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Metsäpeura - Levinneisyys 

Suomessa ja Luoteis-Venäjällä 

 Villipeurat saapuivat Fennoskandiaan 
10 000 vuotta sitten jääkauden 
vetäytymisvaiheessa 

 Metsäpeuralla laajin levinneisyys 1600-
luvulla 

 Levinneisyys ja lukumäärät (vuosina 2013-
2014):  
 Kainuu (800 yksilöä)  

 Suomenselkä ja Ähtäri (1100)  

 Karjalan tasavalta (2400) 

 Arkangelin alue (1500 ?)* 

 Komin tasavalta (2500 ?)* 

 * Arkangelin ja Komin metsäpeurojen taksonominen status on 
epäselvä ja edellyttää lisäselvityksiä 
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Metsäpeura – Ulkonäkö ja 

lisääntyminen 

• Uros eli hirvas painaa 150-200 kg ja naaras 
eli vaadin 60-100 kg 

• Erona poroon metsäpeuralla on pidemmät 
jalat, pidempi kuono ja kapeammat sarvet  
– Sopeutumia syvään lumeen ja 

metsäympäristöön 

• Molemmilla sukupuolilla on sarvet 
– Hirvailla sarvet irtoavat syksyn kiima-ajan 

jälkeen, vaatimilla yleensä vasta talven 
jälkeen 

• Kerääntyvät syksyllä ”kiimatokkiin” eli 
kiimalaumoihin, joita valtahirvas vartioi 

• Vaadin synnyttää keväällä yhden vasan 
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Metsäpeura - Elinympäristöt 

 Suosii erämaisia alueita, vanhoja metsiä ja 
koskemattomia soita 

 Kesällä reheväkasvuiset suot 

 Talvella jäkälikkökankaat 

 Vaellusaikana harjumaisemat 

 Viihtyvät avoimilla paikoilla, joissa voivat 
suojautua pedoilta ja hyönteisiltä 
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Metsäpeura - Vuodenkierto 

• Peurojen ja karibujen (Rangifer tarandus 
lajin–alalajien) vuodenkiertoon kuuluvat 
pitkät syys- ja kevätvaellukset 

• Keväällä ja kesällä vaadin ja pieni vasa 
viihtyvät rauhallisilla soilla, joissa vaadin 
syö tupasvillaa ja muuta tuoretta 
kasvillisuutta 

• Kesän edetessä muodostavat pieniä 
kesälaumoja suoalueilla 

• Syksyllä muodostavat kiimalaumoja, joissa 
useita vaatimia ja yksi valtahirvas 

• Vaeltavat talveksi suuremmiksi laumoiksi 
jäkäläkankaille 
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Metsäpeura – Rangifer-suku 

 Rangifer-sukuun kuuluu vain yksi laji: 
Rangifer tarandus eli peura tai karibu 

 Sirkumpolaarisella alueella esiintyy useita 
peuran alalajeja, joista metsäpeura 
(Rangifer tarandus fennicus) on yksi 

 Suomen puolivilli poro on kesytetty 
tunturipeurasta Rangifer tarandus 
tarandus 

 Alalajit voivat edelleen risteytyä keskenään 
ja tuottaa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä 
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Metsäpeura - Lajiutuminen 

• Villipeurat levittäytyivät Fennoskandiaan 
viimeisen jääkauden jälkeen jään 
vetäytyessä 

• Peurat saapuivat pääasiassa silloisen 
Itämeren itäpuolelta ja Siperiasta 

• Alueella oli erilaisia ympäristöjä, kuten 
metsä- ja tunturivyöhykkeitä, joille peuran 
eri alalajit sopeutuivat 

• Metsäpeura-alalaji sai todennäköisesti 
alkunsa Siperiassa, josta se saapui 
Fennoskandiaan 

• Alalaji sai nimen Rangifer tarandus 
fennicus (E. Lönnberg 1909) 
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Metsäpeura - Suojelustatus 

 Suomessa IUCN:n luokituksen mukaan 
silmälläpidettävä laji (NT, near threatened) 

 Ei uhanalainen 

 Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen 
II laji 

 Suojelemiseksi perustettava erityisiä 
suojelualueita 

 Kuuluu Karjalan Punaiseen kirjaan 

 Harvinainen laji, rauhoitettu 
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Ihminen ja peura 
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Ihminen ja peura - Historia 

 Villipeura oli tärkeä saaliseläin viimeisen 
jääkauden jälkeen 

 Peura-aiheisia kalliomaalauksia ja 
paikannimiä  

 Muinaisten ihmisten vuodenkierto rakentui 
peurojen vaellusten mukaisesti 

 Tasapaino järkkyi, kun väkimäärä kasvoi ja 
pyyntitavat tehostuivat 

 1900-luvun alussa peura hävisi Suomesta, 
mutta säilyi Venäjän Karjalassa 

©  2013 Eräluvat 11 



Ihminen ja peura – Metsästys 

 Palautusistutuksen jälkeen Suomenselällä 
on metsästetty metsäpeuroja vuodesta 
1998 lähtien lähinnä maatalousvahinkojen 
vuoksi 

 Lupamääriä vähennetty 2008 alkaen 

 Vuotuiset kaatomäärät 10-40 yksilöä 

 Kainuussa lupamäärät olivat kymmenkunta 
peuraa/vuosi vuosina 1996-2003   

 Vuonna 2003 metsästys lopetettiin 
kokonaan 

 Karjalan tasavallassa metsäpeurojen 
metsästys kiellettiin vuonna 2002 
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Ihminen ja peura - 

Luontomatkailu 

 Metsäpeuran näkeminen luonnossa on 
ikimuistoinen elämys.  

 Metsäpeura-alueilla Kainuussa, 
Suomenselällä ja Venäjän Karjalassa on 
useita luontokohteita, kuten 
kansallispuistoja, joissa on mahdollista 
nähdä metsäpeuroja. 

©  2013 Eräluvat 13 



Ihminen ja peura - Vahingot 

 Metsäpeurasta voi aiheutua vahinkoja: 

 Maataloudelle 

 Tieliikenteelle 

 Metsätaloudelle 

 Koristejäkälän keruulle 

 Joistakin vahingoista voi saada korvauksia 

 Elinkeinoille kohdistuvien vahinkojen ei ole 
todettu olevan merkittäviä 

 Vahinkoja torjuttu metsästyksellä 
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Uhat 
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 Ihminen on muokannut 
elinympäristöjä merkittävästi 
 Soiden kuivaus, vanhojen metsien hakkuu, 

infrastruktuuri, raja-aidat, kaivokset 

 Metsäpeuran luontaiset elinalueet muuttuvat 

 Nykyinen maisemarakenne suosii 
hirveä ja hirvikanta ylläpitää 
suurpetokantoja 

 Metsäpeura ei toivu nopeasti 
muutoksista, sillä lisääntyy hitaasti 
 Vain 1 vasa vuodessa 

Uhat – Elinympäristöjen 

muutokset 
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 Metsäpeura on suden, karhun, ilveksen ja 
ahman saalislaji 

 Yhteiselo kuitenkin jatkunut toimivana jo 
tuhansia vuosia 

 Ihmisen aiheuttamat muutokset 
elinympäristöissä vaikuttavat eläinten 
lukumääriin ja peto-saalis –suhteeseen 

 Esim. → runsaasti hirviä → ravintoa 
pedoille → hirvimäärän äkillinen lasku 
vuosittain (ihmisen säätely, metsästys) → 
pedot etsivät muuta ravintoa, kuten 
metsäpeuroja  

 

Uhat - Suurpedot 
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 Venäjän metsäpeura-alueilla salametsästys 
on yleistä 

 Merkittävä tekijä kannan taantumassa 

 Suuria ja tiettömiä alueita on haastava 
valvoa 

 Moottorikelkkailua ei ole rajoitettu 

 Talvella voidaan salakaataa jopa 
kokonaisia laumoja 

 Salametsästys on ”kotitarvemetsästystä” 
tai huvittelua 

Uhat - Salametsästys 
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 Kolaririski suurin vaellusten aikaan, sekä 
talvella, jos paljon peuroja talvehtii samalla 
seudulla teiden lähellä 

 Kymmeniä kolareita vuodessa 

 Merkittävä kuolleisuustekijä 
metsäpeurakannassa 

 Venäjän Karjalassa liikenneväylät 
vaikuttavat mm. vaelluskäyttäytymiseen 

 Rautatiet, kanavat 

 

Uhat - Liikenne 
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Uhat – Taudit ja loiset 

 Vaikuttavat suoraan tai välillisesti 

 Sairas peura alttiimpi muille 
sairauksille ja pedoille 

 Sukkulamato Setaria tundra voi 
aiheuttaa joukkosairastumisia 

 Hirvikärpänen aiheuttaa karvojen 
kulumista ja lämmön karkaamista 

 Ilmaston lämpeneminen lisää 
loisten leviämistä pohjoiseen 
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 Salametsästyksen lisäksi myös muuta 
häirintää erityisesti Karjalassa 

 Moottorikelkalla jälkien seuraaminen 
talvella 

 Matkailijoiden määrä on lisääntynyt 
merkittävästi metsäpeurojen perinteisillä 
kesälaidunalueilla Karjalan tasavallan 
suurilla järvillä 

 Leiriytyminen saariin, joissa metsäpeurat 
normaalisti vasovat 

Uhat - Häirintä 
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Kannanhoito 
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 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) 
laskee Suomen metsäpeurat 1-3 vuoden välein 
helikopterin avulla 

 Samalla arvioidaan mm. vasojen osuus 

 RKTL ja Suomen riistakeskus pannoittavat 
metsäpeuroja GPS-pannoilla 

 Elinympäristöt, vaelluskäyttäytyminen, 
kuolleisuus, vasojen selviäminen 

 Maastoseurannat ja –havainnoinnit 

Kannanhoito – Tutkimus 

ja seuranta 
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 Metsäpeura ja poro voivat lisääntyä keskenään 

 Uhka metsäpeuran rotupuhtaudelle 

 Estotoimenpiteitä   

  Aita poronhoitoalueen etelä- ja itärajalla 

  Silta- ja tierakenteet 

 Risteymien poistot sekä porojen ja 
metsäpeurojen poistot 

 Venäjällä poronhoitoalue on pohjoisempana 

 Uhka rotupuhtaudelle tulee ennen kaikkea 
Suomen puolelta 

Kannanhoito - 

Rotupuhtaus 
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 Metsäpeura kuuluu EU:n 
luontodirektiivin liitteen II lajeihin  
 Suomen tulee suojella metsäpeuran elinalueita 

 Peruste yli 30 Natura-alueen valinnassa 

 Lisäksi muita suojelualueita, kuten 
kansallispuistoja metsäpeura-alueella 
(Esim. Salamajärven kansallisp.) 

 Karjalan tasavallassa useita 
suojelualueita ja kansallispuistoja, joiden 
perusteena on metsäpeuran suojelu 
(Esim. Kostamuksen luonnonpuisto) 
 Lisää alueita myös suunnitteilla 

Kannanhoito - 

Suojelualueet 
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 Metsäpeuran salametsästyksestä saa Venäjällä 
tuntuvan sakon 

 Riistanvartioiden määrää on lisätty 

 Moottorikelkkarajoituksia suunnitellaan 

 Uusia eriasteisia suojelualueita on suunnitteilla 

 Tiedotusta lisätään sekä metsäpeurakannan 
taantumasta että sanktioiden suuruudesta 

Kannanhoito – 

Salametsästyksen ehkäisy 
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 Suomessa ilves- ja karhukannat ovat 
runsastuneet, kannanhoidollista metsästystä on 
pyritty kohdistamaan metsäpeura-alueille 

 Mahdollinen seuraus: vasaosuus Kainuun 
metsäpeurakannassa on viime vuosina (2013) 
parantunut 

Kannanhoito – 

Suurpetojen metsästys 



 Paikallisväestö, kuten metsästäjät, auttavat mm. 
lentolaskentojen esikartoituksessa 

 Lennettävän alueen suunnittelu 

 Metsästäjät keräävät Suomenselällä vuosittain 
maastohavaintoja metsäpeuralaumoista 

 Kannan ikä- ja sukupuolirakenne 

 Suomenselän palautusistutuksessa sekä 
mahdollisessa tulevassa palautusistutuksessa 
vapaaehtoisilla on keskeinen rooli 

Kannanhoito - 

Vapaaehtoistyö 
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 Suomenselän palautusistutus oli onnistunut 

 Kanta sai alkunsa kymmenen tarhatun 
metsäpeuran jälkeläisistä 1970- ja 1980-lukujen 
vaihteessa -> Nyt noin 1100 yksilöä 

 Uuden palautusistutuksen suunnitteluhanke on 
käynnissä (Metsähallitus 2014-2015) 

Kannanhoito – 

Palautusistutus 
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 Metsäpeura-alueilla valtion maiden 
metsänhoidossa noudatetaan erityisiä 
toimenpiteitä 

 Jäkäläpeitteen säästäminen 

 Säästöpuiksi naavaiset ja luppoiset puuryhmät 

 Ohjeet Metsähallituksen ympäristöoppaassa 

Kannanhoito - 

Metsätalous 
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Kannanhoito – Karelia ENPI CBC -hanke 

 Suomalais-venäläinen 
yhteistyöhanke vuosina 2013-2014 

 Tavoitteena mm. Karjalan 
metsäpeurojen lukumäärän 
arviointi, yhteisen 
toimintasuunnitelman laadinta ja 
metsäpeuramateriaalien tuotanto 

 Lentolaskenta Karjalassa vuonna  
2014 

 Nettisivut, esite, näyttely, 
Powerpoint, video 

 Toimintasuunnitelma 
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This Powerpoint presentation was prepared during a project co-funded by the European 

Union, the Russian Federation and the Republic of Finland. 


