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Tiivistelmä
Selvityksessä tarkastellaan hirvionnettomuuksien estämismandollisuuksia ja
esitlänu keiojahrvlämtunieasvaikutuksen vähentämisessä.
Hirvikanta on kasvanut voimakkaasti 1970-luvun jälkeen Suomessa. Suurimmillaan se oli 1980-luvun keskivatheila. Liikenteelle atheutuneet hirvivahin
lisääntyivät kannan runsastumisen myötä. Viimeisen kuuden vuoden-got
aikana hirvikanta on pysynyt kutakuinkin vakaana, mutta hirvieläinonnettomuudet ovat edelleen lähes koko maata koskeva ongelma, josta aiheutuu
yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Onnettomuuskustannukset ovat 90luvulla olleet vuositasolla noin 100 milj. markkaa.
Onnettomuuksien välttämiseksi vilkasliikenteiset moottoritiet ja moottoriliikennetiet joudutaan aitaamaan hirviaidalla. Hirviaita on todettu tutkimuksissa tehokkaimmaksi keinoksi estää hirvien pääsy tielle. Riittävän pitkä ja
ko. tieosalla 80 %. Aitaami- yhtenäiav ronetmuksia
nen aiheuttaa ongelmia eläimistön luonnolliselle liikkumiselle ja sulkee
hirvien normaalit vaellusreitit.
Ali- ja ylikulkujen sijoittelussa on syytä ottaa huomioon hirvien kulkureittien paikat. Rakenteet voidaan suunnitella siten, että mitoituksessa otetaan
huomioon hirvet. Minimimittoina hirvialikululle voidaan pitää korkeus 4 m
x vapaan aukon leveys 10 m.
Rakenteiden lisäksi hirvien käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa mm. kasvillisuusvalinnoilla istutussuunnitelmissa. Suolatarjonnan avulla voidaan hirviä
johdatella pois tien läheisyydestä tai houkutella turvallisen alikulun läheisyyteen.

Möjligheterna att hindra älgkrockar
Nyckelord:älg, barriäreffekt, trafiksäkerhet, naturskydd, vägprojektering

Sammanfattning
Denna utredning behandlar möjligheterna att hindra krockar med älg och
redogör för hur man i vägprojekteringen kan minska den barriäreffekt
vägen medför för älgdjur.
Sedan 1970-talet har älgstammen i Finland ökat betydligt. Sin topp nådde
av 80-talet. Älgkrockarna ökade i motsvarande mån. Under dedenmit
sex åren har älgstammen hållits någorlunda stabil, men olyckorna ärsenat
problem, som blir dyrt för samhället. fortandeäslomfatnde
90-talet var olyckskostnaderna ca. 100 miljoner mark per år.
På
För att undvika olyckor måste livligt trafikerade motorvägar och motortrafikleder inhägnas med älgstaket. Utredningarna visar att älgstaketet är det
effektivaste sättet att hindra älgar från att komma in på vägen. Ett tillräckligt långt och enhetligt staket minskar olyckorna på ifrågavarande sträcka
med 80 %. Staketet försvårar djurens rörelse och bryter älgarnas normala
vandringsrutter.
I placeringen av över- och underpassager bör man beakta rutterna. Konstruktionen kan göras så att den passar också älgarna. Minimimåtten för en
älgunderpassage är höjd 4 m och den fria öppningens bredd 10 m.
Algarnas ruttval kan också påverkas genom valet av växter som planteras.
Saltstenar leder älgarna bort från vägomgivningen eller lockar dem till en
säkerundpag.

Avoiding elk accidents
Key words: elk, barrier effect, traffic safety, nature protection, road design

Abstract
This report presents the possibilities to avoid elk accidents and to design the
road to minimize the barrier effect it has for elks.
Since the 1970s, the elk population has grown notably in Finland. It reached
a maximum in the middle '80s. Traffic accidents involving elk increased
correspondingly. During the past six years, the elk population has more or
less stabilized, but elk accidents are still an almost nation-wide and expensive problem. During the '90s, the annual costs of elk accidents have been
approx. 100 million FIM.
For motorways and semi-motorways, avoiding the accidents entails building
elk fences. Research has shown that an elk fence is the most effective way
to keep the elk off the road. A sufficiently long and unbroken fence will
reduce elk accidents on the road stretch concerned by 80 %. On the other
hand, fencing impairs animal movement and closes off normal elk migration
routes.
In siting over- and underpasses, elk routes should be taken into account.
Construction design can also accommodate elks. Minimum dimensions for
elk underpasses are 4 meters height and 10 meters net opening width.
The choice of plants for landscaping can affect elk behavior. Saltlicks can be
used to direct the elk away from the immediate vicinity of the road or
towards safe underpasses.

Esipuhe
Hirvionnettomuuksia tapahtuu yleisillä teillä keskimäärin 1 300 vuodessa.
Niissä kuolee seitsemän ihmistä ja onnettomuuskustannukset ovat yli 100
miljonarkvudes.
Ulkomailla ja kotimaassa on kokeiltu erilaisia keinoja hirvien tielle tulon
Osa näistä keinoista on vielä kokeiluasteella. Jo suunnitteluvai- estämik.
heessa voidaan välttää tielinjauksen sijoittamista eläimistön kannalta merkittäviin ympäristöihin.
Pohjoismaissa tehokkaimmaksi keinoksi on todettu hirviaita. Suomessa sitä
rakennettu mm. Hämeenlinnan ja Landen moottoriväylille. Aidan on
rakentaminenkaan ei ole ongelmatonta. Se estää 80 %:sti hirvionnettomuudet, mutta se on kallis eikä sovellu sekaliikenneteille. Sen pystyttämiseen
liittyy myös maisemallisia näkökohtia.
Suolakivien sijoittaminen maastoon on havaittu hyväksi keinoksi houkutella
hirviä pois tiealueen läheisyydestä. Kemialliset hajuaineet karkottavat hirviä
tiealueelta.
Moottoriväylillä hirviaita yhdistettynä sopiville kohdille suunnitellulla alitai ylikululla on paras ratkaisu hirvionnettomuuksien estämiseksi. Maisemallisesti aroilla paikoilla voidaan tieympäristössä käyttää suolakiviä ja
kemialsrot.
Selvityksen on laatinut FK Seija Väre YS-Yhdyskunta Oy:ssä. Työn aikana
haastateltiin riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen, riistanhoitopiirien,
metsästäjäjärjestöjen sekä tiepiirin asiantuntijoita. Kaikille suunnitteluun
osallistuneille ja tietoja antaneille henkilöille esitämme kiitokset yhteistyöstä.
Kehittämiskeskuksesta työtä on ohjannut MMK Raija Merivirta.

Helsingissä maaliskuussa 1995
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SELVITYKNÄHÖODAT

1

SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT

Hirvikanta Suomessa on 1970 luvun jälkeen kasvanut voimakkaasti. Suurimmillaan se oli 1980 luvun keskivatheila, jolloin koko maassa arveltiin olevan
noin 100 000 hirveä. Hirvikannan moninkertaistumiseen vaikuttivat muutokset metsätaloudessa sekä metsästyksessä.
Metsätalouden avohakkuut ja metsänkäsittelyn myötä syntyneet taimikot loivat hirville soveliaita elinympäristöjä, joissa oli tarjolla runsaasti ravintoa.
Maa- ja metsätaloudelle sekä liikenteelle aiheutuneet hirvivahingot lisääntyivät kannan runsastumisen myötä. Metsästyksen avulla hirvien lukumäärää
pyritty rajoittamaan. Viimeisen kuuden vuoden aikana on hirvikanta py-on
synyt kutakuinkin vakaana ja vuoden 1994 kanta on noin 73000 hirveä.
Hirvieläinonnettomuudet ovat lähes koko maassa ongelmana. Joka vuosi
sattuu useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, ja aineelliset vahingot
yhteiskunnalle ovat huomattavat. Onnettomuuksien välttämiseksi vilkasliikenteiset moottoritiet ja moottoniilkennetiet joudutaan aitaamaan hirviaidal
aiheuttaa ongelmia eläimistön luonnoffiselle liikkumiselle ja-la.Aitmne
aidatuilla alueilla tapahtuu edelleen vuosittain joitakin onnettomuuksia.
Selvitys on rajattu käsittämään hirvieläimistä nimenomaan hirven (Alces alces) aiheuttamaa onnettomuusvaaraa. Poron käyttäytyminen ei ole samanlaista kuin luonnonvaraisten lajien. Muita tieliikenteen kannalta merkittäviä
lajeja ovat villisika ja karhu, mutta niiden määrät ovat vielä vähäisiä eivätkä
ne ole aiheuttaneet tilastoituja onnettomuuksia.
Tämän selvityksen tavoitteena on tutkia hirvionnettomuuksien estämismahdollisuuksia sekä esittää tiensuunnittelun keinoja, joita voidaan käyttää eläimistölle aiheutuvan aidatun tiealueen estevaikutuksen vähentämisessä.
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2 ULKOMAISET KOKEMUKSET
Kiijallisuushakujen avulla on selvitetty hirvionnettomuuksien ehkäisemiseksi tehtyjä ulkomaisia tutkimuksia.
USA:ssa, Saksassa ja Pohjoismaissa on tehty kokeiluja hirvipeileillä. Tulokset
ovat olleet vaihtelevia, mutta pääsääntöisesti peilit on todettu epävarmoiksi,
rikkoutumisherkiksi ja sääalttiiksi. Lisäksi ne antavat ajajalle vääränlaista
turvallisuuden tunnetta, sillä ne eivät kuitenkaan estä eläimen tuloa tielle.
(Myrstad
1982, Olbricht 1984, Schafer and Penland 1985)
Utahissa USA:ssa on peuravahinkoja saatu vähenemään yli 50 % tarjoamalla
peuroille ruokaa kauempana valtatiestä (Wood, Wolfe 1988)
Ranskassa eläinten kuolleisuutta maanteillä on vähennetty varoitusmerkein,
kuljettajia valistamalla ja raivaamalla tienvarsilta tiheät kasvustot pois (Lamure 1993).
Pohjoismaissa, Saksassa ja Ranskassa on kokeiltu erilaisten kemiallisten hajuaineiden käyttöä tienvarsilla karkottamaan hirviä. Kemiallinen hajuste on
imeytetty huokoiseen aineeseen, useimmiten vaahtomuoviin tai se on ruiskutettu kestävänä vaahtona tien reunaan. Ruotsissa karkottavana aineena on
tai sitä vastaavaa kemiallistakäyteapslihnuj devrtsa
ainetta. Tanskalaisissa ja ruotsalaisissa tutkimuksissa on aineen todettu vaikuttavan toivotulla tavalla hirvien käyttäytymiseen (Moottori 11/1993).
Saksassa karkote on kemiaffisten hajujen yhdistelmä. Keski-Euroopassa kokemukset aineista ovat myönteisiä ja niitä käytetään melko runsaasti aitarakenteiden sijasta. Tutkimuksissa on todettu, että noin 60 % hirvistä kääntyi pois
tien varresta tunnistaessaan hajun ja vain 20 % ei näyttänyt reagoivan mitenkään hajukarkoitteeseen.
Saksassa eläimistön tarpeet on otettu huomioon tierakenteiden suunriittelus
muidenkin hirvieläinten kulkureitiksi on rakennettu maa--sa.Sknhirvej
siltoja. Tie on sijoitettu tasaukseltaan niin alas, että sen päälle on voitu rakentaa leveähkö maasilta ja istuttaa se luonnonmukaiseksi. Sopivilla paikoilla tie
on tunnelissa, jolloin luonnollinen maanpinta toimii maasiltana. Aidatuilla
tiejaksoilla on rakennettu ali- ja ylikulkuja sekä pieneläimiä ja sammakkoeläimia varten kuivia tai kosteita putkia (Olbrich 1984).
Pohjoismaissa hirvi on kooltaan suurempi kuin valkohäntäpeuran kokoiset
keskieurooppalaiset hirvi- ja peuralajit. Hirvien aiheuttama lilkenneturvallisuusongelma onkin täällä merkittävä.
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Ruotsissa on tutkittu 1970 luvulla eläinonnettomuuksien estämistä (VIOLprojekti I) ja päädytty samaan lopputulokseen kuin Suomessa. Hirviaita on
(Almkvist 1980). Sil-todeuhkaimsnoetä muksia
tarakenteiden suunnittelun avulla on päästy hyviin tuloksiin ja tätä aihepiiriä
koskeva tutkimus on meneillään Svenska Jägareförbundetin toimesta (Berglund).
Norjassa on seurannalla todettu, etteivät hirvet pelkää äntä tai valoja. Siksi
hirvipeilit ovat tehottomia. Hirvien käyttämillä tienylityspaikoilla on kokeiltu
metriä tien reunasta sijaitsevia tunnistimia, jotka laukaisevat videoka-25-30
meran sekä autoilijoita varoittavan keltaisen vilkkuvalon (Myrstad 1982).
on saatu hyviä tuloksia, tosin se on asen- Tämnetlhokudsa
nus- ja ylläpitokustannuksiltaan laajassa mitassa käytettynä kaffis sekä edellyttää hirvien vaellusreittien hyvää tuntemusta.
Käyttävätkö eläimet sitten alikulkuja? Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan
valtatielle I 80 rakennettua alikulkua käytti vuosittaisella vaelluksellaan 70 %
1 000 peuran laumasta. Kolmessa vuodessa peurat oppivat ja uskaltautu-noi
vat vähitellen käyttämään alikulkuja varsinkin, kun valtatie muutoin on aidattu korkealla aidalla. Peurojen käyttäytyminen oli kuitenkin selvästi levotonta alikulkujen keinotekoisessa ympäristössä, eikä käyttäytymismuoto
muuttunut seurannan 10 vuoden aikana. (Ward 1982, Ford 1980, Reed 1981).
on hyviä kokemuksia alikulkujen käytöstä peurojen osalta. MyösSak
Alikulkujen käyttöprosentti on tosin pienempi (noin 20-40 %) kuin amerikkalaisen tutkimuksen antama tulos. Ylikulkujakin jotkin peuralajit käyttivät.
(Olbrich 1984)
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3 SUOMESSA KOKEILLUT KEINOT
Nopeusrajoitus ja hirvimerkit

Hirvieläinonnettomuuksia on ama yritetty vähentää. Nopeusrajoituksia on
käyteslaio,jtphualnoemksi.Hrvmerkkiä on käytetty keinona paikoittaisissa onnettomuuskohdissa. Sen tehokkuus ei kuitenkaan pitkillä osuuksilla ole hyvä. Vain 40 % autoilijoista
havaitsee hirvimerkin. Merkki havaitaan sitä ohitettaessa, mutta ei enää
muisteta muutaman kilometrin kuluttua.
Sähkönauha, lippusilma ja hirvipeilit

Teiden varsille asetetuista sähkönauha-aidoista ja lippusilma-aidoista on kokemuksia sekä ulkomailta että kotimaasta. Hirvien karkottamisessa tiealueel
ne eivät ole osoittautuneet tehokkaiksi, sillä ne eivät ole toiimrtavarmoja.-ta
(Lehtimäki 1981,Reeve, Anderson 1993). Kontrolloiduissa ympäristöissä viimeaikaiset kokemukset sähköpaimenaidasta ovat olleet hyviä. Sähkönauhaa
käytetty erityisesti erikoisviljelysten esim. kaalipeltojen suojana.
on
Hirvipeilejä on asennettu muutamilla tiejaksoilla huonoin kokemuksin. Peilit
likaantuvat aurauslumesta ja suolasumusta. Niitä rikotaan, eivätkä ne vaikuta hirven tienylityskäyttäytymiseen. Autoon kiinnitettävä ultraääntä pelotteena käyttävä hirvipilli ei koskaan edes päässyt Suomen markkinoille.

Kuva 1: Esimerkkejä hirvipeileistä.
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Kemialliset aineet

Hämeen tiepiiri on kokeilut kemiallisia hajualneita moottoriteitä risteävien
paikallisteiden aukkojen kohdalla ja todennut niiden käyttöön liittyvän ongelmia. Ne ovat alttiina sään voimakkaille vaihteluille. Pakkasella niiden teho
vähenee ja talvella ne peittyvät lumella.
Suolatarjoilu

Hyviä kokemuksia hirvien houkuttelemiseksi pois tien läheisyydestä on saatu kauempana tiestä tapahtuvalla suolatarjoilulla. Kuopion tiepilrin alueella
sijoitettu tarjolle nom 10 nuolukiven ryhmiä sekä merisuolaa kaukaloihin on
etäisyydelle tiestä. Suolaiset nuolukivet houkuttelevat hirviä laajalta 1-2km
alueelta ja onnettomuudet valtatiellä ovat ensimmäisen käyttövuoden aikana
vähentyneet voimakkaasti (Taivainen).
Oulun ja Lapin tiepiirien alueella, poronhoitoalueella, on kokeiltu asetaattipitoista suolaa (kalsium-magnesium asetaatti). Suolassa on lievä etikkainen
haju eikä se maistu poroille eikä houkuttele niitä tiealueella suolaa nuolemaan kuten aikaisemmin käytetty normaalisuola. Asetaatista on hyviä kokemuksia, mutta se on kallista. Kokeilun jatkaminen osoittanee aikanaan onko
aineella tehoa vai tottuvatko porot siihen.
Pudasjärvellä on kokeiltu karvasaineen käyttöä suolaan sekoitettuna. Poro
havaitsee karvasaineen vasta suolaa maistettuaan, joten se ei estä porojen
tiealueelle tuloa samalla tavalla kuin hajukarkoitteenakin toimiva asetaatti
(Raukola).
Aidat

Hirviverkkoaita on todettu tutkimuksissa parhaimmaksi keinoksi estää hirvien tiellepääsy. Hirvionnettomuudet vähenevät noin 80-90 % yli 5 km pituisen
hirviaidan rakentamisen jälkeen. Tehokkaiksi on todettu pitkät ja yhtenäiset
aidat. Lyhyet aidat eivät ole hyvä ratkaisu, sillä hirvien tienylityspaikat siirtyvät aidan päihin.
Tielaitoksen toimesta on Rautjärvellä meneillään neljän erilaisen riista-aitatyypin kokeilu. Väliraportissa Riista-aitakokeilu valtatiellä 6 (Tielaitoksen julkaisu 42/1991) on kirjattu kokemuksia aidoista. Kokeilun loppuraportti valmistuu 1995.
Hämeenlinnantie Vantaalta Hämeenlinnaan ja edelleen Tampereelle sekä nelostie Landesta pohjoiseen on aidattu kokonaan hirviaidalla. Aitatyyppi on
2.0 metrin korkuinen puupylväisiin pingotettu hirviverkko. päasino
Hämeen piirin puolella on hirviaidan yläosaan kiinnitetty vielä leveä poikittainen muovinauha aidan havaittavuuden parantamiseksi (Ripatti, Rantanen).

Hirvieläinonnettomuuksien vähentämismandollisuudet
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Kuva 2: Hirviaitaa Rautjärvellä.
Yli- ja alikulkusillat

Suomessa on tehty havaintoja siitä, että peurat käyttävät sekä ali- että ylikulkuja. 1-Jirvistä ei vastaavia havaintoja ole tehty. Hätistettynä hirvikin käyttää
alikulkua, mutta suuren kokonsa vuoksi se ei mielellään mene ahtaisiin siltaaukkoihin (Orava).
Tunnelit
Pieneläimiä varten on Tampereen itäiselle ohikulkutielle rakennettu tunneli
tien alitse. Tunneli on läpimitaltaan alle metrin. Se on pituudeltaan noin 35-40
ja alittaa välikaistallisen moottoritien. Tietoja tunnelin käytöstä ei vielä metriä
ole ehtinyt paljoakaan kertyä (Säämänen).
Tiealueen raivaus

Näkemäraivausten on todettu vähentäneen onnettomuuksia noin 20 % (Taivainen). Laaja näkyvyys tiealueella antaa onnettomuustilanteessa reagointija väistämisaikaa, joka saattaa estää onnettomuuden tai vähentää onnettomuuden vakavuutta.
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Metsästys

Metsästyksen avulla hirvikantaa on pyritty rajoittamaan yleisesti koko Suomessa ja erityisesti sellaisten tiealueiden läheisyydessä, joissa on runsaasti
hirvivahinkoja. Hirvikannan tavoitteena on 34 hirveä/1 000 ha. Metsästystä
voidaan lisätä hirvivahinkoihin alttiiden tieosuuksien läheisyydessä.
Hirvikannan rakennetta voidaan ohjata kohdistamalla 'metsästys tietynlaiseen hirvikantaan. Suunnittelussa otetaan huomioon hirvikannan sukupuolija ikärakenne, vasatuotto, edellisen vuoden birvisaalis sekä kannan tiheys.
Vuosittain myönnettävien lupien avulla metsästys pystytään kohdistamaan
siten, että kannan tuottokyky säilyy, mutta hirvien vahingot maataloudelle ja
likentpysväohulina.

Hirvieläinonnettomuuksien vähentämismandollisuudet
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HIRVIEN KÄYTrÄYTYMINEN

Hirvien käyttäytymistä on tutkittu ja havainnoitu runsaasti. Hirvi ylittää
tiealueen vain pakottavasta syystä. Merkittävimmät syyt tähän ovat nälkä,
ilmasto-olosuhteet sekä lisääntyminen. Hirven ravinnonhankinta-alue on
laaja ja se käsittää monentyyppisiä ekosysteemejä. Ravinnon hankin- varsin
nan vuoksi hirvet suuntaavat kulkunsa sinne, mistä ne helpoimmin saavat
sopivaa ravintoa. Talvisin ne kerääntyvät erikokoisiksi laumoiksi metsäalueille, joista on saatavilla nuorten mäntyjen ja katajien tarjoamaa niukkaa talviruokaa.
Erityisesti kevälsin, jolloin ravintotilanne on talven jäljiltä huono, hirvet siirtyvät syömaän soile ja kosteikoille meheviä vesikasvien juurakoita, reheväkasvustoisiin metsiin tai pelloille. Kevälsin vasomisaikaan hirvilehmät siirtyvät vasomisalueille ja edellisen vuoden vieroitetut vasat liikkuvat maastossa.
Toinen liikkuvuushuippu osuu syksyn kiima-aikaan ja metsästysaikaan. Hirvisonnit ja -lehmät liikkuvat silloin parinetsintäpuuhissa pitkiäkin matkoja.
Metsäyaihulkdntäbrvmai,kjotpyänsuriamaan aina poispäin tiealueilta. Huono sää aiheuttaa hirvien etsiytymistä suojaisemnilile paikoille. (Ermala, Blomfelt)
Hirvien käyttäytyminen tiealueella on aina arvaamatonta. Seurannan avulla
todettu vanhojen hirvien osaavan sopeutua liikennevirtaan. Ne pysähty- on
vät tien reunaan ja tarkkailevat liikennettä ennen kuin ylittävät tien. Nuoret
hirvet ja erityisesti emästään vieroitetut noin vuoden vanhat yksilöt eivät tätä
osaa tehdä, vaan ne saattavat juosta suoraan suojaavan aluskasvillisuuden
seasta tien ylitse ja joutuvat todennäköisemmin onnettomuuteen kuin vanhemmat yksilöt. Hirvet ovat oppineet karttamaan rekkojen aiheuttamaa voimakasta ilmavirtausta. Tielle tultuaan hirvi saattaa kääntyä takaisin metsään
henkilöautonkin pelästyttämänä tai kaatua liukkaalle tielle (Waring 1991,
Ermala, Orava, Ripatti).
Hirvien liikkumista on tutkittu yleisemmin riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja metsästäjäin keskusjärjestön toimesta radioseurantalaittein. Eri
hirviyksilöt liikkuvat toisistaan poikkeavilla tavoilla. Toiset yksilöt liikkuvat
hyvin pienellä alueella, jopa vain 2 km säteellä. Vasoneet hirvilehmät viettävät tyypillisesti kesän lähes paikoillaan vasansa kanssa ja palaavat useina
vuosina samoulle paikoille vasomaan. Toiset hirvet liikkuvat useiden kymme
kilometrien pälvämatkoja. Nuoret uroshirvet saattavat vaeltaa jopa 150-men
kilometräsna i telnuai.Stäoklumiskäyttäytyminen perittyä vai opittua ei ole varmaa tutkimustulosta. Toisaalta on todettu, että paikallaan pysyvän hirvilehmän vasat ovat pääsääntöisesti lyhyitä matkoja liikkuvia. Toisaalta on oletettu että vasa liikkuessaan
emänsä mukana oppii käyttäytymistavat, sopivat ruokailualueet ja reitit.
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Monien kymmenien kilometrien matkalle rakennettu hirviaita estää hirvien
luonnonmukaisen liikkumisen. Janakkalassa Hämeenlinnantien varrella aidan rakentamisen jälkeen havaittiin noin 15 hirven lauman majailevan aidan
lähellä kanden viikon ajan. Lopulta hirvet palasivat tulosuuntaansa. Rautjärvellä jälkihavaintojen avulla on pystytty todentamaan, että hirvet ovat tallanfleet polun hirviaidan ulkopuolelle etsiessään vapaata tienylityspaikkaa. Hirvet saattavat seurata hirviaitaa 500-1 500 metriä ja joko kääntyvät takaisin
metsään tai yrittävät aidan ylitse. Hirvet liikkuvat mielellään notkelmissa ja
painanteissa ja niiltä kohdin ne pyrkivät myös tiealueen ylitse.
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HIRVIONNETTOMUUDET

Hirvi (Alces alces) on kooltaan suuri eläin. Normaalipaino naaraila vaihtelee
Urokset saattavat painaa jopa 800 kg ja niiden säkäkorkeus voi30-5kg.
olla yli 200 cm. Hirven jalat ovat noin metrin korkuiset, joten hirven massa
sijateuonähdkreula.

)-150 cm

Kuva 3: Hirven tavanomaisia ruumiinmittoja.
Auton ja hirven yhteenajossa hirvi useimmiten loukkaantuu. Onnekkaimmis
tilanteissa kuljettaja ehtii väistää yllättäen tielle juoksevaa hirveä ja vain-sa
on runsaasti ja rea- hirvangotu.Pmisapk,unvhti
gointiaika jää lyhyeksi, hirvi paiskautuu tuulilasin ja katon päälle. Silloin on
useinkyämöhlvainkojt emus.Jokavi
Suomessa kuolee 5-7 ihmistä hirvikolareissa, ja aineelliset vahingot ovat huomattavia. 90-luvun aikana hirvionnettomuudet ovat vähentyneet samoin
kuin kuolleiden määrä.
Valkohäntäpeura (Odocoileus virginianus) ei massaltaan (70-140 kg) ole koskaan niin suuri kuin hirvi ja sen atheuttamat vahingot jäävät oleellisesti
vähäisemmiksi. Peuraonnettomuuksien lukumäärä on kannan runsastumisen myötä lisääntynyt tasaisesti. (1-lirvieläinonnettomuudet 1991-1993). Poro
(Rangifer tarandus) on kooltaan peuran kokoineen. Poro-onnettomuuksia
tapahtuu poronhoitoalueella vuosittain noin 3500-4500. Niissä vahingot ovat
yleensä vähäisempiä kuin hirvionnettomuuksissa.
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Koko Suomessa

1990

1991

1992

1993

Hirvien talvikanta

78 000

80000

77000

82300

Hirvionnettomuus

1417

1 387

1 341

1162

Peuraonnettomuus

626

642

731

975

Kuolleita, henkilöä

9

12

7

6

160

198

164

164

116 Mmk

146 Mmk

103 Mmk

95 Mmk

Loukkaantuneita

Kustannukset

Talven 1994 hirvikanta Suomessa oli noin 79000 hirveä.
Todennäköisimmät ajankohdat hirvieläinonnettomuuden tapahtumiseen
ovat kevät ja syksy, mutta myös joulu-tammikuussa tapahtuu runsaasti onnettomuuksia. Kaksi tuntia ennen ja jälkeen auringonnousun ja laskun on
kellonaika onnettomuudelle. Kevään ja kesän välinen ero auringon yleisn
näkyy selvästi. Valoisana aikana hirvet saattavat olla liikkeellä-nousaji
läpi yön.
Eläinonnettomuus näyttää aina olevan suuri yllätys molemmille osapuolille.
-lirvionnettomuuksia tutkittaessa on todettu, että tapahtuma-aikana sää on1
ja keli kuiva. Ajoneuvon nopeus on rajoitusten mukainen. useimtnhyvä
Kuljettaja on kokenut autoilija eikä alkoholila ole osuutta tapahtuneeseen.
(Lehtimäki 1977, Iso-Mustajärvi 1989, Kymen läänin liikennevahinkojen tutki
raportti 193/1980).
-jalutkrin

Tyypillinen kolaripaikka sijaitsee notkossa, painanteessa tai joenuoman lähellä. Mutkaisella ja mäkisellä tiellä on paljon kallioleikkauksia sekä huono
näkyvyys eteenpäin. Tyypillistä on, että pellon, metsän, suon ja hakkuuauke
reunavyöhykkeitä on paljon. Näkyvyys sivusuunnassa on rajoitettu, sillä-an
estää näkymän suoraan sivulle. Kun näkyvyys on rajoitettualuskvi
sekä pituus että sivusuunnassa ei tielle tulevaa hirveä ennätä nähdä ajoissa
(Iso -Mustajärvi 1989).
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6 ONNETTOMUUKSIEN TORJUNTAKEINOT
Ennakoivat selvitykset
Yleissuunnittelu
Moottoriväylien, valta- ja kantateiden yleissuunnitelmissa ei vielä oteta kantaa teknisiin yksityiskohtiin, mutta niissä esitetään kuitenkin ratkaisuja, jotka
sitovat tarkemman asteista suunnittelua ja vaikuttavat lopputulokseen. Tie
tai kesälaidunalueita. Maaston- voidansutelämhirvnamuotoja voidaan käyttää hyödyksi sopivien alikulkujen ja maasiltojen suunnitteluun.
Yleissuunnittelun yhteydessä voidaan helposti selvittää onko alueella hankkeen kannalta odotettavissa ongelmia hirvien kulkureittien suhteen. Tielai
tutkimuskeskuksesta on saatavilla nykyistä tiestöä koskevat tiedot-toksen
eläinonnettomuuksista. Riistanhoitopiiri ja paikalliset metsästysseurat tuntevat hyvin alueen hirvikannan ja hirvien liikkeet. Nämä tiedot voidaan lisätä
yleissuunnitteluaineistoon.
Tie- ja rakennussuunnittelu
Jos yleissuunnittelussa havaitaan ongelmia hirvien osalta on aluetta syytä
tarkastella perusteellisemmin. Paikalliset metsästäjät ovat tässäkin oivallisia
tietolähteitä. Alueella tehdään tarkempi kartoitus hirvien liikkumisesta. Normaalia talvilaskentaa tarkennetaan ja selvitetään hirvien reitit tulevan tielinjauksen kohdalla. Alueen kasvillisuus- ja metsänhoitotietojen avulla tehdään
ennakoivia arvioita hirvikannan ja niiden kulkureittien muutoksista. Tiedot
dokumentoidaan seurantaa palvelevaan muotoon. Nykytilan selvitystä voidaan suorittaa useina vuosina suunnittelun kestäessä.
Tiesuunnitelmassa määritellään tien rakenteet jo melko tarkasti. Tässä vaiheessa voidaan tehdä periaateratkaisuja ali- tai ylikulkusilloista.
Aid at

Toimenpiteet hirvionnettomuuksien estämiseksi ovat tärkeitä moottoriväylil
mutta myös vilkasliikenteisillä kanta- ja valtateillä on paikoin onnetto--lä,
muuskasaumia. Hirviaidan rakentamiseen liittyy enemmän ongelmia sekaliikenrieteillä. Aukkoja joudutaan jättämään runsaasti risteäville teille ja hirviaita menettää eristävän tehonsa. Sekaliikenneteiden osalta tärkeämpää olisikin
selvittää ongelmakohdat ja kohdentaa muut toimenpiteet tehokkaasti niihin.
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Hirviaita on liikenneturvallisuuden kannalta tehokas, koska se vähentää 8090 % hirvieläinonnettomuuksista rakentamisen jälkeen. Runsaan hirvikannan
vuoksi on vilkasliikenteiset moottori- ja moottoriliikennetiet aidattu lähes
kokonaisuudessaan. Ennen rakentamista tulee kuitenkin selvittää aidan todellinen tarve. Tiedot alueen hirvikannasta ja mandolliset kulkureitit osoittavat kohteet, joihin aitaa on tarvetta rakentaa.
Yleisimmin käytetty aitatyyppi on ollut 200 cm korkuinen puupylväisiin
kiinnitetty metalliverkko. Se on pystytyskustannuksiltaan ja käyttövarmuudeltaan osoittautunut parhaaksi torjumaan hirven tielle pääsy.
Kanden metrin korkuinen aita ei ole aikuiselle hirvelle este. Halutessaan hirvi
voi hypätä aidan ylitse tai aidan päälle, jolloin yläreuna pamuu ja ylittäminen
onkin jo helppoa. Nuorten hirvien hyppyvoima ei vielä riitä aidan ylittämi
Hirvi pystyy menemään aidasta läpi rikkomalla sen.
-sen.
Aita olisikin tehtävä vähintään 210-220 cm korkuiseksi. Nykyisin valmistettavaa 200 cm verkkotyyppiä voidaan korottaa kiinnittämällä ylimääräinen,
tiukka vaijeri tai lanka yläjuoksuksi. Lanka lisää aidan kestävyyttä. Aidan
havaittavuuden lisäämiseksi voidaan yläreunaan pujottaa noin 10 cm levyinen muovinauha. Nauhasta on saatu hyviä kokemuksia sekä Kaakkois-Suomen tiepiirissä että Hämeen piirissä. Kuopion tiepiirissä Siilinjärven aidalla
kaksi kierteistä ylälankaa, joista ylimpään on pujotettu keltamusta väljäon
muovisuojus. Suojus, lanka ja tuuli yhdessä atheuttavat heikon äänen, jonka
oletetaan herättävän hirven huomion ja pitävän sen pois tieltä.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä aidan alle jääviin painanteisiin ja ojiin,
jotka suojataan lisäverkolla. Jos aidan alle jää avoimia painanteita, hirvi nostaa päällään ja niskallaan verkon ylöspäin ja pääsee syntyneestä aukosta
tiealueelle. Rinteessä aidan paikkaa on tarkistettava siten, ettei ylärinteen
puoli jää selvästi korkeammalle aitaan nähden. Aitaverkon saumaus tehdään
huolellisesti ja pitävästi. Porttien on oltava helposti avattavia ja suljettavia.
Hirviaidan sijoittelussa tulee ottaa huomioon maisemalliset seikat. Avoimelle
laajalle pellolle hirviaita ei sovi. Ensiksikin pellolla näkyvyys on riittävä hir
havaitsemiseksi ajoissa ja toisekseen aita on todennäköisesti myös tarpee--yen
ton, sillä hirvi ei mielellään avoimen peltoalueen poikki kulje. Laajan pellon ja
metsänruahivodnjtkaiseäplon.
Hirviaidan vaikutus hirvikantaan on arvioitavissa. Normaalista liikehdinnästä loppuu noin 80-90 %, kun hirviaita estää hirvien liikkumisen tiealueen
ylitse. Hirvikannan täydellinen eristyminen ei kuitenkaan ole todennäköistä.
Geneettinen vaihdunta vähenee selvästi, mutta geenivaihdon ylläpitämiseksi
riittää se määrä hirviä, joka aidasta huolimatta siirtyy tiealueen puolelta toiselle.
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Hirviaidan lähes eristämässä luonnollisessa populaatiossa voi tapahtua mmta epäterveitä ilmiöitä. Kanta saattaa runsastua liian suureksi käytettävissä
olevan alueen kestokyvylle. Silloin hirvivahingot maa- ja metsätaloudelle
lisääntyvät. Hirviä rasittavat loiset ja sairaudet saattavat tiheässä kannassa
runsastua. Biologisten ilmiöiden seurauksena ylittheä kanta ei tuota niin runsaasti jälkeläisiä kuin harvempi. Metsästyksellä hirvikantaa voidaan säännellä siten, ettei kanta pääse runsastumaan liikaa. Eristyneeltä alueelta hirvet
voidaan poistaa ohjatun ajon avulla.
Siltarakenteet

Alikulkusillat

Jos tiealue on kauttaaltaan aidattu kuten on laita moottoriväylillä voidaan
hirvien liikkumista edesauttaa siltaratkaisujen avulla. Tiealueen poikki tarvitaan erilaisia yli- ja alikulkuja maanomistajien ja muiden alueella liikkuvien
tarpeisiin. Siltoja suunniteltaessa voidaan ottaa huomioon myös hirvien liikkumistarve.
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Paikallistietasoinen alikulku voidaan myös rakentaa hirven kuljettavaksi.
Normaali yksityistien alikulku on mitoitukseltaan 2,5 m x 6 m. Hirven mittasuhteile se on varsin andas. Leveämpi ja korkeampi alikulku mandollistaa
myös hirvien liikkumisen tiealueen alitse. Alikulun sijaintipaikan on oltava
oikea, sillä hirvet eivät kulje missä tahansa. Soveliaita paikkoja ovat notkelmat, painanteet ja jokivarret. Hirvet kulkevat maaston helpoissa kohdissa,
tiheiköissä ja kasvillisuuden suojassa. Avoimessa maastossa ne eivät mielellään luku. Hirvet huomioonottavan alikulun koko tulisi olla korkeudeltaan
vähintään 4 m ja leveydeltään 10 m. Sopiville paikoille voidaan suunnitella
niin leveä alikulkusilta aukko kuin maasto ja pohja-olosuhteet vain antavat
myöten.
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Moftoriliikennetie valtatiellä 7 välillä Koskenkylä-Loviisa on linjattu laajan
metsäalueen eteläreunan läpi. Metsäalueella tiedetään olevan runsaan hirvikannan. Tiesuunnitelman yhteydessä selvitettiin nykyinen hirvikanta ja bli-vien kulkureitit. Kolme alikulkua, jotka sijoittuivat kulkureittien kohdalle suunniteltiin tiesuuririittelijan, sillansuunnittelijan ja biologin kanssa yhteistyönä
siten, että niitä käyttäisivät myös hirvet. Niissä kaikissa huomioitiin puunkuljetuksen vaatima alikulkukorkeus. Kandessa siltarakenteessa vapaan aukon
leveys on 16-18 m ja alikulkukorkeus 4,8 m. Suonotkelman ylitse suunniteltiin
165
metrin pituinen silta, jonka alikulkukorkeus on 7,3 m.
Ylikulkusillat

Valtatien ylittävä silta on tekninen rakennelma, jota eläimet kaihtavat. Silta
sijaitsee korkealla maanpinnasta ja se on pinnoitettu asfaltilla. Eläimet eivät
ainakaan vapaaehtoisesti käytä siltaa. Siltarakennelma voidaan tehdä myös
siten, että se houkuttelee hirviä tai peuroja. Yksityistien silta sopii tähän
tarkoitukseen paremmin kuin vilkkaammin liikennöity yhteys. Valtatien tasauksen on oltava alhaalla, jolloin silta voidaan rakentaa maanpinnan tasoon.
Silta voidaan suunnitella normaalia yksityistiesiltaa leveämpänä (noin 10 m)
käyttää päällysteenä hiekkaa ja soraa. Äärevissä ilmasto-olosuhteissa viih-ja
tyvät kasvit peittävät hiekan kapean ajoradan ulkopuolella. Kalliomaastoon
sovitettuna silta muodostaa luonnonmukaisen käytävän tiealueen ylitse.

Kuva 5: Esimerkki maasillasta.
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Maasilta voidaan rakentaa sopivalle paikalle. Tie suunnitellaan leikkaukseen
sille tehdään betonista tunnelirakerme. Tunnelin päälle palautetaan paksu ja
maakerros, johon voidaan istuttaa pensaita tai alueen annetaan palautua
luonnonmukaiseksi metsäksi. Kallioalueen läpi tehty tunnelirakenne toimii
luonnollisena maasiltana. Maasilan leveys voidaan vapaasti valita käytettävissä olevan tilan mukaan. Vähimmäismittana voisi pitää 20-50 metriä. Maasillan reunat aidataan tielle päin turvallisuussyistä.
Kasvillisuusvalinnat

Hirvi hakee ravintonsa helpoimmasta mandollisesta lähteestä. Hirvien pääasiallista ravintoa talviaikana ovat lehtipuiden nuoret versot, puiden silmut ja
kuori.Vavt,mänyesokajvtmriä nolhte.
Talviravinto on niukkaa ja ravmtolähteet ovat harvassa ja paikoittaisesti.
Tiesuntlmakv inoldavkuthirenäymiseen. Alikulkujen läheisyyteen voidaan istuttaa koivua, haapaa ja pajua
houktelmanirväu.Telistan lje,oist
hirvi ei luontaisesti välitä, esim. kuusta, tuomea ja terttuseljaa.
Tien rakentamisen päätyttyä hirvialikulkujen ympäristö tulee palauttaa mahdollisimman luonnonmukaiseksi. Siltojen alusluiskiin voidaan laittaa tarvetta
metsän pintamaata, jotta niistä saataisiin mandollisimman luonnonmukai- tai
sia.
Suolatarjonta

Hirvien on todettu talviaikaan hakeutuvan mielellään tielle nuolemaan suolaa tai syömään suolan kostuttamaa vesaikkoa. Sijoittamalla nuolukiviä kauas
tiealueelta voidaan hirviä houkutella pois tien läheisyydestä. Toisaalta hirvet
voidaan houkutella käyttämään alikulkuja sijoittamalla nuolukivet niiden
läheisyyteen. Löydettyään mandollisuuden kulkea tiealueen alitse tai ylitse
ne vähitellen oppivat käyttämään tätä reittiä. Nuolukivien sijoittelussa ja
nidemastol rvianpklstemäjinaumusta ja apua.
Kauemmas tiestä sijoitettu suolatarjoilu yhdistettynä muihin toimenpiteisiin
varteenotettava keino ohjata hirvien käyttäytymistä tiealueen läheisyydes- on
tä
Kemialliset aineet

Kemiallisista karkotusaineista on meillä Suomessa vielä vähän kokemuksia.
Kehittyessään ne saattavat olla merkittäviä tulevaisuuden keinoja hirvionnettomuuksien torjunnassa. Yhdistettynä aitaan ja muihin toimenpiteisiin kemialliset aineet ovat todennäköisesti hyvinkin tehokkaita. Toistaiseksi niiden
käyttöä rajoittaa aineiden kalleus, annosten lyhyt käyttöikä ja alttius sääolosuhteille.

Hirvieläinonnettomuuksien vähentamismandollisuudet
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Kunnossapito
Kunrtossapidon avulla pidetään tiealue puhtaana pensaskasvillisuudesta.
Caan ja ulkoluiskaan kasvavat pensaat estävät tielle tulevan hirven havaitsemisen. Pensaiden kurissapitämiseen riittää tiealueen •en kerran kesässä ja tarvittaessa pensaikon poistaminen metsän reunaan asti noin 3-5
vuodenäli.
Näistä toimenpiteistä on hyötyä myös alueilla, joilla ei ole hirviaitaa. Hirvi
havaitaan tien reunassa aikaisemmin ja sen tienylitykseen osataan varautua
vähentämällä nopeutta.
Kunnossapidon tehtäviin kuuluu hirviaidari kunnosta huolehtimiren. Aita
pidettävä ehjänä ja portit suljettuina, että se olisi tarkoitukseensa tehokas. on
Hirvien ja onnettomuusajoneuvojen aidalle aiheuttamat vahingot korjataan ja
portideänmva
Metsänhoitotoimenpiteet

Hirviverkon ulkopuolella pensaat ja puut kasvavat altaan kiinni. Metsästäjien
tietojen mukaan on sattunut tapauksia että hirvi ei huomaa aitaa ja on juossut
vauhdilla päin sitä, taittanut niskansa ja kuollut. Aidan havaittavuutta parantaa selvästi yläreunaan ptmottu muovinauha. Toisena vaihtoehtona on poistaa aidan takaa pensaskasvihisuus ja harventaa tiheää taimikkoa muutaman
metrin matkalla jolloin aidan havaittavuus paranee. Puuston harvennustoimenpiteet tulee tehdään maanomistajien ja metsänhoitojärjestöjen toimesta.
Yhteistyö riistanhoitojärjestöjen, tiepilrin ja metsänhoitojärjestöjen kanssa on
tärke,joaimnpte
ja resurssit voidaan kohdentaa oikein.
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Kuva 6: Hirviaidan lähialueiden hoito.
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7 YHTEEN VETO
Flirvieläinonnettomuudet aiheuttavat suuria kustannuksia yhteiskunnalle.
Onnettomuuskustannukset ovat 90-luvulla olleet vuositasolla noin 100 milj.
ja loukkaantuu hirvionnettomuuk- mark.Jovusiethmäkol
sissa. Peura- ja poro-onnettomuudet ovat seurauksiltaan paljon vähäisemmät,
silä
näiden eläinten massa on huomattavasti pienempi kuin hirven.
Sekä ulkomailla että kotimaassa on kokeiltu erilaisia keinoja hirvionnettomuuksien estämiseksi. Nopeusrajoitusten ja hirvimerkkien tehokkuus perustuu autoiijan valppauteen. Sähkönauha, lippusiima ja hirvipeili ovat toiminnaltaan häiriöalttiita ja osittain tehottomia. Lisäksi ne antavat autoiijalle vääränlaisen turvallisuudentunteen. Kemialliset aineet ja suolaruokintakokeilut
vaikutehysänlpavitko,mundethksa
pidemmällä aikavälillä ei ole kokemusta.
Moottoriväylän yleissuunnittelun ja tiensuunrnttelun yhteydessä selvitetään
hirvien mandolliset oleskelupaikat ja vaellusreitit. Riistanhoitoyhdistykset ja
asiat hyvin ja joka- paiklsetmäjunvariseltöyvä
talvinen laskenta välittää ajantasaista tietoa hirvikantojen koosta.
Vilkasliikenteisillä moottori- ja moottoriiikenneteillä hirviaita on todettu tutkimuksissa tehokkain-imaksi keinoksi estää hirvien tielle pääsy. Riittävän pitkä ja yhtenäinen aita vähentää hirvionnettomuuksia ko. tieosalla 80 %. Toisaalta aita sulkee hirvien normaalit vaellusreitit ja aiheuttaa niiden hakeutumista asutuksen läheisyyteen. Aitaa rakennettaessa tulee ottaa huomioon
myös maisemalliset seikat laajojen peltoalueiden ja kulttuurimaiseman osalta.
Ali- ja ylikulkusiltojen sijoittelussa on syytä ottaa huomioon hirvien kulkureittien paikat. Rakenteet suunnitellaan siten, että alikulkujen mitoituksessa
otetaan huomioon myös hirvet. Minimimittoina hirvialikululle voidaan pitää
korkeus 4 m x vapaan aukon leveys min. 10 m.
Topografialtaan jyrkkäpiirteisessä maastossa kalliotunneli tai keinotekoinen
maasilta toimii hyvin eläinten kulkureittinä. Ylikulun osalta siltarakenteiden
tulisi sijaita luonnollisen maanpinnan tasossa ja ne tulisi toteuttaa leveinä ja
sorapintaisina.
Rakenteiden lisäksi hirvien käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa mm. kasvillisuusvalrnnoilla istutussuunnitelmissa. Suolatarjonnan avulla voidaan hirviä
houkutella pois tien läheisyydestä tai houkutella turvallisen alikulun läheisyyteen.
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Kunnossapidon ja metsänhoitotoimenpiteiden avulla tiealueen reunat voidaan yhteisvoimin pitää puhtaina pensaskasvillisuudesta sekä parantaa aidan näkyvyyttä myös metsästä päin.
Hirvieläinonnettomuuksien vähentämisessä on tärkeää selvittää onnettomuusalttiit kohdat ja kohdistaa näihin paikkoihin sopivat ja toteuttamiskelpoiset keinot. Tehokkain ratkaisu on usein eri keinojen yhdistelmä.
Esitetyt toimenpiteet aiheuttavat kustannuksia. Pidemmät siltarakenteet
maksavat. Aita- ja suolakustannusten lisäksi tulevat toimenpiteiden työkustannukset. Toisaalta jokainen tapahtumatta jäänyt onnettomuus ja menettämättä jäänyt ihmishenki säästää yhteiskunnalle pian takaisin toimenpiteisiin
uhratut rahat.
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