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Metsäpeuran perimän turvaaminen

Metsäpeura ja poro voivat saada lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä.

• Pärjäävät metsäpeuraa heikommin luonnossa 

• Hankalampia käsitellä porotaloudessa

• Risteymät vaikuttavat villin metsäpeuran perimään

Vuonna 2016 MMM tulosohjasi vastuun metsäpeuran perimän 

turvaamisesta Metsähallitukselle.

• Työ on jatkuvaa, mutta toteutus hankkeissa

• Kainuussa toimintaa on ollut kauemmin (Riistakeskus)

• Suomenselän peurat ”yllättivät”

→ Nousu Oulunjärven länsipuolelta kohti pohjoista





Käynnissä oleva projekti (2020-2022)

• Käytännön kenttätyöt ja niiden kehittäminen

• Kainuun peura-aidan kunnostukset ja ylläpito

• Muut kenttätyöt

• Yhteistyö Luonnonvarakeskuksen kanssa

• Menetelmien kehittäminen

• Esiselvitys metsäpeura-aidan rakentamisesta Pohjois-Pohjanmaalle

• Sidosryhmätyö ja projektin hallinto

• Budjetti 442 898 € (MMM rahoitus) 



Paliskuntien rajat



Perimän turvaaminen Kainuussa

Metsäpeura-aita ja sen kunnossapito

• Aidan tarkastus ja korjaukset

• Porttien kiinnipito

• Peuraestesiltojen pito lumettomina

Metsäpeurojen ja porojen poistot/siirrot

• Eläimiä poistetaan molemmin puolin aitaa

• Ampuminen tai houkuttelu aidan oikealle puolelle

• Joskus siirto muuten

• Yhteistyö paliskuntien kanssa

• Poikkeusluvat metsäpeurojen poistoon



Voidaanko poronhoitoalueen rajalle rakentaa 

metsäpeura-aita ja kuinka aita kannattaisi 

toteuttaa?

• Tarkoituksena on turvata alkuperäisen hirvieläimemme, 

metsäpeuran säilymistä.

• Päätöksen mahdollisesta aidan rakentamisesta tekee 

esiselvityksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö. 

• Hanke ottaa huomioon eri sidosryhmien edustajat ja toimii 

puolueettomasti. 

Esiselvitys peura-aidan rakentamisesta

Pohjois-Pohjanmaalle





Esiselvityksen palaset

Paikkatietoanalyysiin ja selvityksiin perustuva raportti 

• Ekologiset vaikutukset

• Sosiaaliset vaikutukset

• Elinympäristöanalyysi

• Kiinteistötekniset rajoitteet ja mahdollisuudet

• Kustannusarvio

• Linjausvaihtoehtoja

• Kainuun peura-aidan mahdollinen jatko

• Selvitys metsästyksestä

→ Raportin arvioitu valmistuminen helmikuussa 2022.





Keskeisiä sidosryhmiä

Suomen riistakeskus

Paliskuntain yhdistys ja paliskunnat

Metsähallituksen vastuualueet 

Viranomaiset: AVI, ELY, kunnat

Edunvalvontajärjestöt: esim. MTK

Harrastajat: Metsästysseurat, kennelpiiri, latuyhdistys, yms.

Ympäristönsuojelu: SLL, WWF, lintuyhdistys

Alueen muut maanomistajat, asukkaat sekä elinkeinonharjoittajat



Henkilöt

Metsähallitus (ohry)

• Erkki Turtinen, erätalouspäällikkö

• Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija (projektipäällikkö)

• Laura Puikkonen, suunnittelija (esiselvitys)

• Milla Niemi, suunnittelija (LIFE-hanke)

• Viivi Tuohimaa, suunnittelija (paikkatietoanalyysi elinympäristöistä)

• Jukka Pietarila, kiinteistöasiantuntija 

• Pekka Kilpeläinen, riistanhoitaja 

• Matti Kela, suunnittelija

• Tanja Vallo, erikoissuunnittelija (viestintä)

• Markus Aho, erätarkastaja

• Seppo Toikkanen, erätarkastaja

Luonnonvarakeskus



Mitä seuraavaksi?

Esiselvitys toimii pohjana MMM:n päätökselle – tässä hankkeessa 

kerätty tieto voi joko puoltaa aitaa tai olla sitä vastaan. 

Metsähallitus tekee esiselvityksen, mutta ei lopullista päätöstä.

Silti hanke herättää jo nyt kysymyksiä paikallisesti ja mahdollisesti 

myös valtakunnallisesti. Mikäli et osaa vastata, voit ohjata 

yhteydenotot eteenpäin minulle!

Voit seurata hankkeen etenemistä myös suomenpeura.fi –sivulta, 

joilla hanke julkaistaan tämän kuun aikana. Tiedotamme 

verkkosivujen julkaisusta intrassa!



Kiitos!


