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Esipuhe 

Suomen ja Venäjän Karjalan metsäpeurat ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, ja tämä on ylläpitä-

nyt yhteistyötä myös metsäpeuratutkijoiden kesken jo vuosikymmeniä. Jo useita vuosia tutkijoita on 

askarruttanut Karjalan tasavallan metsäpeurakannan todellinen koko, sillä jälkihavainnot viittasivat 

siihen, että kanta on taantunut edellisen arvion tekemisen jälkeen. Tämän tutkimuskysymyksen ym-

pärille lähdimme rakentamaan hankehakemusta Karelia ENPI CBC -rahoitusohjelmaan. Hakemus 

laadittiin kesällä 2012. Silloin myös kokoonnuimme Petroskoissa hankkeen tiimoilta ensimmäistä 

kertaa ja suunnitelma hiottiin lopulliseen muotoonsa. 

Hanke käynnistyi heinäkuussa 2013 ja päätavoite, Karjalan metsäpeurojen kanta-arvion päivittämi-

nen, toteutettiin onnistuneesti maaliskuussa 2014 lentolaskennan avulla. Karjalan kannan 

maksimikooksi saatiin 2400 metsäpeuraa. Karjalan populaatio toimi lähdepopulaationa Suomen 

metsäpeurakannalle 1940-luvulla, jolloin Suomen metsäpeurat olivat sukupuutossa. Vastaavaa tu-

lomuuttoa ei ole realistista enää odottaa, sillä Karjalan kanta on taantuva ja sen levinneisyysalue on 

supistunut ja vetäytynyt pohjoiseen ja itään, kauemmas Suomen rajasta. 

Olosuhteet tutkimukselle ovat maissamme hyvin erilaiset. Tästä on selvimpänä esimerkkinä metsä-

peurojen levinneisyysalueen laajuus ja elinympäristöjen erilaisuus Suomessa ja Karjalan 

tasavallassa. Suomessa tutkimusta ja seurantaa helpottavat metsäautotieverkosto, tiivis asutus sekä 

metsäpeurojen suppeahkot elinalueet. Karjalassa taas metsäpeurojen elinympäristö on luonnontilais-

ta, tietöntä erämaata, jolloin esimerkiksi eläinten tavoitettavuus pannoituksia varten on 

huomattavasti haastavampaa. 

Metsäpeuratoimintasuunnitelma pitää sisällään toimenpideosan ja raporttiosan. Raporttiosa sisältää 

kahdeksan hankkeen aikana laadittua raporttia. Lisäksi hankkeen aikana on valmistettu metsäpeura-

esite, -video, -valokuvanäyttely, PowerPoint-esitys sekä laajat metsäpeuraverkkosivut. Kaikki 

materiaalit on laadittu kolmella kielellä (suomi, venäjä ja englanti). Lisätietoa materiaaleista löytyy 

metsäpeuraverkkosivuilta: www.suomenpeura.fi. 

Yhteistyö partnereiden kanssa on ollut antoisaa, avointa ja lähes päivittäistä. Työpajoja ja yhteisiä 

seminaareja on järjestetty, samoin kuin tutustumismatkoja naapurimaan kenttätöihin. Toiminta-

suunnitelma luo raameja ja malleja avoimen yhteistyön jatkamiseksi myös tulevaisuudessa. Lisäksi 

laajempia, tämän hankkeen kaltaisia yhteistyöhankkeita saadaan toivottavasti rakennettua lähitule-

vaisuudessakin. Yhteinen ja tärkeä tavoitteemme on alueemme alkuperäislajin, metsäpeuran, 

tulevaisuuden turvaaminen monien haasteiden keskellä. 

22.1.2015 

Menestyksekkäästä yhteistyöstä kiittäen, 

 

Jenni Miettunen 

Projektipäällikkö, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 

Karelia ENPI CBC -hanke 2013-2014: Establishing the cross-border cooperation to safeguard the 

declining wild forest reindeer population 

 

http://www.suomenpeura.fi/
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OSA 1: Tavoitteet ja toimenpiteet Suomen ja Venäjän väliselle yhteistyölle  

metsäpeurakannan seurannassa, tutkimuksessa ja hoidossa 

 

1. Tutkimusyhteistyö 

Tiedonjako suomalaisten ja venäläisten metsäpeuratutkijoiden ja riistaviranomaisten kanssa on vält-

tämätöntä, jotta pysytään selvillä metsäpeurakannan kokonaistilanteesta. Tutkijat ovat jo 

vuosikymmenten ajan pitäneet seminaareja, joissa tietoja maiden metsäpeurakannan tilanteesta on 

jaettu, ja tavoitteena on pyrkiä entistä säännöllisempään yhteistyöhön. Avoin keskustelu tutkimus-

suunnitelmista, tuloksista, haasteista ja menetelmistä auttaa molempien maiden tutkijoita ja 

viranomaisia työssä, jonka tavoitteena on parantaa metsäpeuran asemaa ja estää kannan taantuma ja 

sukupuutto. Seminaarivierailujen lisäksi vastavuoroiset vierailut kenttätyöjaksoilla avartavat eri 

osapuolten näkemyksiä alueiden ominaispiirteistä ja työtavoista. 

Tavoitteet ja toimenpiteet:  

Tiedonvälitys hankkeen tärkeimpien toimijoiden välillä jatkuu hankkeen jälkeen vuosittaisissa ta-

paamisissa. Tapaamispaikat pyritään järjestämään rajan läheisyyteen matkakulujen ja -ajan 

säästämiseksi. Tapaamiset voivat olla osa muuta tapahtumaa, esimerkiksi vuosittaista seminaaria. 

Laaditaan sähköpostilista keskeisistä toimijoista ja tietoa tutkimushankkeista, tuloksista, haasteista 

ja menetelmistä jaetaan myös sähköpostitse. Tavoitteena on avoin ja vastavuoroinen keskustelu ja 

tarvittaessa toimijoiden avustaminen. Järjestetään tarpeen mukaan kenttävierailuja, joiden avulla 

tutustutaan alueiden haasteisiin ja kehitetään yhdessä menetelmiä. 

 

2. Metsäpeurojen kannanarviot Suomessa ja Karjalan tasavallassa 

Suomessa metsäpeurakannan koko on laskettu lähes vuosittain tai joka toinen vuosi helikopterin 

avulla totaalilaskentana. Totaalilaskenta on mahdollista, koska levinneisyysalue on suppea ja hyvin 

tunnettu. Tiheä tieverkosto ja pannoitetut yksilöt mahdollistavat kattavan ennakkokartoituksen. 

Vuonna 2013 Kainuussa arvioitiin elävän noin 800 metsäpeuraa ja Suomenselällä 1100. Kannat 

ovat olleet viime vuosina vakaat. Kevättalvella 2013 vasojen osuus koko kannasta oli molemmilla 

alueilla noin 15 %. 

Karjalan tasavallassa metsäpeurojen kannanvaihtelua ja levinneisyyttä seurataan vuosittain lumijäl-

kilaskennalla. Karjalan tutkimuskeskuksen biologian laitoksen tutkijat keräävät havaintoaineistoa 

myös kesäisin. Venäjän maatalousministeriön Karjalan riistahallinnon osasto on ottanut käyttöön 

miehittämättömän lennokin, jonka avulla tehtiin ensimmäiset lentokartoitukset talvella 2014.  

ENPI CBC -hankkeen rahoittama koko Karjalan tasavallan metsäpeurojen levinneisyysalueen kat-

tava helikopterilaskenta toteutettiin maaliskuussa 2014. Menetelmänä käytettiin linjalaskentaa. 

Talvi 2014 oli vähäluminen, jolloin peurat saattoivat liikkua enemmän ja olla enemmän hajallaan. 
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Tämä ei kuitenkaan haitannut laskentaa; linjalaskentaa voidaan pitää luotettavampana, kun eläimet 

ovat jakaantuneet alueelle satunnaisemmin eivätkä suurina, harvoina keskittyminä.  

Kannanarvion tulokseksi saatiin Karjalan tasavallan metsäpeurojen maksimikannankoko 2400 yksi-

löä, joista vasojen osuus oli 21 %. Pohjoisissa piireissä kannanarvio saatiin lentolaskentojen 

tulosten perusteella tehdyn analyysin avulla (1824 yksilöä). Eteläisissä piireissä (550 yksilöä) käy-

tettiin laskennan tukena myös alueella aiemmin tehtyjä lumijälkilaskentoja, sillä lentoaikaan lunta 

oli niin vähän, että maa näkyi ja jälkien ja eläinten havaittavuus oli huono. Tämän ja aiempien kan-

ta-arvioiden perusteella voidaan todeta, että Karjalan metsäpeurakanta on taantuva. 

Metsäpeurakantojen nykytila ja kehityssuunta edellyttää säännöllistä seurantaa sekä Suomessa ja 

Venäjällä. 

Tavoitteet ja toimenpiteet:  

Suomen metsäpeurakantojen seurantaa on tarpeen jatkaa nykymuodossaan.  

Karjalan tasavallan metsäpeurojen kannanarvio tehdään 3-5 vuoden välein käyttäen menetelmänä 

jälkilaskentoja, moottorikelkkakartoituksia, miehittämätöntä lentokonetta ja helikopteria. Samalla 

kartoitetaan laumojen jakautuminen alueelle, laumakoko sekä muutokset levinneisyysalueessa. Ha-

vainnoinnin yhteydessä laumat valokuvataan ja selvitetään kannan rakenne. Karjalan 

tutkimuskeskuksen biologian laitos, Karjalan tasavallan riistahallinto sekä paikallistoimijat tekevät 

edellä mainitut kartoitukset ja laskennat helikopterilaskentoja lukuun ottamatta omalla rahoituksel-

laan.  

Seuraava Karjalan tasavallan metsäpeurojen helikopterilaskenta pyritään ajoittamaan vuosille 2017–

2019. Karjalan tutkimuskeskuksen biologian laitos on laatinut useita apurahahakemuksia, mutta 

apurahojen saaminen on epävarmaa. Tutkimuslaitokset ja muut metsäpeuratoimijat Suomessa ja 

Venäjällä seuraavat avautuvia rahoituskanavia (EU ym.) tavoitteena löytää rahoitus seuraavaan len-

tolaskentaan.  

Resurssien käytön tehostamiseksi pyritään keräämään aineistoa siten, että voidaan vertailla eri me-

netelmillä saatuja tuloksia. Kun saadaan tietoa eri menetelmillä saatujen tulosten suhteesta toisiinsa, 

voidaan vuosittain, suhteellisen pienillä kustannuksilla kerättävään aineistoon (esim. jälkilaskennat) 

perustuvia tuloksia kalibroida käyttäen hyväksi kalliimpien, harvemmin tehtävien, mutta tarkempi-

en laskentojen (esim. helikopterilaskenta) tuloksia. 

 

3. Rotupuhtaus 

Nykyään metsäpeurojen ja porojen sekoittumisen ja siitä aiheutuvien rotupuhtausongelmien riski on 

suurempi Suomessa kuin Karjalassa. Venäjällä poronhoitoalue on pohjoisempana Kuolan piirissä, ja 

metsävyöhyke Karjalassa on pääasiassa poroista vapaata aluetta. Suomen poronhoitoalueelta kar-

kaavat porot ovat kuitenkin uhka myös Karjalan metsäpeurojen rotupuhtaudelle, sillä poroja karkaa 

satunnaisesti poronhoitoalueelta sekä etelään Kainuun metsäpeura-alueelle että itään Venäjän Kar-

jalaan. Karanneita poroja voi myös vaeltaa Kainuun kautta Venäjälle.  
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Venäjän rajavartiosto ja Karjalan tutkimuskeskuksen tutkijat ovat sopineet yhteistyöstä, jonka avul-

la porojen ja metsäpeurojen liikkumista Venäjän ja Suomen rajalla seurataan. Poistot Venäjän 

puolella ovat haastavia toteuttaa, sillä porot ovat edelleen suomalaisten poromiesten omistuksessa.  

Karjalassa porojen ja metsäpeurojen sekoittumista on voinut tapahtua myös aiemmin, kun poronhoi-

toa harjoitettiin myös Karjalassa. Pääasiassa Karjalassa käytettiin metsäpeurasta kesytettyä muotoa, 

mutta jonkin verran myös tunturiporosta kesytettyä poroa. Poron- ja peuranhoito lopetettiin 1960-

luvulla. Venäjällä on meneillään metsäpeurojen rotupuhtautta koskeva selvitys, jonka tulokset saa-

daan vuoden 2014 lopussa. RKTL aloittaa Suomessa verinäytteiden keräämisen 

metsäpeurapannoitusten yhteydessä. 

Suomessa poroja pääsee Kainuun metsäpeura-alueelle aidan alta, aidan raoista sekä vesistöjä ja teitä 

pitkin. Rotupuhtauden ylläpito Suomessa vaatii jatkuvaa seurantaa ja konkreettisia toimenpiteitä, 

kuten porojen poistoja metsäpeura-alueelta ja metsäpeurojen poistoja poronhoitoalueelta.  

Tavoitteet ja toimenpiteet:  

Edistetään Venäjän rajavartioston ja venäläisten tutkijoiden välisen yhteistyön käynnistämistä ja 

vakiinnuttamista koskien Suomen ja Venäjän rajalla tapahtuvaa porojen ja metsäpeurojen liikkumi-

sen raportointia. 

Suomen riistakeskus ja Metsähallitus edistävät paliskuntien kanssa rotupuhtauden eteen tehtävää 

työtä. Poronhoitoalueen eteläisen ja itäisen aidan kunnossapitoon suunnataan voimavaroja ja neu-

votteluja paliskuntien kanssa edistetään. Seurataan mahdollisuuksia uuden hankkeen aloittamiseksi 

parempien tie- ja aitaratkaisujen löytymiseksi. 

Selvitetään mahdollisuuksia ja rahoituksen löytymistä hankkeelle, jossa yhdistetään ja analysoidaan 

Suomessa, Venäjällä ja myös muualla Fennoskandiassa kerätty Rangifer tarandus -alalajien näyte-

aineisto perimäkartan selvittämiseksi. 

 

4. Suurpetojen vaikutus 

Suurpetojen saalistus on Suomessa, erityisesti Kainuussa, yksi merkittävimmistä metsäpeurojen 

kuolleisuustekijöistä. Tiedot eri suurpetojen vaikutuksesta metsäpeurakantaan eivät kuitenkaan ole 

kovin tarkkoja johtuen siitä, että tarkempien tulosten saamiseksi täytyisi pannoitettuja suurpetoja ja 

metsäpeuroja olla samoilla alueilla runsaasti.  

Venäjällä suurpetojen saalistuksen on todettu keskittyvän ensisijaisesti hirviin, eikä metsäpeuroihin 

kohdistuvaa saalistusta pidetä merkittävänä tekijänä Karjalan metsäpeurakannan taantumassa.  

Tavoitteet ja toimenpiteet:  

RKTL (vuodesta 2015 lähtien Luonnonvarakeskus, Luke) jatkaa ja kehittää yhteistyötä suurpeto- ja 

metsäpeuratutkimuksen välillä tavoitteena selvittää tarkemmin eri suurpetojen vaikutus metsä-

peurakantaan. Karjalan tutkimuskeskuksen biologian laitos jatkaa suurpetotutkimuksiaan. 
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Mahdollisuuksien mukaan kehitetään suomalais-venäläistä yhteistyöhanketta koskien suurpetojen 

metsäpeuroihin kohdistuvaa saalistusta Suomessa ja Venäjän Karjalassa.  

 

5. Metsäpeurojen pannoitukset ja uudet suojelualueet Karjalan tasavallassa 

Pannoitettuja vaatimia seuraamalla saadaan tietoa muun muassa peurojen elinympäristön valinnasta, 

vaelluksista, vasatuotosta, kuolevuudesta ja kuolevuuteen vaikuttavista tekijöistä. 

RKTL pannoittaa metsäpeuroja käyttäen menetelmänä helikopteria sen tehokkuuden vuoksi. Heli-

kopteripannoitus on kuitenkin kallis menetelmä, eikä sen käyttö ole mahdollista ilman riittävää 

rahoitusta. ENPI CBC -hankkeessa hankittiin kolme metsäpeurapantaa Karjalan tasavallan metsä-

peuroille. Tarkoitus oli pannoittaa metsäpeuroja tasavallan pohjoisosissa kesällä 2014, mutta 

yrityksestä huolimatta siinä ei onnistuttu. Menetelmänä oli saarilla tapahtuva ajo, jolloin uimaan 

lähtenyt peura olisi otettu kiinni veneellä ja laitettu panta paikoilleen. Tällä tavoin metsäpeuroja on 

aikaisemmin otettu kiinni ja merkitty Karjalan tasavallassa. Kesän 2014 epäonnistuminen saattoi 

johtua siitä, että metsäpeurojen elinalue on muuttunut, eikä peuroja todennäköisesti liiku enää saa-

rilla niin paljoa kuin ennen.  

Karjalan tasavallassa suojelualueiden perustamisen on todettu olevan hyvä keino estää ja vähentää 

salametsästystä. Pannoitettujen metsäpeurojen avulla saataisiin arvokasta tietoa tärkeistä laidun- ja 

vasomisalueista sekä vaellusreiteistä.  Näiden tietojen avulla voidaan edistää uusien suojelualueiden 

perustamista. 

Tavoitteet ja toimenpiteet:  

Otetaan ENPI CBC -hankkeessa hankitut kolme metsäpeurapantaa käyttöön heti kun mahdollista, 

joko syystalvella 2014 tai kevättalvella 2015 käyttäen menetelmänä moottorikelkkaa ja nukutusaset-

ta. Jatkossa pyritään lisäämään pantojen määrää, ja etsitään rahoituskanavia pantojen hankintaan ja 

GPS-seurantaan. 

Uusien suojelualueiden perustamista Karjalan tasavaltaan edistetään. Tarkoitukseen voidaan hyö-

dyntää sekä Suomen pantapeurojen paikkatietoaineistoja että tulevien Venäjän pantapeurojen 

aineistoja. Suojelualueet voivat olla monenlaisia Venäjän lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi 

väliaikaisia suojelualueita, tai alueita, joissa kaikki metsästys on kielletty. Tällainen alue helpottaa 

salametsästyksen valvontaa. 

RKTL:n (Luken) tietoja Venäjälle vaeltaneiden pantapeurojen liikkeistä ja venäjänpuoleisista 

elinaluista jaetaan Karjalan tutkimuskeskuksen tutkijoille. Mahdollisuuksien mukaan venäläiset 

biologit voivat maastokaudellaan tehdä havaintoja Suomesta vaeltaneiden pantapeurojen laumoista, 

kesälaitumista ja vasoista. 
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6. Metsäpeurojen salametsästyksen ja häirinnän estäminen sekä yhteiskuntatieteellinen tut-

kimus 

Salametsästyksen tiedetään olevan keskeinen syy Karjalan tasavallan metsäpeurakannan taantu-

maan. Venäjällä moottorikelkkailua ei ole rajoitettu, ja metsäpeuroja sekä salametsästetään että 

ajetaan takaa moottorikelkoilla. Samoin lisääntynyt häirintä stressaa metsäpeuroja. Metsäpeuroille 

merkittävät vasomissaaret Louhen piirissä ovat nykyisin suosittuja turistikohteita, mikä saattaa vai-

keuttaa vasontaa ja pakottaa metsäpeurat pois luontaisilta vasomisalueilta. 

Karjalan tasavallassa riistanvartijoiden määrää on lisätty, ja nykyisellään vartioita on yhteensä 24 

(1-2 vartijaa jokaisessa piirissä). Samoin metsäpeuran salakaadoista määrättävien sakkojen summia 

on suurennettu. Tieto sakkojen kasvamisesta tai ylipäätään metsäpeuraan kohdistuvan salametsäs-

tyksen haitallisuudesta ei välttämättä kuitenkaan tavoita kohderyhmiä.  

Sakkojen lisäksi on pyrittävä vaikuttamaan myös asenteisiin. Salametsästystä estävä ja metsäpeuro-

jen arvostusta lisäävä asennekasvatus on haastavaa. Asenteisiin vaikuttaminen paikallistasojen 

kautta on vaikeaa, sillä kyläläiset ovat usein solidaarisia toisilleen, eikä rikollisesta toiminnasta ker-

rota ulospäin. Riittävän laaja ja valtiollinen tiedonvälitys tavoittaisi kohderyhmät paremmin.  

Tavoitteet ja toimenpiteet:  

Pyritään lisäämään tiedotusta sekä salametsästyksestä annettavista rangaistuksista, salametsästyksen 

ja häirinnän haitallisuudesta sekä metsäpeurakannan tilasta. Seurataan, onko hankkeessa tuotetulla 

materiaalilla ja metsäpeuraviestinnällä vaikutusta ihmisten asenteisiin ja kartoitetaan, mitkä keinot 

toimivat parhaiten salametsästyksen estämisessä.  

Venäjän riistahallinto ja tutkijat edistävät moottorikelkkailua rajoittavaa säätelyä metsäpeuralle tär-

keillä elinalueilla, samoin kuin suojelu- ja metsästyskieltoalueiden perustamista. 

 

7. Viestintä 

ENPI CBC-hankkeessa valmistetaan metsäpeuratietoutta lisäävä verkkosivu, esite, PowerPoint-

esitys, kiertävä näyttely ja video. Kaikista materiaaleista tehdään suomen- ja venäjänkieliset versiot. 

Verkkosivut, video ja PowerPoint-esitys löytyvät osoitteesta suomenpeura.fi, forestreindeer.ru, fo-

restreindeer.en ja forestreinreer.com. Esitettä voi tilata Kuhmon Luontokeskus Petolasta. 

Tavoitteena on lisätä ajankohtaista tietoa metsäpeurasta, lisätä metsäpeuran arvostusta ja vähentää 

häirintää ja salametsästystä. 

Tavoitteet ja toimenpiteet:  

Esitteitä jaetaan Suomen ja Venäjän metsäpeura-alueiden luontokohteisiin, matkailukeskuksiin ja 

kyliin, joiden kautta matkailijat tulevat erämaihin. Video jaetaan niihin edellä mainittuihin kohtei-

siin, joissa on auditorio tai muu sopiva paikka videon katsomiseen. Video on katsottavissa myös 

verkkosivuilla. PowerPoint-tiedosto jaetaan mahdollisimman laajasti edellisten lisäksi myös paikal-

listoimijoille, esim. yhdistyksille, kouluille ja metsästysseuroille, lisäksi sen voi ladata nettisivuilta. 
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Kiertävälle näyttelylle laaditaan kiertosuunnitelma tavoitteena, että se kiertää mahdollisimman mo-

nissa paikoissa sekä Suomessa että Karjalan tasavallassa. 

Hankkeessa tuotettuja tekstipohjia voi jatkossa käyttää mm. tekstitaulujen, infotaulujen ja muiden 

materiaalien valmistukseen. 

Materiaaleja toimitetaan metsäpeuratoimijoille, kuten Suomen riistakeskukselle ja RKTL:lle, ja 

kyseiset tahot voivat välittää niitä eteenpäin. 
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Osa 2: Raportit 

Metsäpeurojen lentolaskenta Karjalassa 2014 

 

Panchenko
1
D., Tirronen

1 
K., Simonov

1 
S., Miettunen

2
 J., Belkin

1 
V. & Danilov

1 
P.  

1. Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen biologian laitos  

2. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 

 

Lentolaskenta on yksi keskeisimmistä keinoista määrittää hirvieläinte määrä metsäalueella (Ge-

rasimov 1961, 1963; Semenov 1961; Priklonski & Zykov 1963; Smirnov 1970; Gluškov 1977; 

Kuzmin et al. 1984; Kuzjakin et al. 2009). Lentolaskentaa käytetään sekä itsenäisenä laskentamene-

telmänä että talvisen liikehdinnän laskentaa täydentävänä menetelmänä. 

 

Tavoitteet:  

- määrittää metsäpeuramäärä Karjalan tasavallassa 

- määrittää metsäpeuran jakautuminen Karjalan tasavallan alueella. 

 

Aineisto ja menetelmät: 

Metsäpeuran lentolaskenta suoritettiin 17.–28.3.2014 Nevskin ilmailukerhon (Невский аэроклуб) 

Robinson 44 Raven II -helikopterilla. Lennot tapahtuivat 150 m:n korkeudella ja 120–150 km/h:n 

keskinopeudella suunnitelluilla reiteillä. Yksi lento kesti noin kolme tuntia, ja yhteensä lentotunteja 

kertyi 65. Reitit kulkivat Louhen, Kemin, Kalevalan, Kostamuksen, Vienanmeren, Segežan ja Mu-

jejärven alueilla. 

 

 
 

Kuva 1. Robinson R44 Raven II -helikopteri 

 

Ohjaamossa oli kaksi laskijaa (yksi kummallakin puolella) ja henkilö, joka kirjasi tiedot ylös las-

kentalomakkeeseen, teki eläinhavaintoja GPS-navigaattorilla ja korjasi lentäjän kanssa lentoreittiä. 

Myös lentäjä ja tietojen kirjaaja tekivät havaintoja. Laskenta-alueeksi määritettiin 200 metriä ko-
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neen kummallakin puolella. Laskenta-alueet määritettiin silmämääräisesti ja varmistettiin myö-

hemmin laskennan tulosten käsittelyn yhteydessä GPS-järjestelmän avulla. Jokainen vastaan tullut 

lauma valokuvattiin. 

 

Laskenta-alueen pinta-ala laskettiin reittien pituuden x (km) ja leveyden (400 m) avulla seuraavan 

kaavan mukaisesti: S = 0,4x (km
2
) 

 

Metsäpeuratiheys laskettiin seuraavan kaavan mukaisesti: P = n/S, jossa n = tavattujen eläinten 

määrä ja S = laskentapinta-ala.  

 

Tietojen ekstrapolointi toteutettiin alueilla, joilla menneiden talvilaskentojen mukaan on tavattu 

eniten metsäpeuroja: Louhen, Kemin, Kalevalan ja Kostamuksen alueilla. Siellä metsäpeuralle so-

pivien elinalueiden pinta-ala on alle 100 hehtaaria metsää ja suota. Myös Kemin 

ekstrapolointialueeseen kuuluu suota, koska tälle alueelle on tyypillistä, että metsäpeura laiduntaa 

myös suurilla soilla. Nämä suot ovat niin kutsuttuja jäkäläsoita, ja siksi erittäin sopivia peuroille. 

Aluelaskennasta karsittiin tiettyjä ns. tyhjiä välejä, joilla oli asutusta tai suuria järviä. Louhen, Ka-

levalan ja Kostamuksen alueilta karsittiin lisäksi suuria suoalueita. 

 

Mujejärven, Segežan ja Vienanmeren alueilla suoritettiin monitahoinen kannanarviointi edellisten 

talvilaskentojen perusteella. Perusteena käytettiin myös Karjalan maatalousministeriön paikallisten 

tarkastajien, metsästäjien ja paikallisten asukkaiden antamia tietoja heidän kohtaamistaan eläimistä. 

Näiden alueiden lentolaskennan reitit määritettiin eläinten levinneisyyden tutkimista ja Karjalan 

levinneisyysalueen etelärajan määrittämistä varten. 

 

Laskenta aloitettiin Mujejärven alueella (pohjatyöt tehtiin Mujejärven kylässä). Ensimmäisenä päi-

vänä lennettiin reitit nro 1 ja 2 (kuva 2). Peurojen jälkiä havaittiin Kätkijärven ja Peningan 

läheisyydessä (kuva 2), mutta itse eläimiä ei tavattu. Eläinten jälkiä oli vähän, ja niitä löytyi rajoite-

tulta alueelta. Toisena päivänä lennettiin reitit nro 3 ja 4. Tällöin löydettiin 58 peuran lauma suon 

reunalta, joka sijaitsee 20 km pohjoiseen Rovkulskin järveltä. Kyseisellä alueella metsäpeuroja 

nähdään usein. Tänä vuonna eläimet kokoontuivat laumaksi, joka on kyseisellä alueella havaitta-

vaksi laumaksi suuri. Mujejärven alueen valtion tarkastajan mukaan eläimet oleskelivat täällä talven 

loppupuolen, ja paikalliset asukkaat näkivät sekä niiden jälkiä että itse eläimiä. 

 

Laskennan tukikohtaa muutettiin 19.3. ja samalla lennettiin reitti nro 5. Peuralaumoja havaittiin 

Nuokkijärven alueella (kuva 2). Reitti nro 6 kulki pääasiassa Kostamuksen alueella ja sen luonnon-

suojelualueella. Eläinten jälkiä tai eläimiä ei löydetty. Reitin nro 7 lennolle (20.3.2014) osallistui 

myös Suomen tiedotusvälineiden edustajia. Reitti kulki Ala-Kuittijärven itäreunalla olevien peuro-

jen talvilaiduntamisalueiden kautta. Laajalta alueelta löytyi eläinten jälkiä, mutta itse eläimiä ei 

löydetty. Saman päivän toinen reitti (reitti nro 8) kulki Pistojärven ja Ohtajärven peurojen laidunta-

misalueiden kautta.  
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Kuva 2. Kaavio metsäpeuran lentolaskennasta Karjalassa: 1 – havaittujen eläinten havaitsemispaik-

ka ja määrä, 2 – jälkien havaitseminen alueilla, joilla vähän eläimiä, 3 – reitin linja, 4 – reitin 

numero.  

 

Reitiltä 8 löydettiin kolme laumaa, joissa oli 9, 7 ja 13 eläintä. Kalevalan alueen valtion tarkastajan 

mukaan alueella tavataan vuosittain metsäpeuroja. Seuraavana päivänä (21.3.2014) oli erittäin 
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rankka lumisade, jonka vuoksi laskenta siirrettiin toiselle päivälle. Reitit 9, 10 ja 11 kulkivat Kale-

valan ja Louhen alueilla. Reitin nro 9 jälkeen helikopteri tankattiin Pääjärven kylässä, jonka jälkeen 

se lähti reitille nro 10. Tämän jälkeen helikopteri tankattiin taas Pääjärven kylässä, josta se palasi 

Kalevalan kylään reittiä nro 11 pitkin. Reitillä nro 9 ei havaittu peurojen jälkiä. Reitin nro 10 varrel-

la havaittiin Pääjärven luona 13 eläimen lauma. Lisäksi havaittiin myös 3 peuraa pienen järven 

rannalla ja 7 eläimen lauma Niskan alueella. Reitillä nro 11 havaittiin Tuoppajärven luona kaksi 

eläinlaumaa, joissa oli 6 ja 22 yksilöä.  

 

23.3. lennettiin reitit 12, 13 ja 14, ja polttoainetta täydennettiin Pääjärven kylässä. Reitillä nro 13 

havaittiin Yläjärven luona kaksi eläinlaumaa, joissa oli 3 ja 19 yksilöä, ja Ylä-Kuusemajärven luona 

lauma, jossa oli 7 yksilöä. Seuraavana päivänä lennettiin Kalevalasta Kemiin reittiä nro 15 pitkin. 

Reitin varrella havaittiin kaksi peuralaumaa (Rutometovajärven luona 17 yksilöä ja Berjozovkan 

luona 31 yksilöä). Vienanmeren alueella kulkevalta reitiltä nro 16 löydettiin vain peurojen jälkiä 

Leževojärven lähistöltä, mutta eläimiä ei löydetty. 

 

25.3. toteutettiin reitit 17, 18 ja 19, ja polttoainetta täydennettiin Vangozerossa. Reitin nro 17 var-

rella nähtiin useita peurojen jälkiä Vonga- ja Kuusema-jokien alueilla (kuva 2), mutta itse eläimiä ei 

havaittu. Tankkauksen jälkeen aloitettiin Louhen alueen läpi kulkeva reitti nro 17. Huonojen sää-

olosuhteiden takia (rankka lumisade) lento kuitenkin keskeytettiin, ja helikopteri joutui palaamaan 

tankkauspaikkaan, jossa sää oli samanlainen. Tämän vuoksi reitti nro 18 lennettiin 75 km:n pituise-

na. Seuraava reitti eli reitti nro 19 lennettiin Kemin alueella. Sen aikana löydettiin peurojen jälkiä ja 

kolmen eläimen lauma Ponkamajärven alueelta. 26.3. päätettiin tutkia Vonga- ja Kuusema-jokien 

ympäristöjä, joista löydettiin tuoreita peurojen jälkiä. Niiden avulla pystyttiin määrittämään näillä 

alueilla laiduntavien peurojen määrä ja lauman koostumus. Sitä varten reitillä 20 avattiin kaksi las-

kenta-alueeseen sisältyvää kaistaletta. Kaistaleet tutkittiin tarkasti ja jätettiin laskennan 

ulkopuolelle, koska tutkimus poikkesi muiden laskenta-alueiden tutkimuksesta. Laumoja löydettiin 

kolme, ja yksilöitä niissä oli 8, 23 ja 8 (kuva 2).  

 

Seuraava reitti nro 21 kulki Kemistä Segežaan. Tältä reitiltä ei löydetty metsäpeuroja eikä niiden 

jälkiä. 27.3. lennettiin reitit 22, 23 ja 24. Ensimmäiset kaksi reittiä lennettiin Segežan ja Vienanme-

ren alueilla, kolmas Segežan ja osittain Mujejärven alueilla. Reitiltä nro 23, Ontajärven seuduilta, 

löydettiin peurojen jälkiä, mutta itse eläimiä ei tavattu. 28.3. lennettiin reitti nro 25 Segežan ja Kar-

humäen alueilla. Metsäpeurojen jälkiä ei havaittu. 

 

Laskennan aikana havaittiin kaiken kaikkiaan 18 peuralaumaa (257 yksilöä). Näistä laskenta-

alueella oli 139 yksilöä (taulukko 1). Keskimääräinen laumakoko oli 14,2 yksilöä. 

 

Metsäpeuran keskimääräisen tiheyden laskenta Louhen, Kemin, Kalevalan ja Kostamuksen alueilla 

antoi seuraavia tuloksia: 

 

Laskenta-alueiden pinta-ala: 

S = 0,4 * 3710,3 = 1484,12 km2 = 148412 ha (3710 km – reittien pituus ilman ns. tyhjiä välejä). 

 

Metsäpeuratiheys: 

P = 81/148,4 = 0,55 yksilöä / 1000 ha 
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Tutkittava alue oli yhteensä 3 316,3 tuhatta hehtaaria ja peuroja tällä alueella oli 1 824. Talvilas-

kennan sekä maatalousministeriön, metsästäjien ja paikallisten asukkaiden antamien tietojen 

perusteella Mujejärven, Segežan, Vienanmeren, Karhumäen ja Puudožin alueilla alalajia esiintyy 

550 yksilöä. Siten koko Karjalan alueella arvioidaan olevan yhteensä 2 300–2 400 metsäpeuraa.  

 

Taulukko 1. Metsäpeuran lentolaskennassa käytettyjen reittien pituus ja löydettyjen eläinten määrä 

Karjalassa vuonna 2014. 
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17.3.2014 1 390   

  2 352   

18.3.2014 3 372   

  4 372 58 58 

19.3.2014 5 402   

  6 324   

20.3.2014 7 396   

  8 387 29 29 

22.3.2014 9 216   

  10 362 23 3 

  11 195 28 22 

23.3.2014 12 253   

  13 369 22 3 

  14 271 7 7 

24.3.2014 15 387 48 17 

  16 364   

25.3.2014 17 348   

  18 146   

 19 287 3 0 

26.3.2014 20 259 39 0 

  21 193   

27.3.2014 22 330   

  23 291   

  24 293   

28.3.2014 25 345   

Yhteensä  7904 257 139 
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Metsäpeurojen kannanvaihtelut Karjalassa 

 

Danilov P., Panchenko D. & Bljudnik L. 

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen biologian laitos 

 

Metsäpeura hävisi Euroopasta viimeisimmän jääkauden yhteydessä. Sen kanta elpyi täällä kuitenkin 

uudestaan kivikauden alussa, kun metsäpeuroja muutti Eurooppaan asuinalueiltaan Siperiasta. Jo 

jääkauden aikana metsäpeura muodosti Siperiassa oman alalajinsa, jonka eläinhistorioitsijat 

myöhemmin nimesivät nimellä R. t. constantini (Banfield 1961; Siivonen 1972). Tämä alalaji on 

levinnyt länteen aina Pohjois-Ruotsiin asti, ja Euroopan havumetsissä se on muotoutunut nykyiseen 

lajimuotoonsa, joka on nimeltään R. t. fennicus (Siivonen 1972). Laji on ollut muinaisaikojen 

ihmisille tärkeä: ihmiset ovat valmistaneet siitä ruokaa, vaatteita ja erilaisia työkaluja. Todisteiden 

mukaan peura on asunut Karjalassa jo muinaisina aikoina. Arkeologisia löydöksiä on tehty 

neoliittisen ihmisen asuinalueilta ja hautapaikoista, ja peuraa on kuvattu myös sen aikaisissa 

kalliomaalauksissa. Näiden löydösten perusteella pystytään päättelemään metsäpeuran levinneisyys 

menneisyydessä, miten sitä metsästettiin ja jopa sen koko. Lisäksi voidaan esimerkiksi todistaa, että 

peuraa on Karjalan lisäksi tavattu myös paljon etelämpänä. Etelässä niitä oli kuitenkin 

huomattavasti vähemmän kuin pohjoisessa. Vienanmereltä (Karjalasta) on löydetty enemmän 

peuroja kuvaavia kalliomaalauksia kuin muiden eläinten kuvia (Inostrantsev 1882; Linevski 1939; 

Ravdonikas 1936; Gurina 1956; Savatejev 1970; Vereštšagin 1979).  

 

Metsäpeuran elinalue on ollut laajimmillaan todennäköisesti 1600-luvun alkupuolella, jolloin sitä 

on esiintynyt lähes koko itäisessä Fennoskandiassa ja Venäjän luoteisosissa aina Ilmenjärven 

rannoilla asti (Vereštšagin 1970; Siivonen 1972; Heikura et al. 1985; Danilov et al. 1986). 1700-

luvun ensimmäisellä puoliskolla peura oli Aunuksen alueella hyvin yleinen, eli huomattavan paljon 

etelämpänä ja idempänä kuin nykyisin. 1800-luvun puolivälissä peurat olivat K. F. Kesslerin (1868) 

mukaan yleisiä Aunusjärven ja Laatokan välisellä alueella. Puudožin kihlakunnassa niitä oli 

enemmän kuin hirviä, ja hangella metsästettäessä laumasta saatiin kiinni 5–15 eläintä (1866). 

Lisäksi I. S. Poljakovin (1871) mukaan peuroja tavattiin kyseisinä aikoina paljon etelämpänä: aina 

Vytegrassa (nykyisellä Vologdan alueella) ja Uusi-Laatokalla (Leningradin alueella) asti. 

Vuosisadan lopussa peurojen elinalue oli kuitenkin supistunut Karjalan kehittyneillä 

maatalousalueilla eli Laatokan seudulla, Aunuksen tasangolla ja Äänisellä (Danilov et al. 1986). 

 

1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alun Karjalassa metsäpeuran levinneisyys ja lukumäärä 

supistuivat. Suurimpia syitä peurakannan pienenemiseen olivat sääntelemätön metsästys, 

kaskeaminen sekä Murmanskin radan ja Vienanmeren–Itämeren kanavan rakentaminen (Marvin 

1959; Segal 1962). Vuonna 1907 peura oli jo täysin hävinnyt Petroskoin alueelta. Peurakanta ja sen 

elinalue jatkoivat pienenemistään aina 1930-luvulle asti, jolloin peurojen kokonaismääräksi 

arvioitiin noin 2 000 yksilöä (Blagoveštšenski 1912; Marvin 1959; Segal 1962). 

 

Noihin aikoihin villiä peurakantaa ja sen levinneisyyttä rajoitti peurojen käyttäminen kotieläiminä. 

Peurojen omistajat jahtasivat ja tuhosivat villejä peuroja välttääkseen kotieläiminä olevien peurojen 

hävikin. Kotieläiminä olevilla peuroilla oli nimittäin tapana lähteä metsään villipeurojen luokse. 

Tämän vuoksi kaikkina niinä vuosina, kun peuraa pidettiin kotieläimenä Kem–Kalevala-linjan eli 

peuranhoitoalueen etelärajan pohjoispuolella, villiä metsäpeuraa tavattiin hyvin harvoin (Segal 

1962; Danilov 1975). 

 

Sodanjälkeisinä vuosina pitkän metsästyskiellon ja metsäpeurakannan suojelun vuoksi peuran 

levinneisyys kasvoi Karjalassa huomattavasti. Kun levinneisyysalueen eteläinen raja kulki 1930-
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luvulla Himola–Lehto–Leksa–Kunasozero-linjalla (Isakov 1939), kulki se 1950-luvulla etelämpänä 

linjalla Kudamguba– Baranova Gora–Venozero (Nikiforov 1955; Marvin 1959). Samoina vuosina 

peuraa tavattiin Murmanskin rautatien itäpuolella Segežan (Vygozeron lauma), Karhumäen ja 

Puudožin (Vodlozeron lauma) alueilla. Sitä siis esiintyi yhtenäisesti aina Arkangelin alalajin 

esiintymisalueelle asti (Danilov & Markovsky, 1983).  

 

1950-luvulla peuraa tavattiin Kuhmon alueella: vuonna 1950 Viiksimon alueelta löydettiin peuran 

ulostetta, vuonna 1955 löydettiin 8 yksilöä ja vuonna 1956 jo 10 yksilöä (Vanninen 1972). Peurojen 

määrä jatkoi kasvamistaan: vuoden 1957 talven lopussa tavattiin kaksi laumaa, joissa oli 18 ja 30 

yksilöä (Harinen 1967). Keväällä 1958 tavattiin metsäpeuroja vasoineen (Kaleva 1959). Seuraavana 

talvena kotieläiminä pidettyjen peurojen laumasta löytyi kaksi villipeuraa Langinkankaalta 

(Kuusamon alueelta) ja Hossasta (Uusi Suomi 1959). 1960-luvulla villipeuroja tavattiin yhä 

useammin. Niiden talvehtimisalueita olivat Viiksimon metsien ja Kalliojoen järvien alueet, joilta 

peurat vaelsivat kesäisin joko Juntinsaloon tai Neuvostoliiton alueelle.  

 

Kun peurojen kotieläinkanta romahti Karjalassa 1960-luvun puolivälissä, osa niistä villiintyi 

väistämättä ja näin osaltaan elvytti villipeurakantaa Karjalassa. (Karjalassa kesytetyt muodot olivat 

peräisin metsäpeurasta, toisin kuin Suomessa, jossa porot ovat peräisin tunturipeuroista.) Vuoden 

1965 lentolaskennan mukaan peuroja oli 3000 yksilöä. Niiden levinneisyysalueen pohjoisrajalla laji 

yhdistyi Kuolan niemimaan villipeura-alalajiin (Danilov 1975). Levinneisyysalueen itärajalla laji 

yhdistyi puolestaan Arkangelin alueen alalajiin (Danilov 2005). Metsäpeurakanta jatkoi 

kasvamistaan aina 1970-luvun puoliväliin asti, jonka jälkeen se vakiintui ja pysyi varsin korkealla 

tasolla pienin muutoksin vuosien ajan (kuva 1).  

 

 
Kuva 1. Metsäpeurojen kannankoko Karjalassa jälkilaskentojen ja lentolaskentojen mukaan. 

 

Levinneisyysraja vakiintui etelässä linjalle Kuolisma–Porajärvi–Seesjärven eteläranta–Tihvin Bor–

Pestšanoje–Kolodojärvi. 1980-luvun alussa metsäpeurakanta saavutti huippunsa eli 7 000 yksilöä. 

Tuolloin niitä oli eniten Kalevalan, Mujejärven ja Segežan alueilla. Kaikista pohjoisimmilla alueilla 

– Louhen ja Kemin alueilla – peurantiheys oli pienempi. Talvella 1978–1979 Puudožin alueella, 
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Vodlozeron pohjoisrannalla rekisteröitiin 100 peuran lauma. Koko alueella peuroja tavattiin 

kuitenkin pienemmissä laumoissa (Danilov 1979; Danilov et al. 1986; Markovsky 1995; Danilov & 

Markovsky 1983). 

 

1980-luvulla Karjalan peurakanta pysyi korkealla tasolla aina 1990-luvulle asti, jolloin se alkoi 

pienentyä (Markovsky 1995). Eniten peurakantaa, hirvikannan tapaan, verotti salametsästys, joka 

lisääntyi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Salametsästys verotti kantaa erityisesti sen 

levinneisyysalueen eteläosissa, joissa peuroja oli vähemmän. Puolet tuona aikana kuolleina 

löydetyistä peuroista on kuollut nimenomaan salametsästyksen uhreina (Danilov 2005). 1990-luvun 

keski- ja loppuvaiheilla peurakanta pieneni 3 000 yksilöön eli alle puoleen 1980-lukuun verrattuna, 

ja eteläinen levinneisyysalue pirstaloitui (Danilov 2005; 2009). Jo ennen peurakannan dramaattista 

supistumista alkoi pienentyä myös hirvikanta, jota sudet saalistavat Karjalassa pääasialliseksi 

ruoakseen. Melko suureksi jääneen petokannan saalistuspaine siirtyi tällöin peuroihin. Kaikki nämä 

tekijät vaikuttivat yhdessä siihen, että peurakanta pieneni ja vetäytyi pohjoiseen. Myös toinen tekijä 

– metsänhakkuu – on vaikuttanut peurakantaan määrittelemällä sen talvisia laidunalueita. 

Metsänhakkuu puolittui Karjalassa 1970–80-luvuilta 1990-luvulle, jolloin se ei enää samalla tavalla 

vaikuttanut peurakantaan (Danilov 2005). 

 

Vuonna 2003 Karjalassa suoritettu peurojen lentolaskenta osoitti, että niiden määrä oli pieni: vain 2 

500 yksilöä (Danilov 2003). Vuoden 2014 lentolaskennan, joka tehtiin Karjalan metsäpeurojen 

määrää koskevan hankkeen puitteissa, tulokseksi saatiin 2 400 yksilöä. Laumoja rekisteröitiin 

pääasiassa Kalevalan, Louhen ja Kemin alueilla. Vienanmeren ja Segežan alueilla löydettiin vain 

jälkiä. Kun viime vuosina on tutkittu metsäpeurojen talvista liikehdintää, on huomattu, että sitä 

esiintyy eniten nimenomaan Kalevalan, Louhen ja Kemin alueilla (kuva 2). 

 

 
 

Kuva 2. Metsäpeurojen levinneisyys ja jälkien lukumäärä Karjalan piireissä jälkilaskentojen mu-

kaan (jälkiä/10 km).  

 

Talvella eläimet viihtyvät suurien järvien ja jokien läheisyydessä. Siksi Louhen alueellakin eniten 

peuroja on havaittu Tuoppajärven ja Pääjärven alueilta. Kemin alueella eläimet ovat edelleen 

keskittyneet Kuusema-, Ponkoma- ja Vonkajokien läheisyyteen (kuva 3). Verrattuna 1980-luvun 

tilanteeseen (kun metsäpeurakanta oli vielä suuri), metsäpeurakanta on pienentynyt merkittävästi 

Mujejärven alueella, jossa sitä tavattiin ennen eniten. Myös Segežan ja Karhumäen alueilla niiden 

määrä on vähentynyt, ja Suojärven alueella niitä ei ole löytynyt enää kymmeneen vuoteen. 
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Kuva 3. Metsäpeurojen levinneisyys ja jälkien lukumäärä Karjalassa 2010-2014. Ruudut 25 x 25 

km, jälkiä/10 km. Lukumäärät ovat keskiarvoja ruuduissa, joissa laskenta on toteutettu vähintään 

kolmena tai kahtena vuotena (2). Yhtenä vuotena lasketut ruudut on merkitty luvulla 1. 

 

Kannan vähentyminen ja levinneisyysalueen pirstaloituminen aiheuttaa huolta tämän ainutlaatuisen 

lajin tulevaisuudesta. Tätä pohjoiseurooppalaista lajia onkin suojeltava erityistoimin. Jotta Karjalan 

peurakanta elpyisi mahdollisimman nopeasti sen kaikilla vanhoilla elinalueilla, ehdotetaan 

perustettavaksi erityinen suojelualueiden verkosto, johon kuuluvat myös suurten järvien saaret. On 

myös välttämätöntä suojella vanhoja metsiä, ja tämä voidaan tehdä perustamalla 

luonnonsuojelualueita. Alkuperäisten metsien hävittämisellä on kielteisiä vaikutuksia peurakantaan, 

koska metsänhakkuu hävittää peuroille elintärkeää jäkälää.  

 

Tällä hetkellä metsäpeuran elinympäristön suojelemiseksi ja sen kannan säilyttämiseksi on 

perustettu Karjalan alueella seuraavia suojelualueita:  

 Kostamuksen valtiollinen suojelualue: alueen yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut 

Kuhmo–Kivijärven lauman suojeleminen. Tämä lauma edustaa Rangifer tarandus fennicus 

Lönnb. -lajia puhtaimmillaan. 

 Kansallispuistot, joiden alueilla elävät Paanajärven (Louhen alue), Kalevalan (Kalevalan 

alue) ja Vodlozeron (Puudožin alue) metsäpeurat. 

 

Jo olemassa olevien luonnonsuojelualueiden lisäksi on myös eläinten talvehtimispaikat ja 

tärkeimmät vasonta-alueet suojeltava. Eläinten vaellusten suojelemiseksi ja suojelualueiden 

keskinäisten yhteyksien parantamiseksi ehdotetaan perustettavaksi vaellusreittejä varten ”vihreitä 

käytäviä”, jotka soveltuvat aluetasolla hyväksytyin erityisjärjestelyin myös taloudelliseen käyttöön. 

Tätä varten on ehdotettu perustettavaksi kolme suojelualuetta: Kalevalan suojelualue (52,5 tuhatta 

hehtaaria), Kumozeron suojelualue (32,5 tuhatta hehtaaria) ja Vygozeron suojelualue (38,5 tuhatta 

hehtaaria). Metsäpeuran pääasiallinen elinympäristö ja keskeisimmät muuttoreitit sijoittuvat 

pääasiassa näille alueille. 
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Suunnitellut suojelualueet: 

 Tikšezerin suojelualue (Louhen alue): metsäpeuran muuttoreitti Kumin ja Jovin 

tekojärville. 

 Malengan suojelualue (Vienanmeren alue): peuran koillisin esiintymisalue. 

 Mujejärven suojelualue (Mujejärven alue): peuran tärkeä talvehtimisalue. 

 Vygozeron suojelualue: aiemmin täällä on laiduntanut yksi monilukuisimmista 

peuralaumoista. Alue on tärkeä säilyttää metsäpeuran eteläisen levinneisyysalueen 

tyypillisenä elinympäristönä ja mahdollista ennallistamista varten. 

 

Jotta peuran suojelu olisi mahdollisimman tehokasta,  ehdotetaan, että jo aiemmin olemassa ollut 

Karjalan metsästysvalvonnan erikoisyksikkö metsäpeuran suojelemiseksi perustettaisiin uudestaan. 
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Katsaus Suomen metsäpeurakannan tilaan, tutkimukseen ja kannanhoitotöihin  

 

Miettunen J., Juntunen A. & Paasivaara A. 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 

 

Kanta-arviot 

Metsäpeurat hävisivät Suomesta 1920-luvulla metsästyksen seurauksena. Kainuun metsäpeurakan-

nan elpyminen alkoi 1940- ja 1950-lukujen aikana, kun Neuvostoliitosta saapui metsäpeuroja 

Kuhmon Elimyssaloon. Sen jälkeen kanta kasvoi, ja oli suurimmillaan vuonna 2001, jolloin lento-

laskennan tuloksena saatiin 1700 metsäpeuraa (kuva 1). Tämän jälkeen kanta taantui. Kannan 

kiivain taantuminen näyttää viime vuosina tasaantuneen, vaikka kannassa on havaittavissa pientä 

laskua kahden viimeisen laskennan välillä. Kannan taantumiseen vaikuttaa todennäköisesti useat 

syyt. Petojen määrä Kainuussa kasvoi 2000-luvulla ja metsäpeurojen ja porojen risteymiä poistet-

tiin, samoin kuin säännöllisesti poronhoitoalueelle vaeltaneita metsäpeuravaatimiakin.  

 

 

Kuva 1. Metsäpeurojen lukumäärät Kainuussa vuosina 1993–2013 helikopterilaskentojen mukaan. 

Vuosina 1993–1996 poronhoitoalueen etelärajalle rakennettiin aita.  

 

Suomenselän metsäpeurakanta on ollut vakaa vuodesta 2003 lähtien (kuva 2). Suomenselän kannan 

kasvun pysähtymisen syyksi on epäilty alueen kantokykyyn liittyviä tekijöitä. Pannoitettujen naa-

raiden vasomisaikaiset liikkeet sekä peurojen lisääntyvä levittäytyminen antavat viitteitä siitä, että 

ydinalueiden vasomisalueiden määrä ja laatu eivät ole riittäviä. Lisäksi kantaa verottavat metsästys 

ja suurpetojen saalistus. Suomenselän metsäpeurojen elinalue on nykyisellään laaja, ulottuen eteläs-

tä Alajärven ja Kyyjärven alueelta pohjoiseen Oulujärvelle saakka. Suomenselän kanta sai alkunsa 

vuosina 1979–1980 Kainuusta Suomenselälle tuotujen, Salamanperän metsäpeuratarhaan tarhattu-
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jen kymmenen peuran jälkeläisistä. Palautusistutetun kannan terveydentilan (esim. sukusiitosheik-

kous, loistaakka) vaikutuksesta kannan kasvun pysähtymiseen ei ole tuoretta tietoa.  

 

Kuva 2. Metsäpeurojen lukumäärät Suomenselällä vuosina 1992–2013 helikopterilaskentojen mu-

kaan. 

 

Ähtärin osakanta on pysynyt verrattain muuttumattomana sen alkuajoista, 1990-luvun alusta, lähti-

en. Ähtärin alueella tavataan noin 30 metsäpeuraa. Kanta sai alkunsa Ähtärin eläinpuistosta vuosina 

1989–1993 vapautetuista yksilöistä (yhteensä 14 metsäpeuraa). 

Ruunaalla ei tiedettävästi ole enää omaa osakantaansa, mutta Lieksan alueella voi edelleen tavata 

Kuhmosta vaeltaneita yksilöitä tai laumoja. Ruunaan oma osakanta hävisi samoihin aikoihin, kun 

Venäjän puolen Lieksajärven kanta pirstaloitui ja taantui.   

Vuonna 2014 lentolaskentoja ei tehty heikon lumitilanteen takia. Seuraavan kerran sekä Suomense-

län että Kainuun metsäpeurat on tarkoitus laskea kevättalvella 2015.  

Pantaseuranta 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos aloitti metsäpeurojen pannoituksen vuonna 2006. Vuoteen 

2014 mennessä RKTL on pannoittanut yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa (ent. Kainuun 

riistanhoitopiiri) 160 yksilöä, Kainuussa 135 ja Suomenselällä 25. Viime vuosina pannoitus on to-

teutettu helikopterin ja nukutusaseen avulla menetelmän tehokkuuden takia. Aikaisemmin 

pannoituksia tehtiin metsäpeuroja aitaamalla sekä moottorikelkan avulla. Pannoitettuja vaatimia 

seuraamalla saadaan tietoa muun muassa peurojen tilankäytöstä (mm. elinympäristön valinta ja 

vaellukset), vasatuotosta, kuolevuudesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä (esim. pedot). Reaaliaikai-

nen paikkatieto auttaa lentolaskentojen suunnittelussa ja lisää kanta-arvion tarkkuutta. Pannoista 

saatua aineistoa on hyödynnetty muun muassa palautusistutuspaikkojen kartoituksessa. 

Kainuun metsäpeuroilla oli vuonna 2013 toiminnassa 31 pantaa. Näistä 11 vaelsi keväällä kesälai-

tumille Venäjän puolelle. Takaisin Suomeen palasi tiedettävästi 10 peuraa, yhden kohtalosta ei ole 

varmuutta, sillä panta on voinut myös sammua ja peura palata Suomeen huomaamatta. Pääsääntöi-
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sesti kaikki Venäjälle vaeltaneet peurat ovat palanneet Suomeen syksyisin. Seurannassa on havaittu, 

että noin kolmasosa metsäpeuroista vaeltaa kesälaitumille Venäjälle.  

Kesällä 2014 Kainuussa on toiminnassa 35 ja Suomenselällä 4 pantaa. Kainuun 35 pantapeurasta 22 

vaelsi Venäjän puolelle kesäksi. Suuren Venäjälle vaeltaneiden määrän selittänee se, että pannoi-

tukset tehtiin kevättalvena 2014 Itä-Kuhmossa, jolloin alueella oli ensisijaisesti kauemmaksi itään 

vaeltavia peuroja.  

Vasojen selviytyminen 

Vasojen syntyvyyttä ja kuolleisuutta seurataan vuosittain pannoitettujen vaadinten avulla RTKL:n 

ja Suomen riistakeskuksen yhteistyönä. Vuoden 2013 seurannassa vasojen todettiin selvinneen 

poikkeuksellisen hyvin. Vasahävikki pannoitetuilla naarailla oli 25 %, kun aiempina vuosina jopa 

70–80 % vasoista hävisi kesän aikana. Viime vuosien karhu- ja ilveskannan metsästysverotus selit-

tää todennäköisesti vasojen entistä parempaa selviämistä. Pantavaatimien vasomispakkojen 

sijainneissa on myös tapahtunut muutoksia, joita selittänee korkean petoriskin alueiden välttely. 

Vuoden 2014 seurannassa 12 pannoitetun ja vasoneen vaatimen vasoista kaksi (17 %) menehtyi.  

Palautusistutuksen suunnitteluhanke  

Metsäpeurojen palautusistutuksen suunnitteluhanke on saanut rahoituksen maa- ja metsätalousmi-

nisteriöltä. Palautusistutussuunnitelma laaditaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Jo aikaisemmin 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on kartoittanut mahdollisia palautusistutuspaikkoja sekä tut-

kinut sosiaalisia vaikutuksia alueilla (Hiedanpää & Pellikka 2013). Sopivia alueita on mallinnettu 

GPS-pannoilla varustettujen yksilöiden liikkeiden avulla, jolloin on saatu selville metsäpeurojen 

talvi- ja kesäajan elinympäristövaatimuksia (Kaartinen ym., julkaisematon). Potentiaalisia aluevaih-

toehtoja ovat tämän perusteella Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon vedenjakaja-alueet, Etelä-

Pohjanmaan ja Satakunnan rajaseutu sekä Pohjois-Karjala.  

Rotupuhtaustyöt 

Suomen riistakeskus ja paliskuntien edustajat sopivat elokuun 2014 lopulla pitämässään palaverissa 

käytännön toimenpiteistä, joilla porot ja metsäpeurat pidetään erillään. Ongelmana on, että poroja 

pääsee sekä poronhoitoalueen eteläpuolelle että valtakunnan rajan yli Venäjälle. Molemmilla alueil-

la elää metsäpeuroja. Samoin metsäpeuroja pääsee satunnaisesti poronhoitoalueelle. Palaverissa 

sovittiin aitojen pitävyyden parantamisesta ja pelokkeiden (vilkkuvalot yms.) laitosta. Metsähallitus 

hoitaa peura-aidan kunnossapidon. Lisäksi edistettiin päätöksiä ja käytäntöjä, joiden avulla poroja 

voidaan poistaa metsäpeura-alueelta ja metsäpeuroja poronhoitoalueelta. 
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Metsäpeuran kannankehitys ja tulevaisuus Karjalan tasavallassa 

Paasivaara, A. 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 

 

Venäjän Karjalan metsäpeura-aineistot muodostuvat kahdesta erillisestä laskennasta: lumijälkilas-

kennasta sekä kanta-arviolaskennasta. Näistä menetelmistä on kuvaus muualla tällä sivustolla. 

Lumijälkilaskentaa ei voida muuttaa suoraan peurojen määräksi, mutta ne antavat hyvän yleiskuvan 

peurojen talvikannan alueellisesta ja ajallisesta jakaumasta sekä niiden muutoksista. Muutokset lu-

mijälkien määrässä (jälkiä/10 km) voivat olla seurausta joko kannan siirtymisestä muualle 

talvehtimaan, ja/tai kannan numeerisista muutoksista. Lumijälkilaskentoja on tehty 17 eri piirissä 

kattavasti koko peurojen esiintymisalueen vuodesta 1969, joten aineisto on mittava. Kuvassa 1 on 

esitetty lumijälkilaskentojen tuottamat aikasarjat eri alueilla.  

 

Kuva 1. Lumijälkilaskentojen tulokset vuosina 1969 - 2014 Karjalan tasavallan eri piireistä. Aineis-

toa ei ole muunnettu tai skaalattu, vaan se on suoraan alkuperäisestä Venäjän Karjalan 

Tiedeakatemian aineistosta.  
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Kuva 2. Karjalan tasavallan lumijälki-indeksin (jälkiä/10 km) vuosittaiset keskiarvot. Vuosittainen 

keskiarvo laskettiin piirikohtaisista lumijälki-indekseistä. 

 

Kaikkien piirien vuosittain yhdistetyt keskiarvot on esitetty kuvassa 2. Aluekohtaisten aikasarjojen 

perusteella useat piirit ovat tyhjiä tai niissä esiintyy metsäpeuran jälkiä vain harvoin. Vain kuudella 

alueella 17:sta esiintyy talvisin metsäpeuroja runsaammin, mutta myös näiden alueen kannat ovat 

olleet laskussa 1980 - 1990-luvuilta lähtien lukuun ottamatta Vienan Kemin aluetta, jossa kanta 

lienee pysynyt kohtuullisen vakaana vaihdellen vuosien välillä runsaasti. Erityisesti Mujejärven 

alueella talvikanta on romahtanut em. ajanjaksolla, mutta myös Kostamuksen talvijälki-indeksi 

näyttää laskeneen 2000-luvun alun jälkeen. Mujejärvi sekä Kostamus ovat Kainuun viereiset alueet 

Venäjän Karjalassa.   

Varsinaisia kanta-arvioita on tehty nykymuodossaan 1950-luvulta lähtien vaihtelevasti. Karjalan 

tasavallan alueella kanta on laskenut 1980 - 1990-lukujen taitteesta alle puoleen huipustaan (kuva 

3). Jos kanta laskee noudattaen samaa suuntausta, niin riskinä on peurakannan sukupuutto. 
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Kuva 3. Karjalan tasavallan metsäpeuran kannanvaihtelu 1950-luvulta lähtien. Kanta-arvioita on 

tehty 1980-luvulta lähtien muutamia kertoja kunkin vuosikymmenen aikana.   

   

Sukupuuttoriskiä tai peurapopulaation puoliintumisaikaa voidaan arvioida yksinkertaisella elinky-

kyanalyysillä (Population Viability Analyses, PVA) (kuva 4), jossa simuloidaan Monte Carlo 

menetelmällä eksponentiaalisen kasvun mallia: 

Nt+1 = Nte
µ+ε

t 

Jossa µ on keskimääräinen (mean) populaation kasvukerroin tietylle ajanjaksolle ja εt ympäristön 

aiheuttama satunnainen vaihtelu vuodelle t. Satunnaisen vaihtelun oletetaan noudattavan normaali-

jakaumaa ja sen määrä on sama kuin aineistossa esiintyvän keskimääräisen kasvukertoimen 

keskihajonta (standard deviation). Kriittiseksi rajaksi asetetaan 1000 yksilöä, joka on karkeasti otta-

en noin puolet nykyisestä kannasta ja se tuskin elpyisi tällöin ilman voimakkaita erityistoimia. 

Aineiston eripituiset jaksot muunnetaan vuosittaisiksi kasvukertoimiksi, Lisäksi µ ja ε arvioidaan 

vuodesta 1989 nykypäivään olevalta jaksolta, koska sitä aikaisemmat populaatioon vaikuttavat teki-

jät ovat todennäköisesti muuttuneet ja kanta on siitä lähtien taantunut. Simulaation lähtötilanne 

asetetaan vuoteen 2014 (populaation lähtökoko = 2400 yksilöä) sillä oletuksella, että tekijät, jotka 

vaikuttavat peurapopulaatioon jakson aikana, pysyvät ennallaan, mutta vaikuttavat satunnaisesti 

kunakin vuonna. Tulokset Monte Carlo simulaatiosta (n = 1000 simulaatiota) ilmoitetaan kumula-

tiivisena todennäköisyytenä saavuttaa 1000 yksilön raja, kun aikaa kuluu lähtötilanteesta. Analyysi 

vastaa siis kysymykseen: ”Millä todennäköisyydellä populaatio saavuttaa 1000 yksilön rajan, kun 

aikaa kuluu n vuotta”. 



27 

 

 

Kuva 4. Kumulatiivinen todennäköisyys sille, että Venäjän Karjalan metsäpeurapopulaatio puoliin-

tuu tietyssä ajassa. Kuvan perusteella jo 20 vuoden jälkeen simulaatiosta noin 50 % saavuttaa 

puoliintumisen. 30 vuodessa puoliintumisriski on jo lähellä 100 % (Huom! Kuvassa 10
0
 = 1, joka 

merkitsee varmaa tapahtumaa).  

 

Malli siis tuottaa aikaisempien kanta-arvioiden perusteella ennusteen, jossa parin kymmenen vuo-

den jälkeen on jo noin 50 % riski sille, että metsäpeurakanta on laskenut puoleen. Sen jälkeen riski 

kasvaa tasaisesti niin, että 2040-luvulla on jo lähes varmaa, että peuroja on enää noin tuhat tai jopa 

alle sen. Toisaalta mallin tuottamat ennusteet ovat ehkä liian positiivisia, koska kasvukertoimeen 

kohdistuvaa vaihtelua voi olla enemmän ja erilaiset uhkatekijät saattavat voimistua populaation 

pienetessä. Suurempi kasvukertoimen hajonta lisää puoliintumisriskiä. Lisäksi pienet ja harvat po-

pulaatiot ovat yleensä herkkiä demografisten ja ympäristön satunnaisille vaikutuksille (esim. Alleen 

efekti, salametsästys, predaatio, satunnaiset sään vaihtelut).  
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Salametsästyksen vaikutus metsäpeurakantoihin Karjalan tasavallassa 

 

Panchenko, D., Danilov P, Tirronen K. & Fedorov F. 

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen biologian laitos 

 

Kaikkina aikoina – ja erityisesti nyt – peuran elinympäristö ja määrä ovat pienentyneet joko suoraan 

tai epäsuorasti ihmisen toiminnan vuoksi. Ihmisen suoraa vaikutusta on laiton metsästäminen, joka 

on edelleen yksi keskeisimmistä peurakannan elpymistä estävistä tekijöistä Karjalassa. 

 

Salametsästys alkoi lisääntyä tutkimusalueella 1980-luvun loppupuolella. Puolet tuona aikana 

kuolleina löydetyistä peuroista on kuollut nimenomaan salametsästyksen uhreina. 1990-luvulla 

Neuvostoliiton hajotessa ja taloudellisen kriisin aikana salametsästys lisääntyi edelleen 

huomattavasti, ja peurojen kanta pieneni siksi alle puoleen entisestä. 

 

Peurojen talvilaidunalueilla suurien järvien läheisyydessä laitonta metsästystä harjoitetaan talven 

lopulla ja kevään alussa, jolloin peurat oleskelevat jäällä ja niiden löytäminen ja pyydystäminen 

moottorikelkoilla on helppoa. Laajojen järvialueiden vartioiminen on erittäin hankalaa, ja 

vähälukuiset vartijat eivät pysty suojelemaan eläimiä riittävästi. Paikallisten ihmisten mukaan 

salametsästäjät kaatavat peuroja joka vuosi Tuoppajärven ja Pääjärven alueilla. Salametsästys jää 

kuitenkin rankaisematta puutteellisen valvonnan vuoksi. Kun Tuoppajärven aluetta tutkittiin 

kesällä, löydettiin jälkiä tällaisesta metsästyksestä: rannalla oli peurojen teurasjätettä ja nahan 

palasia (kuva 1). 

 

  
 

Kuva 1. Metsäpeurojen kohtaamisia ja salametsästettyjen metsäpeurojen jäänteiden löydöksiä 

Tuoppajärven saarilla vuosina 2008 ja 2009. 

 

Vuoden 2010 maaliskuussa samoilla seuduilla ryhmä salametsästäjiä ampui 14 peuraa. Paikalliset 

asukkaat ilmoittivat tästä valvontaviranomaisille, ja tekijät saatiin kiinni. 
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Erityisen haitallista peuroille on se, että salametsästäjät ovat ryhtyneet käyttämään metsästyksessä 

moottorikelkkoja. Kun eläimiä ajetaan takaa suurella nopeudella, niiden keuhkoissa puhkeaa 

verisuonia, mikä puolestaan voi aiheuttaa sairauksia ja pahimmassa tapauksessa kuoleman. Peuroja 

salametsästetään myös kesäisin, kun ne liikkuvat saarten ja mantereen välillä. Kun aluetta tutkittiin 

kesäisin vuosina 2008–2009, Tuoppajärven kahdesta saaresta löydettiinkin tuoreita peurojen 

jäänteitä. Vuosina 2008–2012 kirjattiin 38 peurojen salametsästystapausta. Eri puolella Karjalaa 

asuvien paikallisten asukkaiden mukaan tämä luku ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, vaan määrä 

on käytännössä paljon suurempi. 

 

Metsäpeurakannan suojelemiseksi tarvitaankin monitahoinen ohjelma, johon sisältyy rajoituksia 

moottorikelkan käytölle alueilla, joilla metsäpeuraa suojellaan. Lisäksi on tärkeää kehittää ja säätää 

moottorikelkoille ja maastoajoneuvoille tasavallan eri puolille matkailureittejä niille alueille, jossa 

peurat laiduntavat. Kesäisin on myös rajoitettava matkailijoiden määrää pohjoisilla alueilla 

sijaitsevien suurien järvien saarilla. Paikalliselle väestölle on myös kerrottava peurakannan 

huonosta tilasta ja sen suojelemisen välttämättömyydestä. Salametsästyksen vähentämiseksi 

ehdotetaan perustettavaksi erikoisyksikkö, joka vastaa metsäpeuran suojelemisesta. Tällainen 

yksikkö oli olemassa 1980-luvulla, ja se koostui Karjalassa toimivan metsästysvalvonnan 

työntekijöistä. 1990-luvun kriisin myötä se kuitenkin lakkautettiin. 
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Merkittävät tiedotusvälineissä huomioidut salametsästystapaukset 

 

Koonnut: Bljudnik, L.  

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen biologian laitos 

Tiedot perustuvat seuraaviin sanomalehtiin: Вести Карелии, Все, Карельская губерния, Карелin-

form (Karjalan uutiset, Koko ajan, Karjalan Provinssi, Karelinform) 

 

Maaliskuussa 2001 Karjalan metsästysvalvonnan ja Sisäasiainhallinnon Mujejärven piirin yhteisellä 

tarkistuskäynnillä Rovkulskin järven (Mujejärven alueella) paljastui, että seitsemän metsäpeuraa oli 

ammuttu laittomasti. Salametsästyksestä pidätettiin kolme metsästäjää.  

 

Maaliskuussa 2004 Muromozero-järven rannalla (Louhen alueella) ammuttiin yhdeksän eläintä. 

Tätä seuraavana päivänä metsästysvalvonnan erityisyksikkö löysi auton, johon oli pinottu eläinten 

ruhoja. Autolle johtivat moottorikelkan jäljet, joissa näkyi myös veritahroja. Seurattuaan jälkiä met-

sänvartijat löysivät kolme paikallista asukasta. Yksi heistä täsmensi heidän ampuneen seitsemän 

metsäpeuraa. Syyllisille määrättiin 27 000 ruplan sakko (lähes neljä tuhatta ruplaa jokaista tapettua 

metsäpeuraa kohti). Ammuttujen joukossa oli neljä tiinettä metsäpeuraa. 

 

29.3.2010 Tuoppajärvellä (Louhen alueella) otettiin kiinni salametsästäjiä, jotka olivat tappaneet 14 

metsäpeuraa. Saaliina oli 19 isoa säkkiä, jotka sisälsivät 14 metsäpeuran ruhot. Jokaisessa säkissä 

oli n. 50 kg lihaa. Tällä kertaa ammuttujen joukossa oli seitsemän tiinettä metsäpeuraa. Valtiolle 

aiheutuneet vahingot olivat arviolta 1,8 miljoonaa ruplaa. Uuden laskentamenetelmän mukaan va-

hingonkorvausten määrä alennettiin kuitenkin 168 000 ruplaan (kustannuksista vähennettiin 

takavarikoidun lihan arvo). Salametsästäjät maksoivat sakon, ja rikosasia raukesi.   

 

Vuoden 2011 maaliskuussa Louhen alueella ammuttiin jälleen metsäpeuroja. 

Nyt salametsästäjien uhreiksi joutui kuusi uhanalaista eläintä. Huomionarvoista on se, että eläimet 

tapettiin miltei Suomen rajalla, Suoperän tarkastusaseman lähellä teknisten rakenteiden takana. Va-

hinkojen arvioitiin olevan 72 000 ruplaa (määrä jäi suhteellisen pieneksi, koska liha takavarikoitiin 

ja salametsästäjät pidätettiin). 

 

Vuoden 2012 maaliskuun alussa poliisit löysivät partioidessaan Kemin alueella Kuuseman aseman 

lähellä paikan, jossa eläimiä oli teurastettu. Myöhemmin he löysivät metsämökistä kahden metsä-

peuran ruhot. Metsäpeurojen metsästys on Punaisen kirjan (eliölajien uhanalaisuustilanteesta ja 

niiden uhanalaisuusluokituksesta kertovan kirjan) mukaan kielletty. Tutkimuksissa selvisi, että 7. 

maaliskuuta 46-vuotias paikallinen asukas oli lähtenyt kalaan. Hän päätti ottaa mukaansa kiväärin 

suojautuakseen villieläimiltä. Rannalla mies näki peuroja ja ampui ne. Salametsästyksen aiheutta-

man vahingon suuruudeksi arvioitiin yhteensä 450 000 ruplaa. Syyllinen myönsi poliiseille 

syyllisyytensä. Salametsästystapauksista nostetaan nykyään syyte.  

 

Valitettavasti on todettava, että tuomioistuimet suhtautuvat salametsästäjiin helläkätisesti. Tiedotus-

välineissä käsitellyissä tapauksissa ei mainita asianomaisten nimiä lainkaan. Tutkintavaiheessa 

tutkinta on salainen, eikä asiasta järjestetä avointa oikeudenkäyntiä.  
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Miehittämättömän lentokoneen käyttö metsäpeurojen lentolaskennassa Karjalan tasavallassa 

Ruppiev, E.  

Venäjän maatalousministeriön Karjalan riistahallinnon osasto 

Vuoden 2014 helmi–maaliskuussa suoritettiin ensimmäistä kertaa Karjalan tasavallan alueellisen 

metsästystyön puitteissa metsäpeurojen lentolaskenta miehittämättömällä lentokoneella, johon oli 

asennettu GPS-järjestelmä ja korkearesoluutinen ilmavalokuvauskamera GeoScan-101. Laskenta 

suoritettiin Louhen, Kemin, Kalevalan, Vienanmeren, Mujejärven ja Puutoisten alueilla (kuvat 1 ja 

2). 

 

Kuva 1. Miehittämätön lentokone 

 
Kuva 2. Miehittämättömän lentokoneen esimerkkireitti Kalevalan alueella. 
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Menetelmä perustuu tietoihin, joita saadaan miehittämättömän lentokoneen liikkuessa alueella en-

nalta määriteltyä reittiä tietyllä korkeudella ja kuvatessa määritetyissä koordinaateissa. Lennon 

ohjelma ja kuvauksen asetukset vaihtelevat tehtävän mukaan. Tulokseksi saadaan aluetta kartoitta-

via laadukkaita digitaalisia kuvia paikkatietoineen (kuva 3). Käsittelyn jälkeen kuvat ovat valmiita 

asetettujen tavoitteiden mukaista tarkempaa analyysia varten, joka suoritetaan erityisten tietoko-

neohjelmien avulla.  

Suoritetun työn tuloksena saatiin tietoa metsäpeuramääristä ja niiden jakautumisesta alueelle. Tutki-

tuilta alueilta (Kalevalan ja Louhen alueilta) metsäpeuroja löytyi 1 200 yksilöä. Tämän vuonna 

2014 suoritetun miehittämättömän lennon ja talvilaskennan perusteella saatujen tietojen mukaan 

metsäpeuroja on Karjalan tasavallassa enintään 2 400 yksilöä. 

 

 
 

Kuva 3. Kuva metsäpeuralaumasta, kuva on otettu miehittämättömällä lennolla. 

 

Kaiken kaikkiaan ilmakuvaus osoittautui tehokkaaksi menetelmäksi vähäisten materiaalikustannus-

ten ansiosta ja koska sen avulla alue voidaan tutkia nopeasti. Haitaksi voidaan mainita se, että 

laitteella on vain yksi virtalähde, jonka vuoksi sen toiminta-aika on rajallinen, ja se, että kuvien kä-

sittelemiseen kuluu paljon aikaa. 
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Luonnonvarapolitiikan näkökulma metsäpeurakannan kehitykseen ja lajin tulevaisuuteen 

Suomessa ja Karjalan tasavallassa  

 

Hiedanpää J.  

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 

 

Metsäpeura on osa kansallista lajistoa Suomessa. Metsäpeurakanta romahti 1900-luvun alussa, mi-

hin syynä oli lähinnä metsästys. Metsäpeuroja kuitenkin siirtyi idästä rajan takaa Kuhmoon, minkä 

seurauksena kanta alkoi hiljalleen vahvistua Kainuussa. Kannan vahvistamiseksi toteutettiin palau-

tusistutus vuosina 1979–1984 Suomenselälle. Tätä perua Suomessa on nykyään kaksi toisistaan 

erillistä osakantaa. 

 

Metsäpeurakanta ei ole voimistunut halutulla tavalla. Pääsyynä tähän on niin suurpetojen kuin myös 

ihmisen elintapoihin kuuluva saalistus. Ihmisen toimesta metsäpeuraa on metsästetty Suomessa vain 

hyvin rajoitetusti. Suurpetojen suorittaman kannanhallinnan osalta tilanne on toinen. Metsästys ei 

tietenkään ole ainut inhimillisen toiminnan muoto, joka vaikuttaa metsäpeurakantaan. Myös maan-

käytön, erityisesti metsien ja soiden käytön, suunnittelulla on vaikutusta. Suomen poronhoitoalueen 

läheisyys ja metsäpeuran mahdollinen risteytyminen poron kanssa on olemassa oleva riski lajin ge-

neettiselle puhtaudelle.  

 

Karjalan tasavallassa vaikuttavat nämä samat tekijät metsäpeurakantaan ja sen kehitykseen. Karja-

lan tasavallan tilanne eroaa kuitenkin Suomen tilanteesta joidenkin tekijöiden osalta. Karjalan 

tasavallassa turismin ja erityisesti siihen kytkeytyvän metsäpeurojen seuraamisen on todettu häirit-

sevän eläimiä (Fyodorov & Belkin 2013; Panchenko et al. 2014). Toinen erottava tekijä on se, että 

Karjalan tasavallassa metsäpeurojen salametsästys on todettu vakavaksi uhkaksi lajille (Danilov et 

al. 2014).   

 

Kun ENPI CBC -hanketta suunniteltiin vuonna 2012, tarkoitus oli kytkeä siihen yhteiskunnallinen 

tutkimusosuus, jossa selvitetään metsäpeuran roolia ja merkitystä osana metsästyskulttuuria Suo-

messa ja Karjalan tasavallassa. Oletuksena oli, että Suomessa metsästäjät haluavat vahvistaa 

metsäpeurakantaa, jotta lajista voisi ajanoloon muodostua arvokas riistalaji. Karjalan tasavallassa 

tilanne vaikutti olevan toisenlainen. Siellä metsäpeuraa uhkasi laiton metsästys. Suomessa metsäs-

tys tähtäsi kannan säilymiseen ja vahvistumiseen, ja Karjalan tasavallassa metsästys uhkaa lajia ja 

sen olemassaoloa. Metsästyksellä on molemmissa maissa olennainen rooli metsäpeurakannan hal-

linnassa, mutta metsästys vaikuttaa eri suuntiin. Siksi metsästyskulttuurin tutkimus Suomessa ja 

Karjalan tasavallassa haluttiin olennaiseksi osaksi hanketta.  

 

Vuonna 2012 suunnitteilla ollut ENPI CBC -hanke ei sellaisenaan saanut rahoitusta. Myöhemmin 

hanke kuitenkin käynnistyi alkuperäistä huomattavasti pienemmällä rahoituksella. Yhteiskuntatutki-

joiden kiinnostus metsäpeuraan ja metsästyskulttuuriin oli pysynyt ennallaan. Samoin käynnistynyt 

hanke suhtautui yhteiskunnalliseen osuuteen myönteisesti. Budjetin mukana asettui reunaehto: pie-

nemmällä rahoituksella tehdään pienimuotoisempi tutkimus.  

 

Syystalvella 2013 suunnittelimme professori Pertti Rannikon kanssa Repola-seuran vuotuisen ke-

sämatkan yhteyteen muutamaa metsästyskulttuuria ja metsäpeuraa koskevaa haastattelua. 

Harmiksemme seuran kesämatka suuntautui eri seudulle kuin missä metsäpeuraa tavataan, emmekä 

siksi onnistuneet yhdistämään kulttuurimatkaa, metsästyskulttuurin tutkimusta ja metsäpeuraa. Yri-
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timme järjestää uuden matkan. Yrityksistämme huolimatta emme löytäneet elokuulle 2014 sopivaa 

ajankohtaa lyhyelle Karjalan vierailulle. Haastattelujen tekeminen jäi.  

 

Ajan oloon meidän tutkijoiden kiinnostus metsäpeuran kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin kytköksiin 

on vain voimistunut.  

 

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa metsäpeuran palautusta suunnittelevaa projektia. Palau-

tusistutussuunnitelma laaditaan vuosien 2014-2015 aikana. Vuonna 2013 suoritettiin kolmella 

mahdollisella alueella palautusta koskeva sosiaalisten vaikutusten arviointi (Hiedanpää ja Pellikka 

2013). Arvioinnin tavoitteeksi tuli selvittää, millaisia vaikutuksia palautusistutuksella voisi olla ja 

millainen merkitys näille vaikutuksille mahdollisilla palautusalueilla annetaan. Riistapolitiikan kan-

nalta olennaista oli, millaisen vastaanoton metsäpeura mahdollisesti saisi ja millaisia seikkoja olisi 

tarpeen huomioida, jos palautusta lähdetään viemään eteenpäin.  

 

Arvioinnissa piirtyi kuva kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti mielenkiintoisesta lajista. Lajin merki-

tys rakentui elämyksistä, lajin arvostamisesta, luontotietoisuuden vahvistumisesta, 

monimuotoisuusvaikutuksesta sekä niiden ihmisyhteisöjen, joissa metsäpeuraa on, imagon vahvis-

tumisesta. Hivenen yllättävästi metsäpeura on ensisijassa kulttuurinen laji. Vasta kun eläinlajin 

kanta sallii, metsästystä voidaan alkaa harkita ja suunnitella. Tätä mahdollisilla kohdealueilla ollaan 

valmiita odottamaan. Lajin metsästyksellinen arvo, riista-arvo, koetaan hyvin merkitykselliseksi. 

Myös matkailullinen arvo koetaan tärkeäksi. Nämä riista- ja matkailutaloudelliset ulottuvuudet vai-

kuttivat kuitenkin olevan vasta toissijaisia. Tulevaisuudessa ilmaantuvien hyötyjen on kuitenkin 

oltava konkreettisia ja mahdollisia. Lupaus niiden mahdollisuudesta saa maa- ja metsätalouden har-

joittajat unohtamaan tai sietämään metsäpeuran tuottamat taloudelliset vahingot ja haitat ja 

keskittymään tulevaisuuteen, mahdollisiin metsästyksellisiin, taloudellisiin ja yhteisöllisiin hyötyi-

hin.  

 

Metsäpeuran arvo syntyy lajista itsestään ja lajin historiasta. Hyvin mielenkiintoisesti nämä ensisi-

jaiset arvotekijät kytkeytyvät toissijaisiin mutta suoriin käyttöarvoihin sekä suden läsnäoloon ja sen 

vaikutuksiin. Tämä on hyvin olennainen Suomen metsäpeurakannan tulevaisuutta koskeva sosio-

ekologinen tutkimushypoteesi. 

 

Karjalan tasavallassa metsäpeura kytkeytyy aivan samojen yleiselementtien kautta osaksi yhteis-

kuntaa, kulttuuria ja paikallisia tekemisiä, mutta yhteiskunnalliset yksityiskohdat ja sosioekologiset 

lähtökohdat ja seuraukset ovat erilaiset. Miten ja miksi? Olennainen metsäpeuraa koskeva yhteis-

kunnallinen kysymys on, millaisia kevyitä, palkitsevia ja toimivia yhteiskunnallisia 

ohjausjärjestelmiä voidaan kehittää metsäpeurakannan turvaamiseksi rajan eri puolilla. 

 

Tulevalla yhteiskunnallisella tutkimuksella voisi näin ollen olla kolme kärkeä.  

 

1) Mikä motivoi metsästäjien ja muiden luonnon käyttäjien suhdetta metsäpeuraan? Vastaus paljas-

taa, miksi metsäpeuraa halutaan suojella ja miksi lajia ihmistoimin myös uhataan. Vastauksen 

merkitys ulottuu itseisarvon ja välinearvon tuolle puolen, siihen miten ja kuinka pitkälti vallitseva 

yhteiskunta, kulttuuri ja sosioekologiset olosuhteet ja tekemiset ”määräävät” toimijat toimimaan, 

tuntemaan ja ajattelemaan niin kuin toimivat, tuntevat ja ajattelevat. 

 

2) Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia sekä heikkouksia ja vahvuuksia liittyy turismiin, joka tavalla 

tai toisella hyödyntää metsäpeuraa liiketoiminnassaan? SWOT-analyysin vastaus paljastaa metsä-

peuraturismin kriittiset vaikutukset ja metsäpeuran merkityksen osana luonnonkäytön kulttuuria nyt 
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ja lähitulevaisuudessa. Vastauksen merkitys ulottuu keinoihin, joilla metsäpeurakantaa voidaan 

vahvistaa samalla kun lajin ympärille muodostuva luontoharrastaminen ja liiketoiminta kehittyvät. 

 

3) Millaiset yhteiskunnalliset järjestelyt turvaavat metsäpeurakannan elinvoimaisuuden ja kehittävät 

metsäpeuran hyödyntämistä osana luontoperustaista matkailua? Vastaus antaa suuntaviivoja siihen, 

miten maan, luonnonarvojen, metsien ja riistan eri käyttömuodot voidaan sovittaa yhteen niin, että 

käyttömuotojen moninaisuus, toimintojen synergiat ja toimijoiden vapaudet mahdollisimman pitkäl-

le säilyvät, mutta kielteiset vaikutukset vähenevät ja pysyvät kontrollissa. Vastauksen merkitys 

ulottuu mahdollisuuteen luoda ja testata kevyitä ja notkeita yhteiskunnallisia järjestelyjä, jotka pe-

rustuvat kieltojen ja kovempien rangaistusten sijaan uudenlaisiin sosioekologisiin järjestelyihin 

(metsäkuvioiden ja metsäpeuran elinympäristön yhteensovittaminen) ja vastuulliseen liiketoimin-

tamahdollisuuksiin (metsäpeurojen katselu) sekä edellisistä kumpuaviin yhteiskunnallisiin 

kannustimiin (palkkio metsäpeura-alueella laillisesti ammutusta sudesta).  

 

Tämänkaltainen tutkimus edellyttäisi suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden aktiivista halua yhteis-

työhön, hyvää kulttuurista ja yhteiskunnallista tuntemusta poikkitieteellisen tutkimusyhteistyön 

toteuttamiseksi ja rahoitusta pitkäjänteisen työn tekemiseksi.   
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Johtopäätökset 

 

Suomalaiset ja karjalaiset tutkijat ovat jo pitkään tutkineet yhdessä metsäpeurapopulaatioita. Rajat 

ylittävän Karelia ENPI CBC -ohjelman projekti KA518, ”Rajat ylittävän yhteistyön vakiinnuttami-

nen taantuvien metsäpeurapopulaatioiden pelastamiseksi”, on hyvä esimerkki hedelmällisen 

yhteistyön jatkumisesta.  

 

Metsäpeura on kotoperäinen pohjoiseurooppalainen laji. Sillä on ihmiselle sekä käytännöllinen että 

esteettinen arvo. Alalajin säilymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.  

 

Projektin puitteissa on tehty Karjalan metsäpeurojen kannanarvio lentolaskennan avulla, hankittu 

GPS-pantoja ja suunniteltu peurojen merkitsemistä vuodenaikaisvaellusten tutkimista varten. Moni-

puolisen materiaalin tuottaminen metsäpeuran tilanteesta ja tiedon levittäminen on tärkeää ja 

välttämätöntä alalajin selviämiselle. Hankkeen tutkimuksista tiedotettiin pitämällä yhteyttä paikalli-

siin asukkaisiin sekä laatimalla verkkosivusto, esityksiä, videoita, esite ja tiedotteita paikallisiin 

joukkoviestimiin. Tutkimusten tulokset esiteltiin yhteisissä seminaareissa ja tutkijoiden tapaamisis-

sa, VI kansainvälisessä Pohjois-Euroopan riistaeläinten populaatiodynamiikkaa käsittelevässä 

symposiumissa Karjalan Kirkkolahdessa sekä koko Venäjän kattavassa tutkijoiden tapaamisessa, 

joka oli omistettu Euroopan-puoleisen Venäjän pohjoisosassa elävän metsäpeuran tutkimuksen ja 

suojelun haasteille (Murmanskissa).  

 

Projektin toteuttaminen on kehittänyt edelleen suomalaisten ja karjalaisten tutkijoiden yhteistyötä, 

eikä projektin päättäminen suinkaan tarkoita yhteisen tutkimustyön loppumista vaan päinvastoin 

avaa mahdollisuuksia jatkaa metsäpeuran tutkimustyötä ja yhteisiä ponnistuksia lajin säilyttämisek-

si. 

 

 

Kiitämme kaikkia projektiin osallistuneita menestyksekkäästä yhteistyöstä! 

 

 

Eläintieteellisen laboratorion johtaja  

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen biologian laitos  

Biologian tohtori, professori Pjotr Ivanovitš Danilov 

 

 

Vanhempi tutkija 

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen biologian laitos 

Danila Vladimirovitš Pantšenko 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

This project is co-funded by the European Union,  

the Russian Federation and the Republic of Finland. 

 


