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Tausta ja tavoitteet

Metsäpeura

Esiselvitysalue

Metsäpeuran (Rangifer tarandus fennicus) ja poron (Rangifer

Metsäpeura on peuran (Rangifer tarandus) villi alalaji, jota
elää vain Suomessa ja Venäjän Karjalassa. Vuonna 2021 yli
2800 maailman noin 5000 metsäpeurasta elää Suomenselän
ja Kainuun alueella, joten Suomella on erityinen vastuu
metsäpeuran maailmankannan suojelusta.

Esiselvitysalue määriteltiin pitkäaikaisen sidosryhmätyön sekä

tarandus tarandus) risteytymisen ehkäisy on yksi
metsäpeuran kannanhoitosuunnitelmassa linjatuista
suojelukeinoista. Kainuussa metsäpeuroja ja poroja erottaa
Kuhmon ja Suomussalmen rajalla kulkeva peura-aita, mutta
Pohjois-Pohjanmaalla vastaavaa aitaa ei ole. Metsäpeuran
rotupuhtaustyö ja sen kehittäminen 2017–2019 –hankkeessa
käytiin läpi mahdollisia työkaluja risteytymisen ehkäisemiseksi

Metsäpeura lisääntyy muihin hirvieläimiimme verrattuna
hitaasti, sillä se vasoo kerrallaan vain yhden vasan ja
saavuttaa sukukypsyyden myöhään. Tämä tekee

Pohjois-Pohjanmaalla, ja metsäpeura-aita nousi esille

metsäpeurasta hitaan sopeutumaan ihmisen aiheuttamiin

mahdollisena ratkaisuna. Tämän esiselvityksen tavoite oli

ympäristön muutoksiin.

selvittää, voidaanko poronhoitoalueen etelärajan tuntumaan
Kiimingin ja Hyrynsalmen väliselle alueelle rakentaa uusi
metsäpeura-aita estämään porojen ja metsäpeurojen
sekoittumista, ja minkälaisia vaikutuksia mahdollisella aidalla
olisi. Esiselvityksessä arvioitiin Pohjois-Pohjanmaan
metsäpeura-aidan tarve ja edellytykset, sosiaaliset ja
ekologiset vaikutukset, parhaimmat sijoittamisvaihtoehdot ja
toteuttamiskelpoisuus. Päätöksen mahdollisesta aidan
rakentamisesta ja tarkemmasta suunnittelusta tekee
esiselvityksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö.
Esiselvitys on osa Metsäpeuran perimän turvaaminen 2020–
2022 -hanketta.

Metsäpeuran ja tunturipeurasta kesytetyn poron voi erottaa
ulkonäöltä niiden ruumiinrakenteen ja värityksen avulla.

vuosien 2017–2019 hankkeen pohjalta Oulunjärven
pohjoisosasta poronhoitoalueen eteläisiin paliskuntiin.
Metsäpeuran levinneisyyden, poronhoitoalueella tehtyjen
metsäpeura-havaintojen sekä sidosryhmien haastatteluiden
perusteella esiselvityksen ydinalue rajautui projektin aluksi
Puolangan, Utajärven, Vaalan, Muhoksen sekä Oulun (entinen
Yli-Kiiminki) kuntien alueelle.
Eteläisistä paliskunnista esiselvitysprosessiin sisältyvät
Kiimingin, Kollajan, Pudasjärven, Pintamon, Näljängän ja
Hallan paliskunnat. Pohjoisempana sijaitsevien Hossa-Irnin ja
Kallioluoman paliskuntien poroja ei juuri eksy
poronhoitoalueen etelärajan yli, joten näitä tai pohjoisempia
paliskuntia ei sisällytetty esiselvitykseen. Lisäksi
esiselvityksessä tarkastellaan lyhyesti Kainuun aidan
jatkorakentamisen mahdollisuuksia.

Metsäpeurojen liikkeet ja
levinneisyys esiselvitysalueella
Suomenselän noin 2000 yksilön metsäpeurakanta on
saanut alkunsa palautusistutuksista noin neljäkymmentä
vuotta sitten ja se on hiljalleen levittäytynyt kohti
pohjoista Oulujärven länsipuolelta. Tällä hetkellä
Oulujärven pohjoispuolella kesäisin elävä kanta on yli
sata yksilöä.

Kesäelinympäristöt
Metsäpeura suosii vasonta-aikaan vanhan metsän ja
rehevien soiden mosaiikkia, ja ruokailee suoalueilla
villoilla ja raatteilla vältellen ihmistoiminnan aiheuttamia
häiriöitä. Laajat, rehevät luonnontilaiset suot yhdistettynä
vanhan metsän saarekkeisiin ovatkin ideaalia
kesälaidunaluetta. Esiselvitysalueelta tällaisia suoalueita
löytyy runsaasti poronhoitoalueen etelärajan molemmin
puolin.

Vaellukset ja kulkureitit
Metsäpeurat vaeltavat kesälaitumilleen pohjoiseen
Oulujärven länsipuolelta Vaalan kautta ylittäen Oulujoen.
Toistaiseksi metsäpeurojen ei ole havaittu vaeltavan
Oulujärven itäpuolelta pohjoisten kesälaidunten ja
Kainuun osakannan elinalueiden välillä.

Talvielinympäristöt
Talveksi peurat kerääntyvät soilta kankaille. Ne
ruokailevat poron tapaan lumen alta kaivamallaan
jäkälällä sekä lupolla, naavalla ja kuloheinällä.
Jäkälävaltaiset kangasmetsät ovat metsäpeuroille
sopivaa talvielinympäristöä. Esiselvitysalueelta peurat
ovat toistaiseksi vaeltaneet alkutalvella Suomenselän
osakannan pääasiallisille talvilaidunalueille EteläPohjanmaalle.

Peura-aidan ekologiset vaikutukset

Peura-aidan sosiaaliset vaikutukset

Hirvieläimet

Maankäyttö

Hirvien vakiintuneet vaellusreitit voivat muuttua ja
laidunnus keskittyä aidan varrelle tai päihin. Vaikutusten
minimoimiseksi hirvien vakiintuneille kulkureiteille tulisi
asentaa hyppyportteja. Lisäksi aidan päät ja aukot tulisi
sijoittaa maastoon siten, että taimivahinkojen ja
hirvikolareiden lisääntyminen estetään.

Tärkeimpinä aidan suunnittelussa huomioitavina
vaikutuksina nousivat esille haitta alueen yksityisille
maanomistajille ja portit sekä muut hidasteet teillä ja
poluilla. Porotalouden edustajien puolesta korostui
haitta maastossa liikkumiselle.

Linnut
Metsäkanalinnut ja kahlaajat voivat törmätä aitaan ja
loukkaantua tai kuolla. Aita on myös mahdollinen
liikkumiseste pesimis- ja sulkasatoaikaan esimerkiksi
hanhille. Vaikutusten vähentämiseksi aidan näkyvyys
tulisi varmistaa sijoittelulla, merkinnöillä ja niiden
ylläpidolla, ja se tulisi sijoittaa tarpeeksi kauas tärkeiltä
pesimäalueilta.

Suurpedot
Suurpedot pääsevät aidasta tarvittaessa helposti läpi, ali
tai yli, mutta erityisesti susien tilankäyttö ja kulkureitit
voivat kuitenkin muuttua uuden aitarakenteen myötä.
Aidan päädyt tulisi sijoittaa tarpeeksi kauas asutuksesta
ja muusta ihmistoiminnasta konfliktien välttämiseksi.

Muut lajit, yhteisöt ja ekosysteemit
Aidasta ei todennäköisesti ole laaja-alaisia vaikutuksia
muille lajeille. Laidunnuspaineen muutoksella ja
tallauksella voi olla huomattavia paikallisia vaikutuksia
herkille luontotyypeille ja lajeille. Lisäksi yhteisö- ja
ekosysteemitasolla voi ilmetä odottamattomia
vaikutuksia. Vaikutuksien minimoimiseksi aita olisi hyvä
sijoittaa olemassa olevia lineaarisia rakenteita, kuten
tiestöä seuraten. Mikäli valittu aitalinja sivuaa Naturaaluetta, siitä on tehtävä erillinen Natura-arvioinnin
tarveselvitys ja mahdollinen Natura-arviointi. Aidan
vaikutuksia ja toimivuutta tulisi seurata jatkuvasti
tulevaisuudessa, sillä monet ekologiset
vaikutukset saattavat ilmetä viiveellä.

Porotalous
Porojen pysyminen poronhoitoalueella nähdään
tärkeimpänä suunnittelussa huomioon otettavana
hyötynä. Aidan poronhoidon jatkuvuutta turvaava ja
porovahinkoja ehkäisevä vaikutus nousivat myös laajasti
esille. Porotalous koettiin aidan ensisijaisena
hyödynsaajana, mutta hyöty riippuu aidan sijainnista.

Muut elinkeinot
Muista elinkeinoista haitta metsätaloudelle nähtiin
tärkeimpänä huomioida suunnittelussa. Esille nousi
myös haitta muille elinkeinoille ja erityisesti
maataloudelle yhteydessä haittoihin yksityisille
maanomistajille. Haittoja matkailulle ei nähty suurina,
mutta matkailutoiminta alueella on vähäistä.

Luonnon virkistyskäyttö
Aidasta koetaan toisaalta aiheutuvan haittaa
metsästämiselle erityisesti koiran kanssa, mutta joidenkin
mielestä haitta ei ole merkittävä, tai aidasta voi olla jopa
hyötyä. Kokonaisuutena luonnon virkistyskäyttäjät
nähtiin haitankokijoina, mutta heidän kokemansa haitta
koettiin suhteessa vähäiseksi.

Luonto
Ihmiset olivat huolissaan eläinten törmäyksistä aitaan ja
sen vaikutuksista villieläinten liikkumiseen. Vaikutus
hirvien liikkumiseen huoletti erityisesti metsästäjiä.
Tärkeimpänä hyötynä aidan suunnittelussa nähtiin
metsäpeuran levinneisyyden turvaaminen ja
risteytymisongelman ratkaisu.

1. Poronhoitoalueen rajan pohjoispuoli

2. Poronhoitoalueen rajan eteläpuoli

3. Eteläinen alue

A. Esimerkkilinja pääosin valtion mailla

C. Esimerkkilinja yleistä tietä

E. Esimerkkilinja raide-, voima-, tai tielinjaa
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Linjaus kulkisi pääosan pituudestaan valtion mailla. Sillä
olisi yksi aukko joen yli (30 m), jonka aitaaminen ei ole
mahdollista. Aidan huolto olisi helppoa soilla ja tien
varressa, mutta merkintöihin olisi kiinnitettävä erityistä
huomiota linnustolle tärkeiden alueiden läheisyydessä.

Linjaus seuraisi yleistä tietä ja se kulkee
poronhoitoalueen eteläpuolisista linjauksista lähimpänä
poronhoitoaluetta. Sopijaosapuoli yleisten tiealueiden
osalta olisi Väylävirasto.

Mikäli linjaus kulkisi Natura-alueiden läheisyydessä, tulisi
aidasta tehdä erillinen Natura-arvioinnin tarveselvitys.
Alueen linnusto tulisi
huomioida aidan rakenteissa ja sijoittelussa.

Aidan varrella on paljon tieliittymiä, jotka voisivat lisätä
aidan vuotoriskiä heikentäen sen tehokkuutta. Aidan
rakentaminen vain yhdelle puolelle tietä saattaisi kerätä
eläimiä tielle ja vaarantaa liikenneturvallisuutta, joten se
pitäisi todennäköisesti rakentaa tien molemmin puolin.

Aitalinjaus estäisi porojen kulkemisen poronhoitoalueen
eteläpuolelle, mutta rajaisi laidunnusmahdollisuuksia
eteläisellä poronhoitoalueella. Porot ja peurat voisivat
mahdollisesti oppia kiertämään aidan nopeasti.

Koska aita kulkisi koko linjauksen yleistä tietä seuraillen,
se aiheuttaisi luultavasti vähemmän ekologisia
vaikutuksia, mutta esimerkiksi poroja, peuroja ja hirviä
saattaisi kertyä aidan tuntumaan asutuksen pariin.

B. Esimerkkilinja pääosin yksityisteitä

D. Esimerkkilinja yksityis- ja valtion mailla
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Linjauksen maantieteellinen sijainti olisi hyvä ja aita olisi
helppo rakentaa ja ylläpitää. Yksityisteiden osalta
jokaisen maanomistajan kanssa olisi tehtävä
maankäyttösopimukset erikseen.

Linjauksella olisi aukkoja mm. risteyksien ja vesistöjen
kohdalla. Torvenjärvien (1400 m) ja Takalonsuon (800 m)
aukot voitaisiin mahdollisesti aidata yhteistyössä
maanomistajien kanssa. Kivijoen (1030 m) ja Tilanjoen
(100 m) aukot jokien kohdalla olisivat hankalampia tai
mahdottomia aidata.
Mikäli linjaus kulkisi Natura-alueiden vieressä, tulisi
aidasta mahdollisesti tehdä erillinen Natura-arvioinnin
tarveselvitys. Lisäksi alueen linnusto tulisi huomioida
aidan rakenteissa ja sijoittelussa.
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Linjaus kulkisi yksityisteiden varrella ja valtion maalla.
Linjalla olisi yksi aukko joen yli (40 m). Aita olisi helppo
rakentaa ja ylläpitää tien varressa. Yksityisteiden osalta
jokaisen maanomistajan kanssa olisi tehtävä
maankäyttösopimukset erikseen.
Aita ei auttaisi porojen pitämisessä poronhoitoalueella.
Linjauksen pohjoispuolella metsäpeurojen tiheys on
toistaiseksi matalampi kuin eteläpuolella, ja niiden
tärkeimmät kesälaidunalueet jäisivät aidan eteläpuolelle.
Toisaalta aita katkaisisi yhteyden laajojen suoalueiden
välillä, mikä voisi lisätä ekologisia vaikutuksia ja peurojen
pyrkimyksiä aidan toiselle puolelle. Jos linjaus kulkisi
Natura-alueiden välittömässä läheisyydessä, tulisi aidasta
tehdä erillinen Natura-arvioinnin tarveselvitys.

Oulu-Kajaani junaradan varrella, Vaalan
korkeajännitevoimalinjaa pitkin tai 22-tietä riista-aitana
seuraava aitalinjaus olisi mahdollisesti monikäyttöinen ja
kiinteistöteknisesti yksinkertainen linjaus.
Esimerkkilinjauksella olisi yhteensä jopa 11 aukkoa
(2,7 km) vesistöjen ja pihapiirien sekä
asuinkeskittymien vuoksi.
Voimalinjaa seuraava aita aiheuttaisi vähän haittaa
ihmisten kulkemiselle. Voimalinja on kuitenkin
rakennettu yksityismaille käyttöoikeuden lunastuksella,
jolloin jokaisen maanomistajan kanssa olisi tehtävä
maankäyttösopimukset erikseen. Voimalinjan alueelle
rakennettavan aidan rakentamisessa tulisi huomioida
sähkönjohtavuus, voimalinjan raivauskoneiden kulku
sekä lähistön Natura-alueet.
Junaradan varrella ja 22-tiellä sopijaosapuolina olisi
Väylävirasto. Rata-alueella sekä tien varressa
jouduttaisiin rakentamaan aidat molemmin puolin riistaaitana, joka nostaisi kustannuksia, mutta toisi
mahdollisen lisähyödyn liikenneturvallisuuden kannalta.
Raidelinjaa tai tien vartta seuraten aitalinjauksen
ekologiset vaikutukset muuhun luontoon pysyisivät
mahdollisimman pieninä.
Suomen metsäpeurakannan kannalta linjauksen
maantieteellinen sijainti olisi huono. Aitalinjaus ei auttaisi
porojen pitämisessä poronhoitoalueella. Linja rajaisi
peuroille sopivia elinalueita pois käytöstä ja aiheuttaisi
Kainuun peura-aidan alkuvuosia vastaavan paineen aitaa
vasten. Tämän seurauksena mahdollisesti jouduttaisiin
poistamaan linjauksen pohjoispuolelle vakiintunut ja
siellä vasova metsäpeuran pohjoinen kannanosa,
yhteensä vähintään noin 100 peurayksilöä.

1. Poronhoitoalueen rajan pohjoispuoli
Linjausalue poronhoitoalueen etelärajan pohjoispuolisten
valtion maiden ja poronhoitoalueen etelärajan välillä. Linjaus
voisi kulkea esimerkkilinjaa A tai B, niiden yhdistelmää tai
muualla alueella.

A
B

2. Poronhoitoalueen rajan eteläpuoli
Linjausalue poronhoitoalueen etelärajan ja Utosjoen välillä.
Linjaus voisi kulkea esimerkkilinjoja C tai D, niiden yhdistelmää
tai muualla alueella.

C
E

D

3. Eteläinen alue
Linjausalue Utosjoen ja Oulujoen
välillä. Linjaus voisi kulkea
esimerkkilinjaa E tai muualla alueella.

Kainuun peura-aidan jatkaminen

I
II

Huomioitava esimerkkilinjauksia tarkastellessa:
Kartalla näkyvät esimerkkilinjaukset on tehty aidan esiselvitystä
varten aitasuunnitelman realistisuuden tarkastelemiseksi. Mikäli
peura-aita päätetään rakentaa, sen linjaus voi kulkea yhdistellen
useita esimerkkilinjauksia, tai niiden ulkopuolella. Lopullinen
aitalinjaus neuvotellaan mahdollisen rakentamispäätöksen jälkeen
paikallisten maanomistajien, porotalouden ja metsäpeuran
perimän turvaamisen sidosryhmien kesken.
Taustakarttarasteri © Maanmittauslaitos/ESRI.

Kainuun peura-aita
Peura-aidan esimerkkilinjaukset
Paliskuntien rajat
Suurjännitesähkölinjat
Aluemaiset Natura-kohteet
Valtion maa-alue

Kainuun peura-aidan jatkaminen

Yhteenveto

Ei aitaa

Tällä hetkellä Kainuun peura-aidan jatkamiselle ei ole
tarvetta, sillä metsäpeuroja kulkee poronhoitoalueelle
pääasiassa, kun osa metsäpeurapopulaatiosta vaeltaa
Venäjällä sijaitseville kesälaitumilleen ja takaisin. Alueen
paliskuntien mukaan Paljakan vaarat rajaavat sekä
peurojen että porojen liikkeitä idässä luontaisesti.
Tilanne voi kuitenkin muuttua, mikäli peurakanta jatkaa
kasvuaan tai elinalueiden painopiste muuttuu
merkittävästi.

Esiselvitysalueen sidosryhmät suhtautuvat PohjoisPohjanmaan peura-aidan rakentamiseen pääasiassa
neutraalisti tai positiivisesti. Alueen toimijoille aidasta
aiheutuvat haitat koetaan suurimmaksi osaksi
pienempinä kuin sen tuomat hyödyt, mutta pieni osa
kritisoi sen hyödyttävän vain porotalouden edustajia.

Metsäpeuran levinneisyyden seuranta

Mikäli Kainuun peura-aitaa tulevaisuudessa päätetään
jatkaa, sille paras linjausvaihtoehto riippuu käytännössä
siitä, millainen päätös Pohjois-Pohjanmaan peuraaidasta tehdään. Esiselvityksen perusteella Kainuun
aidasta ei ole koettu vähäistä suurempaa haittaa. Alusta
asti osallistava suunnitteluprosessi paikallisten kanssa
olisi kuitenkin edellytys aidan jatkamisen onnistumiselle.
Pohjois-Pohjanmaan aidan ekologisten vaikutusten
arvioinnissa esiin nousseiden vaikutusten perusteella on
tehtävä tarkempi selvitys myös hirvien vaellusreiteistä ja
Natura-alueista aidan jatkon linjausalueella.

I. Voimalinja tai kunnanraja Puolangalle
Aitaa voitaisiin jatkaa Puolangalle kulkevaa voimalinjaa
ja/tai poronhoitoalueen rajaa pitkin yksityismaiden
omistajien suostumuksella. Linjausvaihtoehto
mahdollistaisi metsäpeuran osakantojen yhdistymisen
Oulujärven pohjoispuolella, mutta voimalinjaa seuraava
linjaus kulkisi osittain poronhoitoalueella.

II. Raide- tai tielinja Kontiomäelle
Aitaa voitaisiin jatkaa Kontiomäkeen raidelinjaa tai E63tietä pitkin riista-aitana. Tämä vaihtoehto aitaisi
Suomenselän pohjoiset metsäpeurat poronhoitoalueen
puolelle, mikäli aitaa ei rakennettaisi lisäksi Oulujoen
tuntumaan Vaalaan. Aita estäisi metsäpeuran
osakantojen yhdistymisen Oulujärven pohjoispuolelta.

Aidan aiheuttamat ekologiset vaikutukset ovat laajassa
mittakaavassa vähäisiä, mutta paikallisesti ne voivat olla
huomattavia. Vaikutuksia voidaan vähentää aidan
sijoittelulla ja teknisillä ratkaisuilla. Metsäpeuralle aidalla
on sekä elinympäristöä rajaava, että perimää suojaava
vaikutus.
Esiselvitysalue on kiinteistöteknisesti haastavaa aluetta
aitahankkeelle. Alueella on runsaasti yksityismaata, jolle
aita voidaan käytännössä rakentaa vain sopimuksella
maanomistajan kanssa. Valtion maalla, sekä yleisten
teiden ja rautateiden varrella aidan tehokkuutta
vähentävät ja haittoja lisäävät tienristeyksien, vesistöjen
ja asutuskeskittymien aiheuttamat aukot.

Varmistetaan Luonnonvarakeskuksen resurssit Oulujoen
pohjoispuolisen metsäpeurakannan jatkuvaan
seurantaan ja sen kehittämiseen. Samalla lisätään
perimän turvaamisen henkilöstöresursseja
Metsähallituksessa.

Metsäpeuran metsästys
Kehitetään metsäpeuran metsästystä Oulujoen
pohjoispuolella yhteistyössä tutkimuksen, riistahallinnon,
porotalouden kesken. Varsinaisen peura- ja porotyhjiön
luominen esiselvitysalueelle ei ole kestävää eikä
välttämättä mahdollista.

Uusia käytäntöjä porotalouteen
Edistetään porotalouden edustajien kanssa keinoja,
joiden avulla porot pysyvät paremmin
poronhoitoalueella. Esimerkiksi porojen liikkumisen
seurantaa alueella paikannuspannoilla voidaan lisätä.

Seuraavat askeleet
Mikäli aitaa ei rakenneta, Pohjois-Pohjanmaalla on
käytettävä vaihtoehtoisia keinoja metsäpeuran perimän
turvaamiseksi. Porotalouden toimijoiden kanssa on
käytävä aktiivista dialogia porotalouden roolista
perimänturvaamistyössä, sekä mahdollisten uusien
käytänteiden kokeiluista. Metsäpeuran rajattu
metsästyskokeilu esiselvitysalueella voidaan aloittaa
Suomenselän osakannan kehitystä seuraten yhteistyössä
alueen metsästysseurojen kanssa.
Alueen peurakannan kehitystä on Luonnonvarakeskuksen
toimesta seurattava hyödyntäen mm. paikannuspantoja.
Suomenselän kannanseurantaa tulisi kohdentaa aiempaa
enemmän pohjoisiin kannanosiin. Metsähallitus tarvitsee
lähivuosina lisää henkilöstöresursseja metsäpeuran
perimän turvaamisen kenttätöihin Pohjois-Pohjanmaalla.

Mikäli aita päätetään rakentaa, edellä mainittujen
toimenpiteiden lisäksi tulee varmistaa riittävät resurssit
aidan huolelliselle suunnittelu- ja rakennustyölle, sekä
sen jatkuvalle seurannalle ja ylläpidolle tulevaisuudessa.
On tärkeää ottaa yhteyttä ensisijaisen linjausalueen
maanomistajiin ja sidosryhmiin mahdollisimman pian.
Lopullisen linjauksen hahmottelussa on suositeltavaa
hyödyntää osallistavaa suunnitteluprosessia.
Metsäpeurakannan tilannetta Pohjois-Pohjanmaalla on
seurattava aidan suunnittelu- ja rakennusprosessin
aikana, ja suunnitelmia on oltava valmius päivittää
muuttuvan tilanteen mukaan. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää peurojen mahdolliseen levittäytymiseen kohti
luodetta ja itää, sekä peura-aidan ekologisiin
yhteisvaikutuksiin muun maankäytön kanssa.

