) turvata metsäpeuran rotupuhtaus 
hankeaikana, 2) kuvata Pohjois-Pohjanmaan 
tilanne ja luoda toimintamalli metsäpeuran 
rotupuhtauden hallintaan, 3) luoda avoimessa 
yhteistyössä toimiva sidosryhmien verkosto 
roolituksineen sekä 4) tunnistaa pitkän täh-
täimen resurssitarpeet metsäpeuran rotupuh-
tauden turvaamisessa.

4.2 Hankkeen tavoitteiden 
saavuttaminen

4.2.1 Tavoite 1
Ensimmäinen nyt raportoitavan hankkeen 
neljästä päätavoitteesta oli turvata metsä-
peuran perimä hankeaikana. Kainuussa tähän 
pyrittiin tehokkaalla metsäpeurojen ja poro-
jen seurannalla sekä peura-aidan kunnossa-
pidolla. Peura-aidan toimimista tuettiin vies-
timällä porttien ja veräjien sulkemisen tär-
keydestä. Samaan aikaan tämän hankkeen 
kanssa käynnissä olevassa MetsäpeuraLIFE-
hankkeessa tuettiin peura-aidan toimintaa 
esimerkiksi tukkimalla kaksi aukkopaikkaa 
valtakunnan rajalla kulkevasta poroesteai-
dasta sekä vaihtamalla neljän peuraestesil-
lan kannet. 
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on silti syytä panostaa jatkossa systemaatti-
sesti.

Toimivien henkilösuhteiden merkitys ko-
rostuu tiedonvälityksessä ja erityisesti niissä 
tilanteissa, joissa poronhoitoalueen ulkopuo-
lelle kulkeutuneita poroja joudutaan lopetta-
maan. Lisäksi on syytä painottaa, että hank-
keen kenttätyöt (metsäpeurojen ja porojen 
löytäminen maastosta, alalajien erottaminen 
toisistaan, poistojen toteuttaminen) vaativat 
aivan omanlaistaan erityisosaamista ja paikal-
listuntemusta. Töiden jatkuvuuden ja työnte-
kijöiden pysyvyyden varmistaminen paran-
tavat osaltaan mahdollisuutta hyvien henki-
lösuhteiden luomiseen ja erityisesti niiden yl-
läpitämiseen.

Vastuu metsäpeuran perimän turvaami-
sesta on Metsähallituksella. Paliskunnat ovat 
työn onnistumisessa avainasemassa, koska 
ne vastaavat porojen pysymisestä poronhoi-
toalueella ja mahdollistavat tehokkaan poro-
jen poiston tarvittaessa. Luonnonvarakeskuk-
sen tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa tietoa 
metsäpeurojen liikkumisesta ja levinneisyy-
destä. Suomen riistakeskus myöntää metsä-
peurojen poistoissa tarvittavat poikkeusluvat 
ja toimii tarvittaessa linkkinä metsästäjiin. Pa-
liskuntain yhdistyksen tärkein tehtävä met-
säpeuran rotupuhtauden kannalta on itära-
jan tuntumassa kulkevan esteaidan ylläpi-
to. Varsinaisten aktiivisten toimijoiden lisäksi 
metsäpeuran perimän turvaamiseen tähtää-
vään työhön liittyviä sidosryhmiä tunnistettiin 
useita (mm. Rajavartiolaitos, kunnat, ELY-kes-
kukset, Suomen Metsästäjäliiton piirit, paikal-
liset yrittäjät).

Sidosryhmien tavoittaminen ja toimivien 
keskusteluyhteyksien luominen tulevat ole-
maan erityisen merkittävässä asemassa Poh-
jois-Pohjanmaalla, jossa metsäpeuran läsnä-
olo on uusi asia. Oma haasteensa tulee ole-
maan se, että toisin kuin Kainuussa, valtaosa 
Pohjois-Pohjanmaan pinta-alasta on yksityi-
sessä omistuksessa.

tyjen havaintojen perusteella luotiin tilanne-
kuva metsäpeurojen levittäytymisestä kohti 
poronhoitoaluetta sekä pohdittiin mahdol-
lisia toimintatapoja risteymäriskin vähentä-
miseksi. 

Keskiöön nousi tarve selvittää, olisiko Poh-
jois-Pohjanmaalle mahdollista rakentaa tule-
vaisuudessa peura-aita helpottamaan metsä-
peurojen ja porojen erillään pitämistä. Muina 
mahdollisina toimintatapoina nousivat esiin 
metsäpeurojen metsästys poronhoitoalueen 
tuntumassa sekä tukitoimina metsäpeurojen 
ja porojen seurannan tehostaminen ja eri toi-
mijoiden välisen viestinnän kehittäminen.    

Hankkeen toinen osatavoite saavutettiin 
hyvin. Yhteistyötapaamiset osoittautuivat toi-
mivaksi työkaluksi sekä tilannekuvan luomi-
seen että erityisesti yhteisen toimintamallin 
kehittämiseen. Kaikkien toimijoiden edustajat 
osallistuivat aktiivisesti tapaamisiin, ja niissä 
käyty keskustelu oli ratkaisukeskeistä. Vaikka 
täysin valmista mallia metsäpeuran perimän 
turvaamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ei pystyt-
ty esittämään, saatiin yhteistyötapaamisissa 
kartoitettua mahdolliset toimenpiteet ja luo-
tua suuntaviivat seuraavaan kolmivuotiseen 
hankkeeseen. Tärkeäksi koettiin myös eri toi-
mijoiden tutustuminen ja keskusteluyhteyk-
sien luominen. 

4.2.3 Tavoite 3

Kolmas hankkeen tavoitteista oli luoda avoi-
messa yhteistyössä toimiva sidosryhmien 
verkosto ja selkiyttää eri toimijoiden roolit. 
Kainuussa kerran vuodessa ja Pohjois-Pohjan-
maalla kahdesti vuodessa järjestetyt yhteis-
työtapaamiset tarjosivat eri tahojen edusta-
jille mahdollisuuden tutustua ja vaihtaa aja-
tuksia kasvokkain. Lisäksi Metsähallituksen 
riistanhoitaja oli työssään säännöllisesti yh-
teydessä erityisesti paliskuntiin. 

Kolmas osatavoite täyttyi hyvin: toimijoi-
den välisen viestinnän koettiin parantuneen 
hankeaikana, ja eri toimijoiden roolit selkiy-
tyivät. Viestinnän ja tiedotuksen sujuvuuteen 
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konaisen metsäpeuratokan pääsy poronhoi-
toalueelle vuonna 2019, saattaa kiinnittää 
yhtäkkiä kenttätyöresurssit viikkojen tai jopa 
kuukausien ajaksi. Vuodenkiertoon liittyvää 
työmäärän vaihtelua ja erityisesti syksyn seu-
rantoihin liittyviä kiirehuippuja voidaan osin 
paikata huolellisella ennakkosuunnittelulla 
ja hyvällä yhteistyöllä Luonnonvarakeskuk-
sen kanssa. 

Nykymuodossaan metsäpeuran perimän 
turvaamisen perustyö voidaan toteuttaa noin 
100 000–110 000 euron vuosikustannuksilla. 
Kehitystyö on hoidettava hankevaroin.

Tulevien resurssitarpeiden arviointia han-
kaloittavat metsäpeurakannan kehitykseen ja 
erityisesti tilankäyttöön liittyvät epävarmuus-
tekijät. Niitä käydään läpi luvussa 4.3.

4.2.4 Tavoite 4

Nyt raportoitavan hankkeen neljäs päätavoi-
te liittyi pitkän tähtäimen resurssitarpeiden 
tunnistamiseen metsäpeuran perimän tur-
vaamisessa. Keskeisten haasteiden arvioitiin 
liittyvän Pohjois-Pohjanmaan tilanteen ke-
hittymiseen ja toisaalta nyt käynnissä olevan 
työn jatkuvuuden turvaamiseen. Kainuussa 
on lisäksi varauduttava peura-aidan raken-
teiden uusimiseen 2030-luvulla.

Resurssitarpeiden tarkkaa arviointia han-
kaloittaa vuosien välinen suuri vaihtelu esi-
merkiksi lumiolosuhteissa. Esimerkiksi hanka-
lien lumitalvien jälkeen peura-aidan rakentei-
ta joudutaan korjaamaan tavallista enemmän. 
Yksittäinen tapahtuma, kuten esimerkiksi ko-

Rytisuon peuraestesillan uusi kansi. Kuva: Pekka Kilpeläinen.
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ja kehitystyössä. Tämän vuoksi hankkeen vii-
meisen vuoden aikana selvitettiin mahdolli-
suutta saada metsäpeuran perimän turvaami-
sen perustyölle jatkuvaluonteinen budjetti-
rahoitus. Koska maa- ja metsätalousministe-
riö ei pitänyt tätä mahdollisena, valmisteltiin 
vuoden 2019 aikana kolmivuotinen jatkohan-
kesuunnitelma ja rahoitushakemus vuosille 
2020–2022.   

Nykymuodossaan metsäpeuran perimän 
turvaamisen perustyö voidaan toteuttaa noin 
100 000–110 000 euron vuosikustannuksil-
la. Kustannuksissa on kuitenkin vuosittais-
ta vaihtelua, ja esimerkiksi hankalat lumital-
vet tai kalustohankinnat voivat nostaa kuluja 
huomattavasti. Erilaiset perustyöstä poikkea-
vat lisätyöt, esimerkiksi peura-aidan rakenta-
miseen liittyvät selvitykset tai noin kymme-
nen vuoden kuluttua ajankohtaiseksi tuleva 
Kainuun peura-aidan kunnostus, soveltuvat 
toteutettaviksi erillisellä hankerahoituksella.

On vielä mahdotonta ennustaa, kuinka 
suuri kustannusvaikutus Oulujoen pohjois-
puolelle levittäytyvän metsäpeurakannan 
perimän turvaamisesta syntyy. Tulevina vuo-
sina kenttätyön tarve joka tapauksessa kas-
vaa Pohjois-Pohjanmaalla. On mahdollista, 
että nykyiset perustyön kustannukset jopa 
kaksinkertaistuvat tulevaisuudessa; Pohjois-
Pohjanmaalla työn tarve lisääntyy, mutta Kai-
nuussa tehtävän työn tarve pysynee likimain 
ennallaan. Pohjois-Pohjanmaan alueella toi-
miminen on osin työläämpää kuin Kainuussa. 
Esimerkiksi metsäpeurojen poistojen toteut-
taminen yksityisten omistamilla mailla vaa-
tii alueiden metsästysoikeuden selvittämisen 
ennalta. 

Tällä hetkellä Metsähallituksessa tehtävä 
kenttätyö painottuu Kainuuseen, jossa ollaan 
niin sanotussa ylläpitovaiheessa. Siellä hyvän 
tilanteen säilyttäminen vaatinee tulevinakin 
vuosina nykyisenkaltaiset resurssit (seuran-
nat, peura-aidan kunnossapito, poistot tar-
vittaessa). Näin ollen nyt Kainuussa käytössä 
olevia resursseja ei voida siirtää Suomenseläl-
le ilman merkittävää riskiä tilanteen heikenty-
misestä. Toiminnan jatkuvuuden turvaamisek-

4.3 Jatkotoimet ja tulevat 
haasteet 

4.3.1 Tulevia kehitystoimia
Mikäli vuosille 2020–2022 suunniteltu jatko-
hanke saa rahoituksen, on siinä tarkoitus pe-
rustyön lisäksi selvittää peura-aidan raken-
tamisen edellytyksiä Pohjois-Pohjanmaalla. 
Lisäksi tarkoituksena on testata uusien pai-
kannuslaitteiden ja droonien käyttöä metsä-
peurojen ja porojen seurannoissa sekä tehos-
taa Kainuun peura-aidan toimintaa pelote-
kokeiluilla ja kehittämällä ratkaisuja porttien 
kiinnipysymiseen. Jatkohankkeessa panoste-
taan myös aktiiviseen sidosryhmäyhteistyö-
hön ja viestintään. 

4.3.2 Resurssitarpeet

Hankkeen aikana kävi erittäin selväksi, että 
metsäpeuran perimän turvaamiseen tähtää-
vä perustyö (metsäpeurojen ja porojen seu-
ranta, poistojen toteuttaminen, peura-aidan 
kunnossapito, sidosryhmäyhteistyö) on jat-
kuvaluonteista toimintaa. Työn toteutus on 
kuitenkin perustunut eri mittaisiin projektei-
hin, ja työtä toteuttava organisaatio on vaih-
tunut useamman kerran. Viimeksi työtä hoi-
tava organisaatio vaihtui vuoden 2016 alusta, 
kun maa- ja metsätalousministeriö tulosoh-
jasi vastuun metsäpeuran perimän turvaami-
sesta Metsähallitukselle. Tätä aiemmin työstä 
vastasi Suomen riistakeskus Kainuu.

Vastuu Kainuun peura-aidan kunnossapi-
dosta oli Metsähallituksella jo aiemmin. Si-
nällään on luontevaa, että myös muut met-
säpeuran perimän turvaamiseen tähtäävät 
työt ovat Metsähallituksen vastuulla. Töiden 
haltuunotto sujui pääpiirteissään hyvin. Tätä 
edesauttoi osaltaan se, että käytännön töistä 
aikaisemmin vastannut kenttätyöntekijä siir-
tyi Suomen riistakeskukselta Metsähallituk-
selle.

Rahoituksen jatkuvuuden epävarmuudesta 
aiheutui ja tulee aiheutumaan ongelmia pit-
kän aikavälin toimenpiteiden suunnittelussa 



34

ta tulisi sopia kirjallisesti Metsähallituksen ja 
Luonnonvarakeskuksen välillä.

Luonnonvarakeskus pystyy tällä hetkellä 
käyttämään paljon resursseja metsäpeura-
kannan seurantaan ja tutkimukseen, osin 
MetsäpeuraLIFE-hankkeen saaman rahoi-
tuksen ansiosta. Satelliittipannoitettuja met-
säpeuroja oli vuoden 2020 huhtikuussa seu-
rannassa 82 yksilöä (toimivat pannat). Metsä-
peuraLIFE-hankkeen loputtua resursseja ei 
ole todennäköisesti käytettävissä nykyisellä 
tasolla, mikä tarkoittaa pannoitettujen peuro-
jen määrän vähenemistä. Tämä puolestaan tu-
lee lisäämään kenttätyön määrää, kun lasken-
toja ja seurantoja ei voida kohdentaa totutus-
ti pantapeurojen avulla. Kenttätyön määrän 
kasvu tarkoittaa samalla kustannusten kasvua.

Kainuun metsäpeurat ovat viimeisten vuo-
sien aikana talvehtineet pääasiassa Sotkamos-
sa, Ristijärvellä ja Kuhmossa. On kuitenkin 
mahdollista, että talvilaidunten sijainti muut-
tuisi tulevaisuudessa nykyisistä talvialueista 
luoteeseen eli Paltamon pohjoisosiin. Tällöin 

si kenttätyön resurssit tulee varmistaa sekä 
Kainuussa että Pohjois-Pohjanmaalla. Oman 
haasteensa kenttätöiden resursoimiselle ai-
heuttaa se, että metsäpeurojen ja porojen 
sekoittumisen ja risteytymisen suhteen ris-
kialtteimmat ajat ovat osin päällekkäiset ko-
ko toiminta-alueella, eli kenttätyöresurssin 
tarpeessa on ruuhkahuippuja. Tähän haas-
teeseen voidaan osin vastata tehostamalla ja 
kehittämällä Metsähallituksen ja Luonnonva-
rakeskuksen yhteistyötä entisestään.

Luonnonvarakeskuksen toteuttamat met-
säpeurakannan seurannat (mm. lentolasken-
nat ja niiden esikartoitukset, vasaseuranta, 
syksyn kiimatokkaseurannat) tuottavat tietoa, 
joka on suoraan hyödynnettävissä myös met-
säpeurakannan perimän turvaamisessa. Hen-
kilöstöresurssien mahdollisimman tehokas 
hyödyntäminen edellyttää Luonnonvarakes-
kuksen ja Metsähallituksen kenttätyöntekijöi-
den tiivistä yhteistyötä seurannoissa. Jatkos-
sa yhteistyön periaatteista ja työnohjaukses-

Tämän varmistamiseksi jatkohankehake-
mukseen suunniteltiin kokonaan oma osio 
viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön kehittä-
miseen.  

4.3.4 Toiminnan hyväksyttävyyden 
varmistaminen

Mikäli metsäpeurakannan kasvua Pohjois-
Pohjanmaalla poronhoitoalueen tuntumas-
sa päädytään rajoittamaan metsästämällä, on 
sille oltava paikallisten metsästäjien (metsäs-
tysseurojen) hyväksyntä ja tuki. Tuen saami-
nen ja metsästyksen käytännön toteutukseen 
vieminen edellyttävät säännöllistä yhteyden-
pitoa metsästysseuroihin sekä koulutusten ja 
muiden tapaamisten järjestämistä eli aktiivis-
ta sidosryhmäyhteistyötä. Suomen riistakes-
kuksella on tärkeä rooli alueen metsästäjien 
tavoittamisessa.

Mitä enemmän metsäpeuran perimän tur-
vaamisen vuoksi tehtävät ratkaisut vaikuttavat 
alueella elävien ihmisten elämään, sen enem-
män niiden hyväksyttävyyttä tullaan punnit-
semaan. Tämä koskee aivan erityisesti mah-
dollista peura-aidan suunnittelua ja rakenta-
mista Pohjois-Pohjanmaalla. Toimenpiteiden 
sosiaaliset vaikutukset on arvioitava jo ennal-
ta, ja otettava ne aidosti huomioon päätök-
senteko- ja suunnitteluprosessissa.

4.3.5 Kontrollivyöhykkeiden 
määrittely

Mikäli Pohjois-Pohjanmaalla päätetään ryh-
tyä leikkaamaan metsäpeurakannan kasvua 
poronhoitoalueen tuntumassa, on metsäs-
tyksen kohdentaminen suunniteltava erityi-
sen huolellisesti. Tavoitteena tulee olla kan-
nan kasvun rajoittaminen alueellisesti siten, 
että metsästyksellä on mahdollisimman vä-
hän vaikutusta Suomenselän osakannan ko-
konaistilanteeseen. Lisäksi kannan rakennetta 
tulee ohjata sellaiseen suuntaan, jossa ristey-
märiski on mahdollisimman pieni.

Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus 
ja Metsähallitus määrittelevät niin sanotut 

Metsäpeuranvasa Lauhanvuoren kansallispuistossa. Kuva: Milla Niemi.
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on mahdollisuus siihen, että kevätvaelluk-
selle lähtevät metsäpeurat suuntaisivat suo-
raan poronhoitoalueelle peura-aidan pään 
ohi. Toinen Kainuun metsäpeurakannan ti-
lankäyttöön liittyvä tunnistettu riski on, et-
tä peurakannan talvilaidunten painopisteen 
siirtyminen aivan peura-aidan tuntumaan ko-
ettelisi aidan pitävyyttä aikaisempaa voimal-
lisemmin. Talvilaidunten muutosta on hyvin 
hankala ennustaa, mutta metsäpeurakannal-
le on tyypillistä, että talvilaidunkeskittymät 
vaihtelevat vuodesta toiseen. Maastoseuran-
nat ja Luonnonvarakeskuksen pantapeura-
seuranta ovat avainasemassa riskin mahdol-
lisen realisoitumisen tunnistamisessa. 

Myös porojen talvilaitumet voivat muuttua 
siten, että liikkumispaine suuntautuisi peura-
aidan pään ohi metsäpeurojen talvilaitumia 
kohti. Mahdollisiin muutoksiin reagointia no-
peuttaa porojen liikkumisen tiivis seuranta.

4.3.3 Tiedotus, viestintä ja 
sidosryhmäyhteistyö

Hankkeessa tunnistettiin eri toimijoiden vä-
lisen avoimen tiedonkulun merkitys metsä-
peuran perimän turvaamisessa. Tiedonkulun 
merkitys korostuu erityisesti akuuteissa tilan-
teissa. Mitä nopeammin tieto eri toimijoiden 
välillä kulkee, sen paremmat ovat mahdol-
lisuudet tilanteen hoitamiseen. Hankkeessa 
järjestetyt yhteistyötapaamiset madalsivat 
eri toimijoiden välistä yhteydenottokynnys-
tä, mutta tiedotuksen ja viestinnän kehittämi-
seen on panostettava myös jatkossa. 

Tiedonkulun varmistaminen tähän hank-
keeseen osallistuneiden toimijoiden välillä ei 
yksinään riitä; erityisesti Pohjois-Pohjanmaal-
la on pystyttävä tunnistamaan metsäpeuran 
perimän turvaamiselle merkitykselliset sidos-
ryhmät (esim. paikalliset metsästäjät, maan-
omistajat), joille on kerrottava metsäpeuran 
perimän turvaamisen tärkeydestä ja sen vaati-
mista toimenpiteistä. Näin voidaan pyrkiä var-
mistamaan metsäpeuran perimän turvaami-
seen tähtäävän työn paikallinen (alueellinen) 
hyväksyttävyys.
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Porotaloustöissä on mahdollista liikkua 
moottoriajoneuvolla poronhoitoalueella ja 
sen välittömässä läheisyydessä ilman maan-
omistajan erillistä suostumusta (Maastoliiken-
nelaki 1995/1710). Tämä mahdollistaa poro-
talouteen liittyvien tehtävien hoitamisen tar-
vittaessa myös poronhoitoalueen tuntumas-
sa. Lainsäädäntöä on aikaisemmin tulkittu si-
ten, että metsäpeuran perimän turvaamiseen 
liittyvissä töissä vaaditaan maanomistajan 
suostumus. Tämä on hankaloittanut käytän-
nön töitä; alueita, joissa esimerkiksi poisto-
tarve ilmenee, on mahdotonta arvioida tar-
kasti etukäteen lupien hankkimista varten, ja 
tehtä vien tuloksellinen hoitaminen edellyttää 
usein esimerkiksi moottorikelkan käyttömah-
dollisuutta. 

Metsähallituksesta säädetyn lain 
(234/2016) perusteella Metsähallitus hoitaa 
sille säädettyjä julkisia hallintotehtäviä. Maa- 
ja metsätalousministeriö on tulosohjaukses-
saan osoittanut vastuun metsäpeuran peri-
män turvaamisesta Metsähallitukselle. Koska 
on kyse julkisesta hallintotehtävästä, tehtä-
vän hoitamisen kannalta tarpeellinen maas-
toliikenne voidaan aikaisemmasta tulkinnasta 
poiketen toteuttaa maastoliikennelain 4 §:n 2. 
momentin kohdan 2) mukaisesti ilman erillis-
tä maanomistajan tai haltijan lupaa.

kontrollivyöhykkeet (Pohjois-Pohjanmaan 
tilannetta kuvaavassa raportissa riskivyöhyk-
keet) poronhoitoalueen eteläpuolelle ja aset-
tavat tavoitteen kunkin vyöhykkeen metsä-
peurakannan enimmäiskoolle. Lisäksi selvite-
tään alueen metsästysseurojen suhtautumista 
metsäpeuranmetsästykseen. 

4.3.6 Toiminnan kehittäminen 
yksityisillä alueilla

Metsäpeurojen poisto poronhoitoalueelta ta-
pahtuu Suomen riistakeskuksen myöntämil-
lä poikkeusluvilla, eli poistoja koskevat sa-
mat reunaehdot kuin metsästystä. Näin ollen 
poiston toteuttamiseen vaaditaan aina met-
sästysoikeuden haltijan eli käytännössä joko 
maanomistajan tai metsästysoikeuden vuok-
ranneen metsästysseuran lupa. Valtion mailla 
toimittaessa tämä ei ole ongelma; Metsähal-
litus on myöntänyt metsäpeuran metsästys-
luvan avainhenkilöille. Yksityismaiden osalta 
lupa on selvitettävä aina tapauskohtaisesti. 
Metsästysoikeuden haltijan tavoittaminen voi 
olla hidasta, eikä poistoa edellyttävien tilan-
teiden syntyä voi useinkaan ennakoida. On-
gelma korostuu Pohjois-Pohjanmaalla, jossa 
yksityisten omistamia alueita on paljon. 

Metsähallitus selvittää yhteistyössä Suo-
men riistakeskuksen kanssa keskeisimmiksi 
arvioitavien alueiden metsästysoikeuden hal-
tijat (metsästysseurat) ja pyrkii hankkimaan 
alueellisesti mahdollisimman kattavan luvan 
poikkeusluvan mukaisten poistojen toteutta-
miselle jo ennalta. 
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Nyt raportoitavan hankkeen aikana Metsä-
hallitus otti haltuunsa metsäpeuran perimän 
turvaamiseen tähtäävien toimenpiteiden 
koordinoinnin. Lisäksi hankkeessa yhtenäis-
tettiin metsäpeurojen ja porojen poistokäy-
täntöjä sekä kehitettiin muita metsäpeuran 
perimän turvaamiseen liittyviä kenttätöitä. 
Toiminnan vakiinnuttamisessa auttoi oleelli-
sesti se, että kenttätöihin saatiin palkattua sa-
ma henkilö, joka hoiti töitä aikaisemmin Suo-
men riistakeskuksessa. 

Peura-aidalla on Kainuussa keskeinen roo-
li metsäpeuran perimän turvaamisessa. Peu-
ra-aidan kunnossapito on jo aikaisemminkin 
ollut Metsähallituksen vastuulla. Peura-aidan 
kanssa noudatettiin hankkeen aikana mallia, 
jossa Metsähallituksen työntekijät hoitivat ai-
dan kunnon tarkistamisen ja osan aidan kor-
jauksista ja osa korjauksista hankittiin osto-
palveluna. Malli todettiin toimivaksi, ja sitä on 
tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. Erityi-
sen hyväksi asiaksi nähtiin se, että nyt vastuu 
aidasta ja muista metsäpeuran perimän tur-
vaamiseen liittyvistä töistä ovat samalla or-
ganisaatiolla – kokonaiskuva on aikaisempaa 
paremmin hallittavissa. Hankeaikana myös 
parannettiin ja uusittiin peura-aidan rakentei-
ta (esim. peuraestesiltojen kansien vaihdot), 
mutta ne toteutettiin osana Metsähallituksen 
koordinoimaa MetsäpeuraLIFE-hanketta.

Merkittävä osa hankekokonaisuutta oli 
Pohjois-Pohjanmaan alueen tilannekuvan 
luominen ja metsäpeuran levinneisyyden laa-
jenemista ennakoivien toimintamallien kehit-
täminen sekä eri toimijoiden välisen viestin-
nän parantaminen ja roolien selkeyttäminen.

Hankkeen aikana kävi selväksi, että tarve 
metsäpeuran perimän turvaamiseen tähtää-
ville toimille on pysyvä ja että muuttuviin ti-
lanteisiin on pystyttävä reagoimaan jousta-
vasti. Sekä kenttätyön että sidosryhmäyhteis-
työn tarve todennäköisesti lisääntyy tulevai-
suudessa Pohjois-Pohjanmaan metsäpeura-
tilanteen kehittyessä. Samalla kasvaa myös 
viestinnän tarve. Eri toimijoiden välisen yh-
teistyön merkitys tulee korostumaan tulevai-
suudessa, kun metsäpeuran perimän turvaa-
miseen tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan 
nykyistä laajemmalla alueella.

5 Yhteenveto 
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