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Työpaja I 8.9.2021

Pohjois-Pohjanmaan

metsäpeura-aidan

esiselvitys



Työpajan ohjelma

17:00                Ovet aukeavat, kahvi/tee ja suolainen kahvileipä 

17:30                Mikä metsäpeura ja esiselvitys? -info 

17:50                Aidan sijoitusvaihtoehtojen esittely 

Vaihtoehto 1: Poronhoitoalueen eteläraja

Vaihtoehto 2: Pohjoinen linja

Vaihtoehto 3: Eteläinen linja

Vaihtoehto 4: Ei aitaa 

18:15                Tauko

18:30                Vaikutusten ja vaihtoehtojen pohdinta

19:45                Tauko

20:00                Yhteenveto ja keskustelu  

20:30 Työpaja päättyy



Työpajan tavoite

1. Mitkä tärkeimpiä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia?

2. Miten eri vaikutukset kytkeytyvät vaihtoehtoihin?



Mikä metsäpeura?
Metsäpeura on peuran villi alalaji

Esiintyy vain Suomessa ja Venäjän Karjalassa

Voi lisääntyä poron kanssa

→ Arempi ja hankalampi käsitellä poroerotuksissa

→ Risteymät selviytyvät huonommin luonnossa



Poronhoitoalue

Metsäpeuran elinalue Metsäpeuran muuttoalue

Index map: CleanPNG / Ryonet

Metsäpeuran nykytila Suomessa

Suomenselän populaatio noin 2000 eläintä, Kainuun noin 800.

Kannanhoitosuunnitelmaan on kirjattu perimän turvaaminen yhtenä 

suojelukeinona.

Metsäpeurojen levittäytynyt Oulujärven länsipuolelta kohti pohjoista.
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Metsäpeura Oulujärven 

pohjoispuolella

Oulujoen ja poronhoitoalueen välisellä alueella noin satakunta peuraa.

Vasatuotto n. 60% (2018-2020), joka on enemmän kuin 
muualla Suomenselällä (n. 40% 2017-2020) tai Kainuussa.

Kanta alueella voi kasvaa jopa 20% vuosivauhtia.

Pantapeurojen perusteella lähtevät etelään päin marraskuun puolella.

Kuvassa GPS-pannoitettujen peurojen sijaintipisteitä.
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Metsäpeuran perimän turvaaminen

Jatkuvaa työtä projektimuotoisella rahoituksella

Metsähallituksen vastuulla vuodesta 2016

Kainuussa metsäpeura-aita vuodesta 1996

Nykyinen hanke (2020-2022)

Käytännön kenttätyöt ja niiden kehittäminen

Sidosryhmäyhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan metsäpeura-aidan esiselvitys



Esiselvitys metsäpeura-aidasta

Onko aita mahdollista rakentaa? 

Millaisia vaikutuksia aidalla olisi luonnolle ja ihmisille? 

Päätöksen mahdollisesta aidan rakentamisesta tekee esiselvityksen 

perusteella maa- ja metsätalousministeriö. 

Metsähallituksen koordinoima esiselvitys ottaa huomioon eri 

sidosryhmien edustajat ja toimii puolueettomasti. 



Sosiaalisten 
vaikutusten arviointi

Ekologisten 
vaikutusten arviointi

Elinympäristö-
analyysi

Maaston 
paikkatietoanalyysi

Kiinteistötekninen 
selvitys 

KEVÄT 2021                     OSA 1

Teemahaastattelut
- Max 20 valittua 
haastateltavaa 
sidosryhmien edustajista

Kirjallisuuskatsaus
- Perustuu tieteellisiin 
artikkeleihin ja 
aikaisempiin raportteihin

Vasonta-alueet
- Elinympäristö-
mallinnus 

Tieverkkoselvitys
- Voidaanko tiestöä ja 
voimalinjoja hyödyntää 
linjauksissa?

Maanomistajaselvitys
- Ketkä ovat suurimmat 
maanomistajat alueella?

KESÄ 2021                        OSA 2

Kysely
- Maptionnaire
paikallisille
Lisäksi kysely koetuista 
vaikutuksista Kainuussa

Asiantuntijahaastattelut
- Eri lajien ja 
aitavaikutusten 
asiantuntijat

Paikkatietoanalyysi
- Maasto ym. aidan 
rakentamiseen ja 
ylläpitoon vaikuttavat 
seikat

SYKSY 2021                     OSA 3

Työpajat
Osallistujat paikallisista 
yhdistyksistä ja 
kyselyvastaajista

Karttatulkinta
GPS-tiedon 
hyödyntäminen 

Talvehtimisalueet
- Karttatulkinta

Vaihtoehtolinjaukset
-Mitkä ovat parhaat 
linjausalueet?

Kiinteistöteknisten 
edellytysten selvitys

TALVI 2021-21

ESISELVITYKSEN LOPPURAPORTTI

Esiselvitys metsäpeura-aidasta
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Haastattelut

Kysely

Kysely Kainuun peura-aidasta

Yleisö-

tilaisuus

L
o

p
p

u
ra

p
o

rt
ti

Työpajat

Sosiaalisten vaikutusten arviointi



Aidan sijoitusvaihtoehdot



Vastaukset ”Missä aidasta olisi haittaa?” –kysymykseen verkkokyselyssä 



Vastaukset ”Missä aita voisi kulkea?” –kysymykseen verkkokyselyssä



Sijoitusvaihtoehto 1

Poronhoitoalueen eteläraja

(Puolanka-Ylikiiminki tielinja)



1



Poronhoitoalueen eteläraja (Puolanka-Ylikiiminki tielinja)

Mahdollisuudet

• Voidaan käyttää hyväksi tieverkostoa

• Aitaa on helppo ylläpitää ja huoltaa

• Vähentää porojen poistumista poronhoitoalueelta

• Vähentää porohaittoja maataloudessa ja pihoilla

• Ei vaikuta poronhoidon harjoittamiseen PH-alueella

• Turvaa metsäpeuran pohjoisia vasonta-alueita

• Toimii riista-aitana tienvarrella

Haasteet

• Runsaasti portteja ja veräjiä, jotka vaikuttavat aidan 

pitävyyteen

• Useita risteyksiä, sivuteille kulku hankaloituu

• Paljon yksityistä maata

• Poroja ja peuroja voi pakkautua aitaa vasten asutuksen 

lähelle

• Tien varteen rakennettaessa aidan on oltava 

molemmin puolin tietä

• Maasto ja aidan huolto jokivarressa ilman tietä olisi 

hyvin haastavaa



Sijoitusvaihtoehto 2

Pohjoinen linja
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Pohjoinen linja

Mahdollisuudet

• Voidaan käyttää hyväksi osittain vanhan poroesteaidan 

linjaa

• Turvaa metsäpeuran pohjoisia vasonta-alueita

• Voi vähentää porojen poistumista poronhoitoalueelta

• Voi vähentää porohaittoja maataloudessa ja pihoilla

• Vähän portteja ja veräjiä

• Verrattain vähän liikennettä ja kulkijoita

• Suurilta osin valtion mailla

• Suoalueilla puiden kaatumisen aiheuttamat vauriot 

epätodennäköisiä, kelkalla huoltaminen helppoa

Haasteet

• Haittaa porotalouden harjoittamista eteläisellä 

poronhoitoalueella

• Porot saattavat kiertää aidan päästäkseen tutuille 

laidunalueille

• Aidan huolto ei yhtä yksinkertaista kuin tienvarressa

• Aita on uusi linjaelementti luonnossa, jolloin ekologisia 

vaikutuksia on enemmän

• Voi häiritä metsähanhia suoalueilla



Skenaario 3

Eteläinen linja
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Eteläinen linja

Mahdollisuudet

• Voidaan käyttää hyväksi tie-, rautatie- tai 

voimalinjaverkostoa

• Ei vaikuta poronhoitoalueeseen lainkaan

• Toimii samalla riista-aitana tien- tai rautatien varrella

• Kiinteistöteknisesti yksinkertainen toteuttaa

Haasteet

• Runsaasti portteja ja veräjiä

• Useita risteyksiä

• Paljon liikennettä

• Tien varteen rakennettaessa aidan on oltava 

molemmin puolin tietä

• Aita tien/radan lähistöllä voi lisätä onnettomuuksia

• Rajaa metsäpeuran pohjoiset vasoma-alueet aidan 

pohjoispuolelle

• Ei helpota porojen pitämistä poronhoitoalueella



Skenaario 2

Pohjoinen linja

Sijoitusvaihtoehto 4

Ei aitaa





Ei aitaa

Mahdollisuudet

• Ei haittoja aidasta paikallisille ihmisille

• Ei aiheuta elinympäristöjen sirpaloitumista

• Ei negatiivisia ekologisia vaikutuksia muille lajeille

• Ei rakennus- ja ylläpitokustannuksia aidasta

Haasteet

• Risteymäongelmaa ei ole ratkaistu, porot ja 

metsäpeurat voivat sekoittua

→ Mietittävä muita vaihtoehtoja



Tauko 

15 minuuttia



1. Erilaisia vaikutuksia – 15 minuuttia

Jokaiselle on jaettu vaikutuskortteja, joihin on listattu esiselvityksen haastatteluissa ja 

kyselyissä esiin tulleita vaikutuksia.

Tarkastelkaa vaikutuskortteja yhdessä. 

Puuttuuko niistä jokin mielestänne olennainen vaikutus?

Voitte kirjottaa puuttuvia vaikutuksia tyhjille korteille.



Kun olet valmis keskustelemaan, käännä kyltti! 

Työpajavetäjämme tulee keskustelemaan kanssasi valinnoistasi.

VALMIS



2. Vaikutukset tärkeysjärjestykseen – 20 minuuttia

Luokittele omat vaikutuskorttisi edustamasi tahon kannalta tärkeisiin, neutraaleihin ja 

ei oleellisiin vaikutuksiin asteikolla 1-7.

1 – Erittäin tärkeä

2 – Tärkeä

3 – Vähän tärkeä

4 – Neutraali

5 – Ei kovin oleellinen

6 – Ei oleellinen

7 – Ei ollenkaan oleellinen



3. Mitä vaikutuksia eri vaihtoehdoilla on?

-ryhmäkeskustelu – 20 minuuttia

Palatkaa pienryhmiin ja käykää eri vaihtoehdot yksitellen läpi ja pohtikaa jokaisen 

kohdalla:

Mitkä ovat eri vaihtoehtojen suurimpia negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia? 



4. Miten vaihtoehdoissa toteutuvat mielestäsi 

tärkeimmät vaikutukset? – 20 minuuttia

Tarkastele eri vaihtoehtoja: 

Kuinka mielestäsi tärkeimmät, luokkiin 1-2 laittamasi, positiiviset ja negatiiviset 

vaikutukset toteutuvat niissä?

Mikä vaihtoehto tuntuu parhaiten sopivan viiden tärkeimmäksi luokittelemasi 

vaikutuksen kannalta? 



Tauko 

15 minuuttia



Keskustelu ja yhteenveto



Kiitos osallistumisestasi!

Kysymyksiin esiselvityksestä vastaa 
suunnittelija Laura Puikkonen 

puh. 040 559 2063, sähköposti: laura.puikkonen@metsa.fi

Täytäthän palautelomakkeen ennen lähtöäsi! 

Kiitos ☺



www.metsa.fi @metsahallitus_forststyrelsen @metsahallitus


