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Selvityksen tausta ja tavoitteet

Tienpitäjän perinteiset keinot hirvieläinonnettomuuksien vä-
hentämiseksi ovat onnettomuuksien estäminen ja hirvieläi-
mistä varoittaminen. Riista-aidoin hirviä estetään pääsemästä 
vilkkaan liikenteen sekaan ja varoitusmerkkien avulla tiellä-
liikkujia varoitetaan hirvien ylityspaikoista. Yhteistyö riistavi-
ranomaisten, poliisin ja metsästäjien kanssa on keskeisessä 
roolissa onnettomuuksien ehkäisytyössä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hirvivaaraselvityksen 
tavoitteena oli selvittää alueen mahdolliset merkkimuutos-
tarpeet sekä pohtia kustannustehokkaita keinoja hirvieläi-
nonnettomuuksien vähentämiseksi. Tarkastelutyö tehtiin 
riistanhoitoyhdistyksille osoitetun kyselyn ja onnettomuusre-
kisteritietojen perusteella. Näistä saatavia paikkatietoanalyy-
sejä tarkennettiin ja täydennettiin maastokäynneillä. 

Työn yhteydessä arvioitiin myös Kaakkois-Suomen käynnis-
sä olevien suurten tiehankkeiden vaikutuksia hirvieläinten 
elinoloihin sekä etsittiin keinoja kehittää yhteistyötä riistavi-
ranomaisten kesken.

Onnettomuusanalyysi

Selvityksessä tarkasteltiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
alueella vuosina 2011 - 2015 tapahtuneita poliisin tietoon tul-
leita liikenneonnettomuuksia. Tällä viiden vuoden tarkastelu-
jaksolla tapahtui yhteensä 467 hirvionnettomuutta ja näissä 
loukkaantui yhteensä 49 henkilöä. Yksikään onnettomuuksis-
ta ei johtanut kuolemaan. Onnettomuuksista 75 % tapahtui 
hämärän tai pimeän aikaan ja 60:ssa onnettomuudessa oli 
osallisena raskas ajoneuvo. Onnettomuustilastoissa koros-
tuvat hirvien luontaisen liikkumisen kannalta vilkkaimmat 
kuukaudet: Kesä- sekä syys-joulukuu ovat onnettomuuksien 
osalta synkintä aikaa.

Hirvionnettomuuksia tapahtuu Kaakkois-Suomessa keski-
määrin noin 80 -100 sekä valkohäntäpeura- ja kaurisonnet-
tomuuksia noin 40 – 60 kappaletta vuosittain. Valkohäntä-
peura- ja kaurisonnettomuuksien trendi on ollut viime vuosina 
voimakkaasti kasvava kantojen kasvun vuoksi.  Onnettomuu-
det jakaantuvat koko Kaakkois-Suomen alueelle ja niitä ta-
pahtuu kaikilla tietyypeillä.

Onnettomuuksien määrän suhdetta liikenteen määrään kuva-
taan onnettomuusasteella. Kaakkois-Suomessa hirvionnetto-
muuksien aste on 4,9 onnettomuutta 100 miljoonaa ajettua 
tiekilometriä kohti, mikä on hieman koko maan keskiarvon 
(4,3 onnettomuutta) yläpuolella.
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Kuva 1: Hirvionnettomuudet vuosina 2011 - 2015
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Kuva 2: Hirvionnettomuuksien määrä korreloi selkeästi hirvikannan määrän kanssa

Selvityksessä käytetyt työtavat 

Hirvivaroitusalueiden sijainnin tarkistamiseen käytettiin paik-
katietoihin perustuvaa optimointimenetelmää. Analyysissa 
hyödynnettiin hirvieläinonnettomuustietoja sekä tierekisteri-
tietoja tieverkosta ja liikenteen ominaisuuksista. 

Analyysin tuloksena paikannettiin merkittävät onnettomuus-
keskittymät teillä, joiden keskimääräinen vuorokausiliikenteen 
määrä on korkea. Alueen merkittävistä onnettomuuskeskitty-
mistä muodostettiin kokonaiskuva jatkovaiheen tulkintojen 
perustaksi. Hirvivaroitusmerkkien asettamisessa huomioitiin 
analyysin tulosten lisäksi maastonmuotojen ja tieympäristön 
ominaisuudet, jotka tarkistettiin myös maastokäynneillä.

Selvitystyön alussa keväällä 2016 lähetettiin kysely alueen 
riistanhoitoyhdistyksille. Kyselyyn vastasi lähes kaikki Ky-
menlaakson ja Etelä-Karjalan 20 riistanhoitoyhdistyksestä. 
Kyselyssä riistanhoitoyhdistyksiä pyydettiin esittämään alu-
een vilkkaimmat hirvien ylitysreitit sekä muutosehdotukset 
nykyisten hirvivaaramerkkien sijainteihin.

Ehdotuksia uusista merkkien paikoista ja vanhojen merkki-
en siirtotarpeista saatiin runsaasti. Lisäksi kyselystä saatiin 
paljon arvokasta käytännönläheistä tietoa hirvieläinten elin-
olosuhteiden muutoksista, havaintoja liikenneympäristöstä ja 
toimenpide-esityksiä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Riistanhoito ja kantojen koko

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella on noin 3500 
hirveä, noin 1000 valkohäntäpeuraa sekä noin 1200 metsä-
kaurista. Hirviä on eniten Valkealan ja Ruokolahden välisel-
lä Saimaan etelärannoilla sijaitsevien riistanhoitoyhdistysten 
alueilla. 

Tiheä hirvieläinkanta aiheuttaa vahinkoja liikenteessä ih-
misille ja ajoneuvoille sekä myös maa- ja metsätaloudelle. 
Muutokset hirvikannassa näkyvät nopeasti vuosittaisissa on-
nettomuusmäärissä. Valtaosa henkilövahinkoon johtaneista 
eläinonnettomuuksista on nimenomaan hirvionnettomuuksia. 

Hirvien määrä voidaan arvioida kohtalaisen hyvin erilaisten 
laskentojen avulla. Valkohäntäpeurojen ja metsäkauriiden 
määrä perustuu riistanhoitoyhdistysten tekemään arvioon.

Hirvikannan sääteleminen metsästyksellä on todettu tehok-
kaaksi tavaksi vaikuttaa hirvionnettomuuksien määrään. Tie-
viranomaisten mukaan hirvieläinkantaa tulee vähentää siten, 
että hirvieläinten aiheuttamien haittojen ja hirvikannan tuotto-
kyvyn välillä säilyy tasapaino.

Alueelliset riistaneuvostot määrittelevät tavoitteet hirvikannan 
koolle hirvitalousaluekohtaisesti. Ennen tavoitteen määrittele-
mistä riistaneuvoston tulee vuosittain kuulla alueensa sidos-
ryhmiä liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon 
ottamiseksi. Kaakkois-Suomen hirvitalousalueiden tavoitteik-
si on tällä hetkellä asetettu 2,5-3,1 hirveä/1000 ha, Vuoksen 
pohjoispuolella tavoite on 2,5-3 hirveä/1000 ha. 

Hirvet ovat sopeutuneet Suomen pohjoisen ilmaston vuoden- 
aikaisvaihteluun ja kasvillisuuden antamaan ravintoon siten, 
että ne vaihtavat laidunalueita vuodenajan mukaan. Hirvet 
liikkuvat maastonmuotojen, asutuksen ja vesistöjen ohjaami-
na laidunten välisiä reittejä. Kesä- ja talvialueiden välinen liik-
kuminen tapahtuu säännöllisesti keväällä ja loppusyksystä. 
Alkusyksystä myös metsästys ja kiima-aika lisäävät hirvien 
liikkumista. Hirvikannasta noin kolmannes vaeltaa vuosittain, 
kolmannes satunnaisina vuosina ravintotilanteen mukaan ja 
kolmannes pysyttelee lähes samalla elinalueella koko vuo-
den. 
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Valtatien 6 ja 7 väliin jäävä alue on suuri ja sen tarjoamat 
elinympäristöt ovat monipuoliset. Vaaraa alueen täydellisestä 
eristymistä muista hirvitalousalueista ei ole. Riista-aidat tai ve-
sistöt eivät estä hirvieläinten liikkumista, joten pelkoa geneet-
tisestä isolaatiosta ei ole.

Moottoriteiden varsilla olevat riista-aidat heikentävät jonkin 
verran nykyistä hirvien laiduntenvaihdon mekanismia talvilai-
dunalueiden ja saariston kesälaidunalueiden välillä ja vaikut-
tavat noin 20 km säteellä moottoritien läheisyydestä ulospäin. 
Tämä saattaa aluksi aiheuttaa hirvitihentymiä joko rannikon tai 
sisämaan puolelle ja lisätä onnettomuuksia muualla tieverkolla 
hirvien etsiessä uusia reittejä ja rauhallisia talvilaidunalueita. 

Taajamien lähellä sekä aitojen päissä hirvionnettomuudet tu-
levat todennäköisesti lisääntymään. Liian tiheitä hirvieläinpo-
pulaatioita voidaan kuitenkin hallita kohdennetun metsästyk-
sen avulla. Noin kymmenen vuoden kuluessa hirvipopulaatiot 
asettuvat luonnon kantokyvyn mukaiselle tasolle.

Kuva 3: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen nykyiset ja uudet hirvivaroitusalueet

Suomen riistakeskuksen laidunalueselvityksen mukaan hir-
vien liikkuminen Suomenlahden rannikolla on pohjois-etelä-
suuntaista saarten ja rannikon eteläosien välillä. Sisämaassa 
liikkumisen suunta on lounais-koillissuuntaista tai vesistöalu-
eiden ohjaamana. Kesälaidunalueet ovat aivan rannan tuntu-
massa ja metsäisten saarien alueella. Talvilaidunalueet ovat 
sen sijaan sisämaan puolella laajoilla metsäalueilla. 

Hirvien liikkuminen näkyy erityisesti rannikon läheisyydessä 
sijaitsevalla valtatiellä 7 lukuisina onnettomuuksina. Tie on 
vilkkaasti liikennöity, siellä tapahtuu eniten henkilövahinkoihin 
johtaneita onnettomuuksia ja tiellä liikkuu runsaasti raskasta 
liikennettä.

Rakennettavien riista-aitojen vaikutukset 
hirvieläinten elinolosuhteisiin

Rakenteilla olevan valtatien 7 (E18) Pyhtää-Virolahti -osuuden 
riista-aita sijaitsee lähellä Suomenlahden rantaa tai rannan 
tuntumassa. Jaksolle toteutetaan runsaasti vihersiltoja, riista-
siltoja ja levennettyjä alikulkuja, jotka soveltuvat hirvieläinten 
liikkumiseen tiealueen puolelta toiselle. 

Valtatien 6 parannettava osuus välillä Taavetti - Lappeenranta 
sijaitsee Salpausselän harjualueella, johon on sijoittunut run-
saasti asutusta sekä vilkkaasti liikennöityjä teitä ja rata. Poh-
joispuolella sijaitsevat Saimaan vesistöalueet, jotka sisämaas-
sa muodostavat hirvien kesälaidunalueen. Eläinalikulkuja ei 
jaksolle rakenneta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 



5    

Kuva 4: Eniten henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut valtateillä 6 ja 7
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Korkea

Matala

Nuolukivilinjastot

Nuolukivet ovat hirville tarpeellisia korvaamaan yksipuolisen 
oksa- ja havuravinnon synnyttämää kivennäisten ja mineraa-
lien puutetta talviaikana. Nuolukivipaikat ovat eläinten suosi-
ossa ja lähes kaikkien riistanhoitoyhdistysten alueella onkin 
käytössä metsästysseurojen ylläpitämiä nuolukiviryhmiä met-
säalueilla houkuttelemassa hirviä pois teiden läheisyydestä. 
Riistanhoitoyhdistysten arvioiden mukaan valtateiden 6 ja 12 
nuolukiviryhmät ovat vähentäneet hirvionnettomuuksia. Tehty 
tutkimus valtatiellä 15 on osoittanut oikein sijoitettujen nuoluki-
vien vähentäneen hirvionnettomuuksia noin 20 %. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tienpitäjänä tukenut riistan-
hoitoyhdistysten liikenneturvallisuustyötä tilaamalla vuosittain 
nuolukiviä tarjonnan ylläpitoa varten. Tämän selvitystyön yhte-
ydessä todettiin tarpeelliseksi tehdä pieniä muutoksia hankin-
taprosessiin sekä -aikatauluun. Nykyiset nuolukivilinjat tullaan 
kartoittamaan lähitulevaisuudessa ja samalla ohjeistetaan riis-
tanhoitoyhdistyksiä niiden käytöstä. Uusien riista-aitajaksojen 
valmistuttua voidaan näillä alueilla vähentää tai luopua nuolu-
kivilinjojen ylläpidosta.

Hirvivaara-alueiden tarkistaminen

Monet osatekijät vaikuttavat hirvieläinonnettomuudesta va-
roittavien merkkien sijoitteluun, eikä kaikkia yksittäisiä onnet-
tomuuspaikkoja ei ole järkevää merkitä hirvivaroitusmerkein. 
Vankoin perustein ja harvempaan asetetut merkit tulevat pa-
remmin havaituiksi, jolloin ne vaikuttavat autoilijoiden tarkkaa-
vaisuuteen paremmin. 

Riistanhoitoyhdistysten toimittamien kyselyvastausten ja paik-
katietopohjaisen onnettomuusanalyysin perusteella nykyisten 
varoitusmerkkien todettiin olevan pääsääntöisesti oikeilla pai-
koillaan. Esitetyt merkkimuutokset kohdistuvat sellaisille pai-
kallisille teille ja valtateiden jaksoille, joilla on viime vuosina 
tapahtunut muutoksia johtuen metsänhakkuista, riista-aidan 
rakentamisesta tai taajamien reuna-alueiden maankäytön 
muutoksista. Lisäksi riistanhoitoyhdistyksille varataan jatkos-
sa tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja hirvivaaramerkkejä, joita 
voidaan käyttää esimerkiksi onnettomuusalttiiden oraspelto-
kohtien lyhytaikaiseen merkitsemiseen syksyllä.

Nykyisin Kaakkois-Suomen alueella on noin 335 kilometriä hir-
vivaara-aluetta. Tämän työn tuloksena esitetään asetettavaksi 
uusia hirvivaara-alueita yhteensä noin 160 kilometrin verran, 
josta noin 80 km kohdistuu valtateille, 20 km kantateille ja 60 
km seututeille. Kilometrimääräisesti eniten uusia hirvivaara-
jaksoja esitetään valtateille 6, 13 ja 26. Riistanhoitoyhdistysten 
esityksestä hirvivaara-alueita merkitään myös hieman vähälii-
kenteisemmille seututeille hirvien erityisten vilkkaiden kulku-
reittien kohdalle.

Työn yhteydessä päätettiin, että hirvivaaramerkkejä tullaan 
jatkossakin asentamaan vain päätieverkolle sekä perustellusti 
myös vilkkaimmille seututeille (ei kuitenkin tätä alemmalle tie-
verkolle eli yhdysteille).
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Kuva 5: Huonokuntoinen portti ja riista-aita valtatiellä 6

Riista-aidoille ja porteille tulee tehdä säännöllisesti järjestel-
mällinen kuntokartoitus. Riista-aitojen kunnossapitoon sekä 
aitojen vieressä ja päissä olevan puuston raivaamiseen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota ja toimenpiteet tulee tehdä urak-
kasopimusten mukaisesti. Eritasoliittymien alueella ja paikoin 
myös tiejaksoilla tulee tehdä kasvaneen puuston raivausta 
siten, että liittymäalueelle joutuneet hirvieläimet havaitaan ja 
voidaan poistaa ennen kuin ne aiheuttavat tiellä onnettomuuk-
sia. Riista-aitojen yläpuolelle kaartuvien puiden osalta tulee 
varmistaa, ettei lumi ei pääse painamaan puita aitojen päälle. 
Rikkoontunut aita tulee korjata mahdollisimman nopeasti. 

Uusia riista-aitoja tarvitaan vilkasliikenteisten valtateiden pa-
himmille onnettomuustihentymäjaksoille. Kaakkois-Suomen 
alueella tarpeellinen ja toteuttamisen kannalta sopiva jakso 
olisi esimerkiksi valtatie 6 Utin ja Taavetin välillä.

Nopeuksien rajoittaminen

Hirvivaara-alueilla ajonopeuden alentaminen lisää ratkaise-
vasti reagointiaikaa ja lieventää mahdollisen onnettomuuden 
seurauksia. Onnettomuustilastojen perusteella Kaakkois-
Suomen alueen hirvieläinonnettomuuksista noin 40 % on ta-
pahtunut nopeusrajoitusalueella 100 km/h (näistä suurin osa 
valtateillä). Liikenteen sujuvuuden vuoksi ja erityisesti pitkä-
matkaista autoilijaa ajatellen valtateillä halutaan kuitenkin säi-
lyttää pääosin 100 km/h nopeusrajoitus. 

Vilkkaimmille tai kausivaellukseen liittyville ylityspaikoille voi-
daan tutkia mahdollisuutta käyttää hirvivaaramerkin lisäksi 
”hirvien kulkureitti”-lisäkilpeä tai enimmäisnopeussuositusta, 
joka olisi mahdollisesti paikallaan ainoastaan vaelluskuukau-
sina. 

Tarvittaessa seutuverkolla tulee harkita kesäajan 100 km/h no-
peusrajoituksen pudottamista 80 km/h:ssa, mikäli hirvieläinon-
nettomuusriski on suuri ja tien ympäristö tukee alhaisempaa 
rajoitusta.

Riista-aitajaksojen rakentaminen ja 
ylläpito

Riista-aitoja rakennetaan yleensä moottoriteille, mutta niitä 
toteutetaan tarvittaessa myös muiden suurten tiehankkeiden 
yhteydessä sekä pitkille ohituskaistajaksoille. Rakentamisen 
yhteydessä tulee huolehtia eläinten liikkumisen järjestämises-
tä tiealueen poikki. Jos hirvieläinten ylitys- tai alitusmahdolli-
suuksista ei huolehdita, onnettomuudet siirtyvät risteysalueille 
ja riista-aitojen päihin.

Riistanhoitoyhdistyksille suoritetun kyselyn perusteella ny-
kyiset riista-aidat ovat muuttaneet hirvien liikkumista. Hirvien 
luontaiset vaellussuunnat sisämaan puolelta meren rantaan 
ja toisaalta taas Saimaan vesistön rannoille ja saariin ovat 
osittain estyneet. Hirvet etsivät tienylityspaikkoja aktiivisesti 
ja käyttävät hyväkseen avoinna olevia yksityisteiden portteja, 
heikkoja kohtia riista-aidassa sekä muita katkoksia kuten ris-
teysalueita tai aidan päätymiskohtia. Onnettomuustarkastelun 
perusteella hirvieläinonnettomuudet ovat kasautuneet erityi-
sesti riista-aitojen päihin. 

Uusimmat riista-aidat ovat hyväkuntoisia, yksityisteiden portit 
pidetään pääsääntöisesti kiinni ja liittymät on varustettu riittä-
vän syvillä odotustiloilla. Näin ollen esimerkiksi puunkuljetus-
ajoneuvot pystytään jättämään hetkeksi liittymään portin ulko-
puolelle portin avaamista ja sulkemista varten. 

Riista-aitajakso valtatiellä 6 Simpeleen ja Rautjärven välillä 
on huonokuntoinen. Liittymien portit ovat usein auki ja osa 
porteista on rikkinäisiä. Aidassa on myös useita reikiä. Kysei-
sellä tiejaksolla on tapahtunut tarkasteluajanjaksolla lukuisia 
hirvieläinonnettomuuksia. Riista-aidasta ei ole liikenneturvalli-
suuden näkökulmasta suurta hyötyä, koska pahimmillaan ai-
dasta välittyy autoilijalle vääränlainen mielikuva tiejakson tur-
vallisuudesta. Valtatien 6 Simpele-Rautjärvi riista-aitajaksolle 
olisikin tarpeen tehdä perusteellinen korjaus tai uudelleenra-
kentaminen.
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Hirvinauhalla ei kyetä estämään hirvien liikkumista ajoradalle 
kuten riista-aidoilla, mutta sen asentaminen on huomattavas-
ti edullisempaa. Tästä syystä nauhaa on perusteltua käyttää 
sellaisilla tiejaksoilla, joilla hirvionnettomuusriski on suuri, 
mutta jonne ei nykytilanteessa ole mahdollista toteuttaa riista-
aitaa taloudellisista tai muista syistä johtuen.

Kaakkois-Suomessa hirvinauhakokeilu on ollut käytössä jo 
neljässä riistanhoitoyhdistyksessä. Kyselyn yhteydessä löytyi 
myös muutamia uusia yhdistyksiä, joilla olisi halukkuutta ko-
keilla hirvinauhaa alueellaan.

Tienvarsiraivaukset

Tienvarsien raivaukset parantavat turvallisuutta mahdollistaen 
hirvien havaitsemisen reunametsässä sekä parantaen kul-
jettajan ennakointimahdollisuuksia törmäyksen estämiseksi. 
Raivauksien on todettu vaikuttavan myös hirvieläinten liikku-
misnopeuteen tienylityshetkellä. Valtatiellä 13 toteutetut tien-
varsipuuston raivaukset ovat osaltaan vähentäneet hirvionnet-
tomuuksia.  

Raivaukset tulee kohdentaa talvilaidunalueita halkovien pää-
teiden, hirvivaara-alueiden ja riista-aitojen päiden alueelle. 
Onnettomuustiheydeltään suurimmilla osuuksilla raivaukset 
suositellaan tehtäväksi tarvittaessa tiealuetta laajemmalla alu-
eella. Raivausohjeistuksen tulisi näissä kohdissa perustua hir-
vien havaittavuuteen perustuvaan laadulliseen määrittelyyn, ei 
niinkään tiettyihin vuosiväleihin. 

Hirvinauhajaksojen käyttö

Hirvinauha on muovista valmistettua nauhaa, joka asennetaan 
metsänreunaan aitamaisesti. Hirvinauha on koettu kustannus-
tehokkaaksi tavaksi keinoksi vähentää hirvionnettomuuksia, 
koska nauhan asentaminen ja ylläpitäminen tulee maksamaan 
ainoastaan muutamia satoja euroja per kilometri. Vertailukoh-
tana kannattaa käyttää riista-aitaa, jonka rakentamiskustan-
nukset ovat 20 000 – 30 000 euroa per kilometri.  

Nauhajaksot toteutetaan paikallisten metsästysseurojen ja 
tienpitoviranomaisen yhteistyönä ja seurat sitoutuvat ylläpitä-
mään hirvinauhajaksoa pientä korvausta vastaan. Ylläpitoon 
liitetään usein metsänreunan aluskasvillisuuden raivaustöitä, 
mikä osaltaan parantaa turvallisuutta.

Hirvinauhojen on todettu ohjaavan hirvien liikkumista. Havait-
tuaan nauhan hirvi hidastaa kulkuaan tai mahdollisesti kääntyy 
ylittämättä tietä. Myös autoilijat ovat kertoneet valpastuvansa 
havainnoimaan metsänreunoissa mahdollisesti tapahtuvaa lii-
kettä hirvinauhajaksojen kohdalla. 

Hirvinauhaa on kokeiltu viime vuosina eri puolella Suomea. 
Hirvinauhojen turvallisuusvaikutuksista ei vielä toistaiseksi ole 
käytössä pitkäaikaista tutkimusperäistä tietoa, mutta lyhytai-
kaisten tarkastelujen perusteella hirvieläinonnettomuudet ovat 
nauhojen myötä vähentyneet erityisesti asennuksen jälkeen. 

Kuva 6: Esimerkki valtatiellä 6 Joensuun pohjoispuolella toteutetusta hirvinauhajaksosta



Tiedottaminen

Jotta autoilijat osaavat parantaa tarkkaivaisuuttaan ja kiin-
nittää huomiota vilkkaammin liikkuviin hirvieläimiin, on tiedo-
tuksella merkittävä rooli. Liikenneviraston tieliikennekeskus 
ja Liikenneturva tiedottavatkin hirvieläinvaarasta hirvieläinten 
liikkumisaikojen mukaisesti keväällä, alkukesästä ja syksyllä, 
jolloin vaara törmätä hirveen tai kauriiseen on suurimmillaan. 
Lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa hirvivaarasta 
paikallisesti omalla alueellaan.

Hirvieläinonnettomuusaineistojen ja hirvien liikkumiseen 
kohdistuvien tutkimusten avulla on selvitetty hirvieläinten to-
dennäköisimmät liikkumisajat. Liikkuminen talvialueilta kesä-
laitumille alkaa keväällä huhtikuun alussa.Kesäkuun alusta ju-
hannuksen tienoille lähtevät liikkeelle edellisen vuoden vasat, 
jotka kokemattomina liikkujina aiheuttavat runsaasti onnetto-
muuksia. Kesällä, kun hirvikanta on lähes puolitoistakertais-
tunut, liikkuminen on voimakasta ja tapahtuu erityisesti hämä-
rän aikaan. Tutkimusten mukaan onnettomuusriski on silloin 
suurimmillaan. Kiima ja talvilaitumille siirtyminen lisäävät liik-
kumista hirvillä syys-lokakuussa ja kauriilla marraskuussa. 
Silloin hämärä ja työmatkaliikenne lisäävät todennäköisyyttä 
joutua hirvieläinonnettomuuteen. 

Jatkotoimenpiteet

Hirvieläinten reitit saattavat muuttua metsän käsittelyn, raken-
tamisen tai luonnon pirstoutumisen vuoksi. Tässä selvitykses-
sä käytettyjen menetelmien avulla tilanne voidaan jatkossakin 
tarpeen mukaan tarkistaa ja lisätä vaarallisille kohdille uudet 
tai poistaa tarpeettomat varoitusmerkit. Tarkastelu olisi hyvä 
tehdä noin viiden vuoden välein. 

Hirvikannan koolla on erittäin suuri vaikutus hirvionnettomuuk-
sien määrään, joten kannan kehityksen aktiivinen seuraami-
nen ja hallinta metsästyksen avulla ovat ensiarvoisen tärkeää. 
Tiivis sidosryhmäyhteistyö mahdollistaa nopean reagoinnin 
myös merkkimuutostarpeisiin. 

Kaakkois-Suomen  elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus
PL 1041, 45101 Kouvola
puh. 0295 029 000
www.ely-keskus.fi//web/ely/ely-kaakkois-suomi

www.ely-keskus.fi
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