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Alkusanat

Suunnitelman lähtökohtana on ollut hirvieläinonnettomuuksien vähentäminen Pirkanmaan maakunnan
maantieverkolla. Työn toiminnallisena tavoitteena on ollut riistavaara-alueiden sijaintien optimointi sekä
uusien hirvieläinonnettomuuksia vähentävien järjestelyjen tarpeiden selvittäminen liikenneturvallisuuden,
hirvieläinten luontaisten liikkumistarpeiden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Työn aikana on myös
ideoitu nykyisten järjestelyjen parantamista ja kohdentamista sekä tuotettu tietoaineistoa tienpidon suunnit-
telun ja hankesuunnittelun tarpeisiin.

Hirvieläinonnettomuuksien vähentämissuunnitelma on osa Pirkanmaan ELY-keskuksessa tehtävää alueel-
lista liikenneturvallisuustyötä. Lähtöaineistoksi kerättiin ajantasaiset tiedot alueen hirvieläinonnettomuuksis-
ta ja hirvieläinkannoista. Työn yhteydessä esitettiin yhteensä 187 toimenpide-ehdotusta, jotka ovat hirvi- ja
peuravaara-alueiden muutoksia, nopeusrajoitusten muutoksia, riista-aitoihin tehtäviä muutoksia sekä ehdo-
tuksia uusien riista-aitojen rakentamisesta.

Suunnitelman tilaajana on toiminut Pirkanmaan ELY-keskus. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat
kuuluneet Suvi Vainio (puheenjohtaja), Harri Vitikka ja Leena-Maria Mäntylä Pirkanmaan ELY-keskuksesta
sekä Jani Körhämö, Antti Impola ja Reima Laaja Suomen riistakeskuksesta. Konsulttina työssä on ollut
Destia Oy, jossa suunnitelmasta vastasivat Eija Yli-Halkola ja Taina Mattila. Laatuvastaavana toimi Christel
Kautiala.

Tampereella 5.7.2017

Pirkanmaan ELY-keskus
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Johdanto

Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet
Hirvieläinten vähentämissuunnitelman laatiminen on osa alueellista liikenneturvallisuustyötä. Työn tavoit-
teena on päivittää vuonna 2006 Hämeen tiepiirin alueelle tehty hirvieläinselvitys, koota ajantasainen tieto
alueen hirvieläinkannasta ja nykyisestä onnettomuustilanteesta sekä hirvieläinonnettomuuksia vähentävistä
toimenpiteistä Pirkanmaan alueen maantieverkolla. Suunnitelman päätavoitteena on laatia toimenpide-
suunnitelma, jolla tavoitellaan hirvieläinonnettomuuksien vähentämistä. Suunnitelmalle on lisäsi määritelty
seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

· tuottaa ajantasaista tilastoaineistoa tienpidon suunnittelun ja hankesuunnittelun tarpeisiin
· selvittää ja optimoida olevien ja mahdollisten uusien varoitusalueiden sijainnit maantieverkolla ajan-

tasaisen tiedon perusteella
· ideoida miten nykyisiä järjestelyitä voisi kehittää ja parantaa liikenneturvallisuustavoitteiden saavutta-

miseksi.

Tavoitteena on selvityksen ja tietoaineistojen käsittelyn perusteella tunnistaa hirvieläinonnettomuuksien vä-
hentämiseen tarkoitettujen toimenpiteiden kehittämistarpeet ja laatia priorisoitu toimenpideohjelma, jossa
jokaiselle toimenpiteelle esitetään toteutuksesta vastaava taho ja toimenpiteen tavoiteaikataulu sekä alus-
tava kustannusarvio. Keinovalikoimana työssä ovat mm.;

· linjaosuuksien riista-aitakohteiden tarpeen priorisointi heva-tehokkuuteen, onnettomuuskasaumiin, hir-
vieläinten kulkureitteihin ja kulkureittien muutoksiin sekä kustannustehokkuuteen perustuen

· kohteiden tunnistaminen tieosuuksista, joissa nopeusrajoitusta alentamalla pyritään vähentämään hir-
vieläinonnettomuuksien määrää ja pienentämään vahinkovaikutuksia

· nykyisten tiejärjestelyjen puutteiden ja parantamisratkaisujen tunnistaminen
· uusien ongelmakohteiden tunnistaminen ja periaateratkaisujen esittäminen
· ideointi miten tiedotuksen ja viestinnän keinoin voidaan vähentää hirvieläinonnettomuuksien määrää
· nykyisen toimintamallin tuloksellisuuden tarkastelu sekä parannusehdotusten tekeminen siitä, miten

hirvieläinonnettomuuksien vähentämistoimia voitaisiin tehostaa ja miten eri viranomaistahojen ja sidos-
ryhmien välistä yhteistyötä kehittää hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi.

Työn ohjausryhmässä olivat mukana edustajat Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen ja Satakunnan
aluetoimistoista, sillä yhteistyö riistahallinnon kanssa nähdään erittäin tarpeelliseksi. Myös paikallistason
riistatuntemusta hyödynnetään paikallisille riistanhoitoyhdistyksille lähetettävällä kyselyllä, jossa pyydetiin
ottamaan kantaa alustavasti esitettyihin toimenpiteisiin, kuten hirvi- ja peuravara-alueisiin sekä riista-aitoihin
liittyen.

Riistanhoidon ohjaus ja kehittäminen
Metsästys- ja riistanhoitotoimien ylin johto ja valvonta kuuluvat maa- ja metsätalousministeriölle, joka vastaa
mm. metsästystä koskevan lainsäädännön valmistelusta ja päättää eräiden riistaeläinten luvanvaraisen
pyynnin ylärajoista, alueista ja rajoituksista. Maa- ja metsätalousministeriä ohjaa ja valvoo Suomen riista-
keskusta sekä riistakonsernia ja nimittää valtakunnallisen riistaneuvoston jäsenet ja alueelliset riistaneuvos-
tot. Suomen riistakeskus on valtakunnallinen kehittämis- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on
edistää kestävää riistataloutta, tukea riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja hoitaa sille asetetut julkiset hallinto-
tehtävät.
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Riistahallinnon yhteistyötä tiivistää julkinen riistakonserni, johon kuuluvat maa- ja metsätalousministeriö,
Suomen riistakeskus, riistanhoitoyhdistykset, Luonnonvarakeskus (LUKE), Metsähallitus (eräpalvelut) ja
Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira). Keskeisimpiä hankkeita ovat laji- ja elinympäristökohtaiset hoitosuun-
nitelmat, jotka ovat olennainen osa riistakonsernin strategiaa ja väline toteuttaa riistapolitiikkaa sekä luo
pohjan hirvieläinkannan hoidolle ja säätelylle. Hoitosuunnitelmien pyrkimyksenä on sovittaa yhteen eri taho-
jen näkemykset riistaeläinkantojen hoidosta ja suojelusta. Säätelyjärjestelmä koostuu kolmesta osa-
alueesta, joita ovat 1) kannanarviointi, 2) kannanhoidon tavoitteiden asettaminen ja 3) kannan verotuksen
suunnittelu. Kannanhoidon alueyksikköinä toimivat hirvitalousalueet, joita Suomessa on yhteensä 60. Hirvi-
eläinten hoidon ja suojelun tavoitteena on säilyttää kanta suotuisalla suojelun tasolla. Hoitosuunnitelmissa
kuvataan ja perustellaan kannanhoitotoimenpiteet, joissa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja si-
vistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. Erilliset hoitosuunnitelmat on laadittu
hirvieläimistä hirvelle ja metsäpeuralle.

Alueelliset riistaneuvostot asettavat tavoitteet hirvikannalle talousalueittain. Riistaneuvostossa on edustet-
tuina metsästäjät sekä keskeisimmät sidosryhmätahot. Vuosittain järjestettävässä sidosryhmätilaisuuksissa
pyritään löytämään hirvikannan tavoitetaso, joka pitää hirvien aiheuttamat vahingot kohtuullisina ja mahdol-
listaa elinvoimaisen ja riistataloudellista hyötyä tuottavan hirvikannan. Hirvieläinkannan hoito on pitkäjän-
teistä toimintaa, joten tavoitteet asetetaan pääsääntöisesti useammaksi vuodeksi kerrallaan. Kanta-arvioi-
den perusteella laaditaan laskelma siitä, miten hirvikantaa tulee kunakin jahtikautena verottaa. Suunnitel-
missa pyritään ottamaan huomioon paikalliset näkemykset ja mahdolliset painotukset hirvitalousalueiden
sisällä. Suunnittelussa aloitetaan koko hirvitalousalueen verotussuunnitelman laatimisesta ja siitä edelleen
jyvittäen riistanhoitoyhdistysten alueelle, siten että paikallistason suunnitteluun osallistuvat myös metsäs-
tysseurat. Lopputuloksena on laskelma kaadettaviksi aiottujen sonnien, lehmien ja vasojen lukumäärähaa-
rukasta. Verotussuunnitelma on keskeisessä asemassa, kun Suomen riistakeskus myöntää hirvenpyyntilu-
pia metsästysseuroille ja -seurueille. (Maa- ja metsätalousministeriö 2014.)

Riistanhoitoyhdistykset ovat Suomen riistakeskuksen alaisuudessa toimivia riistahallinnon paikallisen tason
yksikköjä, joiden tehtävinä on edistää kestävän riistatalouden toteutumista, edistää metsästäjien vapaaeh-
toistoimintaa ja hoitaa niille säädetyt julkiset hallintotehtävät. Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella toimii
yhteensä 23 riistanhoitoyhdistystä. Metsästäjät tekevät yhteiskunnan kannalta tärkeää työtä. Metsästäjillä
on merkittävä rooli luonnonvarojen monipuolisen talteen ottamisen kannalta. Lisäksi metsästäjät tekevät
vapaaehtoista riistakantojen laskentaa ja hallintaa. Heillä on myös hyvä paikallinen tuntemus eri eläinlajien
elintavoista ja liikkumisesta.

Oma riista -palvelu on riistahallinnon käyttöön ottama palvelu, jonka toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaa
Suomen riistakeskus. Järjestelmää hyödyntävät Suomen riistakeskuksen lisäksi maa- ja metsätalousminis-
teriö, Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus. Järjestelmän pilottivaihe oli käynnissä vuosina 2014 - 2015.
Vuoden 2016 syksyllä Oma riista -palvelun hirvisaalistietojen ja -havaintojen kirjaaminen ja raportointi on
otettu koko maassa käyttöön. Yksi tärkeimmistä Oma riista -palvelun tarkoituksista on siirtää havaintotieto-
jen keruu sähköiseen järjestelmään, johon tiedot tallentuvat lähes reaaliajassa ja jokaisella havainnolle tal-
lennetaan myös paikkatieto. Kerääntyvää ja anonymisoitua tietoa kootaan ja hyödynnetään riistasuunnitte-
lutarkoituksessa aluksi yhdistettynä perinteisillä havaintokorteilla kerättyjen tietojen kanssa. Tavoitteena on
siirtyä kokonaan sähköiseen järjestelmään havaintojen raportoinnissa. Oma riista -palvelussa on myös
hyvin paljon toiminnallisuuksia, joita metsästäjä ja riistahoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja voivat hyödyntää
esim. mobiilisovelluksen avulla.
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Riistaeläinkannat ja eläinten liikkuminen

Hirvieläinkannat ja niiden arviointi

Hirvieläinkantojen arvioinnista vastaa Suomessa Luonnonvarakeskus (LUKE). Se tuottaa populaatiomallin-
nuksen avulla arvion hirvikannan koosta, rakenteesta ja tuotosta hirvitalousalueittain. Hirvikannan koko
arvioidaan bayesilaiseen tilastotieteeseen perustuvan populaatiomallin avulla ottaen huomioon vuotuinen
saalis ja vasatuotto sekä hirvikolareista ja suurpedoista johtuva poistuma. Mallin avulla lasketaan populaati-
oon koolle ja rakenteelle jakaumat siten että mallin yhteensopivuus päivittäisten havaintojen, metsästäjien
ilmoittaman jäävän kannan arvion ja mahdollisten maa- ja lentolaskentatulosten sekä viime vuosien hirviko-
larimäärien kanssa on mahdollisimman hyvä.

Lähtötietoaineistona käytetään metsästäjien jahdin aikana tekemiä hirvieläinhavaintoja, saalistietoja ja muu-
ta käytettävissä olevaa nykyään hyvinkin paikallista ja ajankohtaista tietoa. Aikaisemmin hirvieläinkannan
arviointi perustui lähes yksinomaan metsästäjien täyttämiin hirvihavaintokortteihin, joita koottiin vuosittain yli
5 000 hirviseurueelta eri puolilta maata. Vuonna 2014 pilottialueilla ja vuoden 2016 syksyllä valtakunnalli-
sesti käyttöön otettu Oma riista -palvelu on avannut tietojärjestelmäpohjaisen tiedonkeruujärjestelmän hirvi-
kannan arvioinnin tueksi. Havaintotietoina ilmoitetut havainnot urosten, naaraiden ja vasojen määristä tuot-
tavat tiedon sekä aikuiskannan rakenteesta että vastatuotannosta. Nämä tiedot yhdessä runsausindeksin
kanssa ovat tärkeitä arvioitaessa metsästyksen vaikutusta kantaan ja suunniteltaessa pyyntilupamääriä
tulevalle metsästyskaudelle. Alkuvuodesta 2017 kannan arviointi tehtiin ensimmäistä kertaa käyttäen Oma
riista -palvelun kautta edellisen jahtikauden aikana ilmoitettua tietoa. Palvelua käytti 87 % hirviseurueista.
Lakisääteisen saalisilmoituksen teki 5 202 seuruetta ja hirvihavaintoja kirjasi 5 032 seuruetta, eli 97 % seu-
rueista. (Luonnonvarakeskus 2017a).

Paikallistason metsästäjien yhteistyö riistahallinnon ja riistantutkimuskeskuksen kanssa muodostaa Suo-
men riistatalouden hoidolle vahvan perustan, jossa metsästäjän tekevät riistalaskentaa talkootyönä, riistan-
tutkimus käsittelee saadut tiedot ja Suomen riistakeskus sekä maa- ja metsätalousministeriö käyttävät koot-
tuja tietoja riistaan liittyvien hallinnollisten päätösten pohjana. Luonnonvarakeskus on kehittänyt Riistakes-
kuksen keräämän tiedon lisäksi käytetyn lentolaskentamenetelmän, joka tehdään pienhelikopterilla linjalas-
kentana. Laskenta tehdään helmi-maaliskuussa, jolloin lumiolosuhteet ovat hirvien löytymisen kannalta
hyvät. Laskennassa jokaisen havaitun hirven sijainnille annetaan oma koordinaattipiste. Aikuiset hirvet
määritellään sukupuolen perusteella ja vasat merkitään erikseen. Järjestelmä ei ole tällä hetkellä valtakun-
nallisesti käytössä. (Luonnonvarakeskus 2017a.)

Hirvikanta ja levinneisyys

Suomessa hirviä tavataan koko maassa, mutta esiintymistiheys vaihtelee hyvin suuresti johtuen lähinnä
laidunmaista ja kannan verotuksen suuntaamisesta (kuva 1). Alkuvuonna 2017 tehdyn kannanarvion mu-
kaan Suomen hirvikanta on noin 88 000 yksilöä (Luonnonvarakeskus 2017a). Edelliseen vuoteen verrattuna
arvio kannan koosta on kasvanut jonkin verran (6 %). Tiheystavoite on maan eteläosassa 2 - 4 yksilöä /
1000 ha ja Lapissa 0,5 - 3 yksilöä / 1000 ha. Perinteisesti runsain hirvikanta on ollut Etelä- ja Länsi-Suo-
messa. Vuodenaikojen mukaiset vaellukset ovat tyypillisiä; hirvet elävät kesällä rehevillä alavilla mailla ja
talveksi ne kerääntyvät tyypillisesti laumoiksi kuivemmille maille ja mäntytaimikoihin. Suomen hirvikanta on
kokenut hyvin voimakkaita muutoksia. Viime vuosisadan alussa laajoilla alueilla Suomessa ei ollut lainkaan
hirviä liiallisen metsästyksen takia. Metsästystä säätelemällä kanta on saatu nousemaan. Kannan vaihte-
lussa selvät laskukaudet ajoittuvat 1940- ja 1960-luvun lopulle. Sen jälkeen kanta kasvoi voimakkaasti
1970-luvulla ja edelleen 2000-luvulle saakka, mikä jälkeen kannat ovat laskeneet. Kannan pienenemisen
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syynä on ollut valikoivan metsästyksen tehostaminen. Vasoja ja tuottavia naaraita on metsästetty tehok-
kaasti sen sijaan, että metsästystä olisi kohdennettu uroksiin, kuten tehtiin kannan voimakkaan kasvun
aikana. Hirvikannan säätelyjärjestelmää on kritisoitu mm. sen vuoksi, että kannan koko on vaihdellut voi-
makkaasti ja johtanut vuoroin voimakkaasti kasvaneen kannan myötä kärjistyneeseen vahinkotilanteeseen
ja vuoroin voimakkaaseen alueellisen kannan vähenemiseen ja paikallisiin hirvityhjiöihin. Hirvikannan kes-
keiset kysymykset kulminoituvat siihen, mikä on sopiva hirvikannan koko ja millä perusteella kannan hoidon
tavoitteet tulisi asettaa. (Maa- ja metsätalousministeriö 2014.)

Kuva 1. Hirvieläintihys 2016 (hirveä / 1 000 ha) Manner-Suomessa (Luonnonvarakeskus 2017b). Taustakartta: Maanmittauslaitoksen
yleiskartta 1:4500 000 (12/2015) Hirvitalousalue- ja riistanhoitoyhdistyskartat: Suomen riistakeskus (05/2016)).
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Kuva 2. Arvio jahtikauden jälkeen jäävän hirvikannan koosta ja kannan koon vaihtelu vuosien 2000 - 2016 aikana. Jäävä kanta tarkoittaa
metsästäjien ilmoittamaa arviota jahdin jälkeen jääneestä hirvikannasta (Suomen riistakeskus.2017). *Lapin ja Kainuun tiedot eivät ole
mukana.

Peurakanta ja levinneisyys

Valkohäntäpeura on Pohjois-Amerikan Minnesotasta Suomeen tuotu laji, jonka amerikansuomalaiset tuotti-
vat lahjaksi Suomen Metsästäjäliitolle 1934. Suomeen tuotiin neljä naarasta ja yksi pukki, jotka siirrettiin
Laukon kartanon maille Vesilahdelle. Alussa valkohäntäpeura lisääntyi hitaasti, ja 1960-luvulla kannan arvi-
oitiin olevan noin 1 000 eläintä. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin valkohäntäpeurakanta oli yli 40 000 yksi-
löä. Lajin alkuperäinen esiintymisalue kattaa hyvin monenlaisia elinympäristöjä ja se on sopeutunut erittäin
hyvin Suomen oloihin ja nykyisille elinalueilleen Etelä- ja Lounais-Suomen rannikkoalueille, josta se on
edelleen levinnyt Keski-Suomeen.

Kuva 3. Arvio jahtikauden jälkeen jäävän valkohäntäpeurakannan koosta ja kannan koon vaihtelu vuosien 2000 - 2016 aikana. Jäävä
kanta tarkoittaa metsästäjien ilmoittamaa arviota jahdin jälkeen jääneestä hirvikannasta (Suomen riistakeskus 2017). Lapin, Oulun ja
Kainuun tiedot eivät ole mukana sekä Pohjois-Savon ja Rannikko-Pohjanmaan tiedot vuosilta 2000 - 2001.
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Alkuperäisellä esiintymisalueellaan laji suosii elinympäristönään laajoja viljely- ja tasankoaukeita, mutta
Suomessa laji on viime vuosina alkanut siirtyä yhä enemmän metsäisempään maastoon. Tyypillinen valko-
häntäpeuran talvehtimisalue on mustikkainen, vähäluminen kuusikko. Valkohäntäpeura kerää syksyllä vara-
rasvaa, jonka avulla se voi selvitä 2 - 3 kuukautta heikollakin ruualla. Ankarat talvet voivat kuitenkin koitua
etenkin myöhäisten vasojen ja kiiman näännyttämien pukkien kohtaloksi. Talviruokintapaikat ovatkin etenkin
esiintymisalueen rajoilla eläville peuroille erityisen tärkeitä. Valkohäntäpeuran ravintokäyttäytymiseen kuu-
luu ruokailu varhain aamulla ja toistamiseen illalla ja se jatkaa ruokailua usein yöhön asti. Ravinto koostuu
monenlaisista kasveista ja kasvinosista, kuten heinistä ym. ruohoista, varvuista, puiden oksista, tammen-
terhoista ja viljanjyvistä sekä sienistä. Sokerikuntien alueella (Säkylä, Köyliö, Eura, Kiukainen, Salo, Some-
ro, Kisko, Perniö, Kemiö) sokerijuurikkaalla on paikoin erittäin tärkeä osuus syys- ja alkutalven ravintona.

Nykyään valkohäntäpeura on arvokas riistaeläin etenkin Etelä-Suomessa. Suurimmillaan kanta on Etelä-
Hämeen, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Uudenmaan riistakeskusalueilla. Valkohäntäpeuran käyttäyty-
minen on piilottelevaa, mikä tekee sen metsästämisestä hankalaa eikä saalismäärätavoitteisiin ole aina
päästy. Siksi valkohäntäpeuralla on kokeiltu erilaisia metsästysmuotoja kuin hirvellä, esimerkiksi kyttäämis-
tyyppisiä jahtimuotoja. Perinteisesti metsästys kohdistuu uroksiin ja vasoihin. Nykyään metsästystä pyritään
painottamaan tasaisesti molempiin sukupuoliin. Tavoitteena on, että puolet saaliista tulisi olla vasoja. Näin
kanta ei pääse vinoutumaan. Riittävän naarasvetoisuuden ja kolaririskin vähentämiseksi metsästys tulisi
aloittaa heti metsästyskauden alussa.

Luonnonvarakeskus laati arvion valkohäntäpeurakannan koosta ensimmäisen kerran syksyn 2016 jahtikau-
den jälkeen. Kannan arvio tehtiin bayesilaisen tilastotieteeseen perustuvan populaatiomallin avulla ottaen
huomioon vasatuotto, vuotuinen saalis, sen ikä- ja sukupuolijakauma sekä peurakolareista ja suurpedoista
johtuva poistuma. Koska valkohäntäpeurasta on niukasti seurantatietoa, käytettiin vasatuoton arvioinnissa
asiantuntija-arvioita, kirjallisuutta sekä metsästäjien Satakunnassa vuosina 1999 - 2009 keräämää valko-
häntäpeuraa koskevaa havaintoaineistoa. Kolareista aiheutuvaa poistumaa arvioitaessa hyödynnettiin val-
kohäntäpeuran osuutta peurakolareista alueilta, joilta valkohäntäpeura- ja metsäkauriskolareiden lukumäärä
tunnetaan. Vuoden 2015 syksyyn asti on poliisin tietoon tulleet peurakolarit tilastoitu, mutta käytännössä ti-
lastoissa on ollut mukana myös metsäkauriskolarit. Petojen aiheuttamaa poistumaa on arvioitu ilveskannan
dynamiikasta ja saalistuksesta koottujen tietojen avulla. Metsästysseurueiden ilmoittamat jahdin jälkeen jää-
vän kannan arviot antavat arvokasta tietoa kannan koosta ja sen muutoksista. Metsästyskauden 2016 -
2017 päätteeksi seurueet ilmoittivat kanta-arviot ensimmäistä kertaa Oma riista -palvelun kautta. Vaikuttaa
siltä, että näin saatu tieto on aikaisempaa kattavampi eikä siten ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien
vastaavan tiedon kanssa. Mallin avulla laaditun arvion mukaan valkohäntäpeurakannan koko talvella 2016 -
2017 oli noin 77 100 yksilöä (95 % luottamusväli 72 500 - 81 800). Kanta kasvoi edellisestä vuodesta 5,6 %.
(Luonnonvarakeskus 2017 b.)

Kannan arviointiin liittyy valkohäntäpeuran kohdalla paljon epävarmuustekijöitä, erityisesti vasatuotannon
sekä petojen ja liikenteen aiheuttaman kuolleisuuden arvioinnin johdosta. Laaditun arvion perusteella, kan-
nan kasvun taittamiseksi vaadittava saalismäärä tulevalla jahtikaudella on koko maan tasolla noin 38 000
(95 % luottamusväli 30 000 - 47 000) yksilöä. Arvioitu valkohäntäpeurakanta on muutettu tiheydeksi (yksilöä
/ 1 000 ha) kohdentamalla peurakanta riistanhoitoyhdistysten ilmoittamisen jäävien kantojen suhteessa.
Suurimmat valkohäntäpeuratiheydet (30 yksilöä / 1 000 ha) on Satakunnan, Pohjois- ja Etelä-Hämeen ja
Varsinais-Suomen riistakeskuksen raja-alueella sekä läntisen Uudenmaan rannikkoalueella. Pohjanmaan
rannikkoalueella valkohäntäpeurakannan tiheys on noin 5 yksilöä  / 1 000 ha. Tämän alueen koillispuolella
kannan tiheydet ovat pääosin melko pieniä (alle 2 yksilöä / 1 000 ha). Valkohäntäpeuratiheys on esitetty
kuvassa 4. (Luonnonvarakeskus 2017 b.)
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Kuva 4. Valkohäntäpeuran talvikannan tiheyden vaihtelu (yksilöä / 1 000 ha) Suomessa talvella 2016 - 2017. Tiheyspinta on laskettu
riistanhoitoyhdistyksille allokoidusta peuratiheydestä. (Luonnonvarakeskus 2017 b.)

Metsäkauriskanta ja levinneisyys

Metsäkauris on lähes koko Euroopan alueella elävä pienikokoinen, lyhythäntäinen ja monenlaisiin elinym-
päristöihin sopeutunut hirvieläin. Metsäkaurista esiintyi Suomessa 1700-luvulla, mutta sittemmin laji hävisi.
Kanta yritti levittäytyä takaisin Suomeen 1900-luvulla sekä idästä Karjalan kannaksen kautta että lännestä
Perämeren pohjukan kautta, mistä alkoi muodostua pieniä pysyviä kantoja suotuisille alueille jokilaaksoihin.
Olosuhteet eivät kuitenkaan suosineet metsäkaurista, eikä se kyennyt laajamittaisesti levittäytymään ete-
lämmäksi. Siirtoistutukset Ahvenanmaalle ja myöhemmin Varsinais-suomeen ja Uudellemaalle onnistuivat
vakiinnuttamaan metsäkauriskannan ja kanta lähti runsastumaan ja levittäytymään kohti pohjoista. Elinvoi-
mainen kanta on myös Etelä- ja Länsi-Suomessa, ja lajiin levinneisyysalue kattaa noin puolet Suomesta.

Suomen riistakeskukselta ja metsästäjiltä on kyselty 1990 -luvun puolivälistä alkaen arviota kauriskannan
koosta. Arviot perustuvat useisiin eri menetelmiin, kuten maalaskentoihin, hirvihavaintokortteihin, saalisil-
moituksiin ja yhdistysten tekemiin laskentoihin, joten arviot ovat suuntaa antavia. Arvio metsäkauriskannan
koosta on noin 25 000 eläintä (talvilaskenta 2009 - 2007) (Metsästäjäin Keskusjärjestö 2007). Vahvin kanta
arvioidaan olevan Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella sekä läntisessä osassa Suomea. Metsäkauriin
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metsästyksen luvanvaraisuus poistettiin vuonna 2005, mutta metsästäjällä on saaliin ilmoitusvelvollisuus..
Arvio metsäkauriskannan koosta ja alueellisesta sijoittumisesta perustuu mm. riistakolmiolaskentaan ja ns.
talvilaskennasta saataviin tunnuslukuihin sekä saalisilmoituksiin. Kuvassa 5 on esitetty metsäkauriskannan
alueellinen levinneisyys vuonna 2000 ja 2017 talvilaskennan lumijälki-indeksin mukaan. Talvilaskennan
2017 tulosten perusteella jälkitiheys erityisesti Satakunnassa ja Pohjois-Hämeessä nousi viimevuotisesta.

Kuva 5. Metsäkauriin lumijälki-indeksi (jäljet / 10 km * vrk) vuonna 2000 (vas.) ja 2017 (oik.) talvilaskennan tulosten perusteella (Suomen

riistakeskus 2017b).

Hirvi- ja peurakanta Pirkanmaan alueella

Luonnonvarakeskuksen laatiman laskennallisen arvion mukaan hirvikannan koko Pirkanmaan alueella on
ollut vuosituhannen vaihteesta laskussa vuoteen 2007 saakka, mikä jälkeen kanta on ollut vahvuudeltaan
noin 4 000 yksilöä. Hirvikannan koon vaihtelu Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella noudattaa pääpiirteis-
sään koko maan kannan vaihtelua. Kannan koko on ollut tarkastelujaksolla suurimmillaan vuosituhannen
alussa.  Laskennallinen arvio hirvikannan koosta Pirkanmaan alueella vuosina 2000 - 2015 on esitetty ku-
vassa 6.
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Kuva 6. Laskennallinen arvio Pirkanmaan alueen hirvieläinkannan koosta vuosien 2000 - 2015 aikana (Luonnonvarakeskus 2016b).

Luonnonvarakeskus julkaisi keväällä 2017 ensimmäistä kertaa laskennallisen arvion valkohäntäpeurakan-
nasta. Arvio on ensimmäinen, jossa on voitu hyödyntää Oma riista -palvelun kautta saatua tietoa, joten se
ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien arvioihin, jotka perustuvat mm. saalistietoihin ja jäävän kannan
arvioihin. Joka tapauksessa peurakanta on runsain Satakunnassa, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa,
joissa peuratiheys on keskimäärin 13,1 yksilöä / 1 000 ha ja suurimmillaan 30 yksilöä / 1 000 ha. Pirkan-
maan alueella valkohäntäpeuratiheys on suurimmillaan alueen lounais-osassa, noin 10…20 yksilöä /
1 000 ha ja pienimmillään koillis- ja itäosassa, noin 2 yksilöä / 1 000 ha (kuva 4 sivulla 8).

Hirvikanta on koko Pirkanmaan alueella melko vahva (tiheys 2,8…3,6 yksilöä / 1 000 ha), eikä alueellinen
esiintyminen ole niin voimakkaasti jakautunut kuin valkohäntäpeuralla. Hirviä esiintyy runsaimmin niillä alu-
eilla, joilla on suotuisimmat elinolosuhteet, riittävän laajat ja suojaisat laidunalueet. Tutkimusta tai kyselyä
hirvieläinten elinalueista ja kulkureiteistä ei ole tehty tämän vuonna 2017 laaditun hirvieläinonnettomuuksien
vähentämissuunnitelman yhteydessä.

Suomen riistakeskus kokoaa vuosittain metsästäjien tekemän arvion jahdin jälkeen jäävän hirvi- ja valko-
häntäpeurakannan koosta. Tuon arvion perusteella hirvikanta on vahvin Pirkanmaan alueen pohjois-osissa;
Virtain, Parkanon, Längelmäveden ja Mäntän alueella. Valkohäntäpeurakanta ovat selvästi muuta Pirkan-
maata korkeampia lounaisosassa; Lempäälän, Urjalan, Punkalaitumen ja Sastamalan alueella. Jahdin jäl-
keen jokainen riistanhoitoyhdistys raportoi jahtikauden saalismäärät Riistakeskukselle. Tiedot Pirkanmaan
alueella toimivien riistanhoitoyhdistysten hirvi- ja valkohäntäpeurasaaliista ja metsästäjien tekemät arviot
jahdin jälkeen jäävän kannan koosta vuonna  2016 on koottu taulukkoon 1 sekä esitetty kuvissa 7 ja 8.
Mukana ovat niiden riistanhoitoyhdistysten tiedot, joiden alueet ovat Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminta-
alueella.
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Taulukko 1. Tiedot hirvi- ja valkohäntäpeurasaaliista (vhp) sekä metsästäjien tekemä arvio jäävästä kannasta jahtikauden 2016 jälkeen
Pirkanmaan alueella toimivien riistanhoitoyhdistysten alueella (Suomen riistakeskus 2017).

Riistanhoitoyhdistys Pinta-ala
 (ha)

Hirvi
saalis

Hirvi
jäävä kanta

Vhp
saalis

Vhp
jäävä kanta

Hämeenkyrön - Viljakkalan rhy 66 296 167 253 165 315

Ikaalisten-Jämijärven rhy 96 150 243 317 183 308

Jalannin rhy 24 129 53 75 584 638

Kangasalan rhy 35 170 63 100 47 142

Kihniön rhy 35 673 56 105 11 60

Kuhmalahden - Sahalahden rhy 30 471 37 90 10 56

Kurun rhy 71 730 184 255 42 173

Lavian seudun rhy 66 472 117 193 205 277

Lempäälän seudun rhy 70 127 115 237 1508 2015

Längelmäveden rhy 122 584 287 394 59 230

Mouhijärven piirin rhy 42 628 91 151 277 430

Mäntän seudun rhy 86 363 213 340 25 153

Nokian seudun rhy 48 454 66 116 236 541

Parkanon - Karvian rhy 135 482 261 395 63 205

Punkalaitumen rhy 36 026 34 72 1211 1234

Pälkäneen - Luopioisten rhy 55 936 124 214 77 259

Ruoveden rhy 77 603 161 236 43 181

Sastamala rhy 59 148 111 159 725 905

Sääksmäen - Valkeakosken rhy 27 150 50 59 156 271

Tampereen rhy 12 507 - - - -

Teiskon rhy 39 870 66 136 46 157

Urjalan rhy 47 394 56 118 1459 1560

Virtain rhy 116 104 306 437 55 278

* Riistanhoitoyhdistysten aluejako ei ole yhtenevä kuntarajojen tai ELY-keskuksen toimintarajojen kanssa, joten taulukkoon
koottuihin tietoihin seuraavat tarkennukset:

o Ala-Satakunnan rhy:n alueen pieni osa (ent. Keikyä) on Pirkanmaalla, muutoin rhy:n alue on Satakunnassa
o Ikaalisten-Jämijärven rhy:stä Pirkanmaalla on vain Ikaalinen (A=843 km2)
o Lavian seudun rhy:n alueesta Pirkanmaahan kuuluu ent. Suodenniemi (A=220 km2) ja ent. Kiikoinen (A=144 km2)
o Parkanon-Karvian rhy:stä Pirkanmaahan kuuluu Parkano (A=907 km2).
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Kuva 7. Arvio jäävän hirvikannan koosta sekä hirvisaalistiedot vuoden 2016 jahtikauden jälkeen Pirkanmaan alueella toimivien riistanhoi-
toyhdistysten alueella (Suomen riistakeskus 2017).

Kuva 8. Arvio jäävän valkohäntäpeurakannan koosta sekä saalistiedot vuoden 2016 jahtikauden jälkeen Pirkanmaan alueella toimivien
riistanhoitoyhdistysten alueella (Suomen riistakeskus 2017).

Hämeen tiepiirin hirvieläinselvityksen (2006) yhteydessä tehtiin kysely alueen riistanhoitoyhdistykselle hir-
vieläinten liikkumiseen ja laidunalueisiin liittyen. Vastausten perusteella hirvieläimet liikkuvat talvi- ja kesä-
laidunalueiden välillä ja jonkin verran myös metsästys ja kiima-aika. Laidunalueiden todettiin pysyneen
kuitenkin pääosin samoina viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erityisesti laajat metsähakkuut saattavat
muuttaa reittejä siten, että hirvieläinten tyypilliset teiden ylityspaikat muuttuvat.

Vuonna 2013 Riistakeskus ja Riistan- ja kalataloudentutkimuskeskus (nyk. Luonnonvarakeskus) tekivät
kyselyn riistanhoitoyhdistyksille ja pyysivät paikallista näkemystä hirvien liikkumisesta, tunnetuista liikkumis-
suunnista sekä kesä- ja talviajan laidunalueista. Kyselyn tavoitteena oli saada riistanhoitoyhdistysten näke-
mys hirvitalousalueiden tarkoituksenmukaisista aluerajoista, eli yhtenäisistä laajoista alueista, joilla nouda-

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Hirvikanta Pirkanmaan alueella Jäävä kanta
Saalismäärä

0

500

1000

1500

2000

Valkohäntäpeurakanta Pirkanmaan alueella Jäävä kanta
Saalismäärä



13

tetaan samoja tavoitteita ja periaatteita hirvikannan verotuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tuon
kyselyaineiston tuloksista on koottu kartta (kuva 9). Kuvassa rasteroidut alueet ovat riistanhoitoyhdistysten
osoittamia hirvien kesä- ja talviaikaisia laidunalueita. Nuolet kuvaavat riistanhoitoyhdistysten käsitystä hir-
vieläinten liikkumisesta tai siirtymisestä, eivät niinkään kesä- ja talvilaidunalueiden välisiä kulkureittejä.

Kuva 9. Hirvieläinten laidunalueet ja kulkureitit alueellisten riistanhoitoyhdistysten näkemysten mukaan. Aineisto on koottu hirvitalous-
alueiden muodostamista taustoittavan kyselyn tulosten perusteella vuonna 2013. (Suomen riistakeskus 2013.)
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Hirvieläinten liikkuminen

Hirvien liikkuminen

Hirvi vaeltaa vuodenaikojen mukaan, mutta eri yksilöiden ja kantojen välillä on suuria eroja. Keväisin huhti-
toukokuussa hirvet siirtyvät talvilaitumilta kesälaitumille ja syksyisin taas takaisin. Talvien lauhtuminen saat-
taa vaikuttaa vuodenaikaisliikkumiseen tulevaisuudessa. On tehty havaintoja, joiden mukaan siirtyminen
talvialueille on vähentynyt. Paikallaan pysyvien kantojen muodostuminen voi aiheuttaa suuriakin muutoksia
metsäekologiaan, etenkin jos esimerkiksi samanaikaisesti metsäkasvillisuus muuttuu.

Talviaikana liikehdintä on paikallisempaa ja sääolot ovat tällöin suurin vaikuttaja. Kovalla pakkasella ja lumi-
sateessa hirvet eivät paljoakaan liiku.  Ruotsissa on havaittu jopa 70 km siirtymisiä yleensä ylempänä sijait-
sevien kesäpaikkojen ja alempana metsissä olevien talvialueiden välillä. Talvisin hirvet pyrkivät kokoontu-
maan pieniksi laumoiksi, jotka elävät pienellä alueella aiheuttaen helposti liikenneongelmia ja suurta vahin-
koa esimerkiksi männyn taimille syömällä latvavesoja. Riistanhoitoyhdistyksille suunnatun kyselyaineiston
(2013) perusteella arvioitiin, että mahdollisesti perinteinen vuosirytmiikka (kesä- talvilaitumet) vähenee ja
liikkuminen tulee myös hirvillä olemaan enemmän paikallista. Tehtyjen havaintojen perusteella hirvionnetto-
muuksia esiintyy nykyisin kesäaikana alueilla, jotka on perinteisesti mielletty talvilaidunalueiksi.

Kesäaikana hirvet ovat liikkeellä ympäri vuorokauden.  Erityisesti vieroitetut vasat ovat alttiita kolareille. Eri-
tyisesti heinä-elokuussa, ravinnon määrän ollessa runsaimmillaan, pyrkii hirvi liikkumaan mahdollisimman
vähän ja kasvattamaan näin energiavarastojaan. Hirven kiima on syys- lokakuussa. Se on useimmiten raju
ja eläinten käytös on normaalista poikkeavaa. Syksyllä myös metsästys saa aikaan voimakasta liikkumista.

Hirvi pyrkii luontaisesti liikkumaan maaston pinnanmuotoja seuraillen. Hirvi liikkuu tavanomaisesti metsäs-
sä, ei juurikaan aukeilla alueilla. Tästä syystä sellaiset laajat metsäalueet, joita tiestö halkoo, ovat erityisen
otollisia kulkureittejä hirvelle. Hirvet aiheuttavat ongelmia, koska tiet halkovat niiden perinteisiä talvisia sup-
peampia oleskelualueita sekä katkovat vuotuisia laidunkiertoreittejä.  On myös havaittu, että mikäli metsä-
alueen rakenne ei muutu, voivat hirvet pysyä samoilla elinpaikoilla vuodesta toiseen. Sen sijaan tilanteessa,
jossa metsän rakenne muuttuu voimakkaasti esimerkiksi hakkuiden myötä, voi lauma lähteä liikkeelle etsi-
mään soveliaampia elinalueita.

Hirvieläinten aktiivisuus on suurimmillaan aamu- ja iltahämärän aikaan. Tutkimustulosten perusteella hirvet
liikkuvat melko paljon vielä puolen yön tienoillakin. Hämärän ja pimeän turvin liikkuminen on hirvelle tyypil-
listä. Valtaosa hirvieläinonnettomuuksista liikenteessä tapahtuu ensimmäisen tunnin aikana auringonlaskun
jälkeen. Todennäköisimpiä tienylityspaikkoja hirvelle ovat pellonreunat, riista-aitojen päät sekä maantielle
risteävät metsätiet ja voimalinjojen kohdat. Hirvi yleensä välttää avoimia paikkoja ja pyrkii ylittämään tien
kasvuston suojaamalla alueella. Näin ollen myös autoilijan mahdollisuus havaita tietä ylittämään lähtevä
hirvi on heikko.

Valkohäntäpeurojen ja kauriiden liikkuminen

Valkohäntäpeura ei vaella siinä määrin kuin hirvi eikä vuodenaikaisliikkuminen ole yhtä selvää kuin hirvellä.
Valkohäntäpeuralla on kuitenkin havaittu olevan yleensä erilliset kesä- ja talvilaidunalueet. Talvella se pyrkii
laumaantumaan.  Leudot talvet ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että laumaantuminen jää vähäisem-
mäksi leutoina talvina verrattuna ankariin talviin. Valkohäntäpeurat pysyttelevät enemmän paikoillaan tai
liikkuvat suppeammalla maantieteellisellä alueella kuin hirvet. Se kuitenkin vaihtaa ravintopaikkaa päivän



15

aikana useaan otteeseen. Vaikka ruokintapaikkoja ja täten ruokaa olisi tarjolla, vaihtaa lauma paikkaa peto-
ja välttääkseen. Tämä liikkuminen ruokintapaikkojen välillä voi aiheuttaa liikehdintää teiden poikki.

Valkohäntäpeuran ydinalue Suomessa on edelleen lounaisessa Hämeessä, missä tiheys voi paikoin nousta
hyvinkin suureksi. Varsinais-Suomi ja Uusimaa ovat myös tiheää valkohäntäpeura-aluetta, mutta itään ja
pohjoiseen mentäessä esiintymistiheys pienenee nopeasti. Paksu lumipeite estänee valkohäntäpeuraa le-
vittäytymästä pohjoisemmaksi.

Metsäkauriiden vaelluskäyttäytymistä ei tunneta kovin hyvin. Niiden on havaittu liikkuvan reviirinsä sisällä,
säännöllisesti kesä- ja talvilaidunalueiden välillä sekä muuttovaelluksenomaisesti.
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Liikenneturvallisuusanalyysi

Yleistä hirvieläinonnettomuuksista

Suomen tieliikenteessä tapahtuu vuosittain noin 6 000 - 7 000 hirvieläinonnettomuutta. Liikennevirasto yllä-
pitää onnettomuustilastoja, joiden tiedot perustuvat poliisin kirjaamiin onnettomuustietoihin. Vuodesta 2014
lähtien hirvieläinonnettomuuksien raportoinnissa on otettu huomioon myös maantieverkon ulkopuolisella tie-
verkolla tapahtuneet hirvieläinonnettomuudet. Vuoden 2014 aikana kunnallisella katuverkolla ja yksityistie-
verkolla tilastoitiin yhteensä 57 hirvionnettomuutta ja 206 peuraonnettomuutta. Onnettomuudet ovat pääosin
omaisuusvahinko-onnettomuuksia, ja niissä loukkaantui yhteensä kaksi henkilöä.

Ennen vuotta 2013 huomattava osa poliisin tietoon tulleista hirvieläinonnettomuuksista jäi onnettomuusre-
kistereiden ja siten Liikenneviraston onnettomuustilastoinnin ulkopuolelle siksi, että niiden tiedot oli merkitty
vajavaisesti poliisin tietokantaan. Poliisi ja Tilastokeskus uudistivat menettelyitään em. ongelman ratkaise-
miseksi syksystä 2012 alkaen. Uudistus näyttäytyy tilastoissa erityisesti omaisuusvahinkoihin johtaneiden
peurakolareiden määrän kasvuna. Tilastouudistuksen takia vuoden 2012 ja sitä aikaisempien vuosien tiedot
hirvieläinonnettomuusmääristä eivät ole vertailukelpoisia keskenään. (Liikennevirasto 2015.) Vuoden 2015
syksyllä poliisi muutti onnettomuustilastointiaan siten, ettei kolaripaikalla käydä, jos henkilövahinkoa tai ri-
kosta ole tapahtunut. Näin ollen suuri osa hirveä pienempien hirvieläinten (mm. valkohäntäpeura ja metsä-
kauris) kanssa tapahtuneet onnettomuudet jäivät onnettomuustilastoinnin ulkopuolelle. Riistakeskuksen
Oma riista -palvelun kautta peuraonnettomuudet on kuitenkin nykyisin mahdollista saada tilastoihin. Tilanne
on tältä osin pystytty korjaamaan vuoden 2017 alusta koko maan laajuisesti, kun riistanhoitoyhdistyksistä
nimetty SRVA (suurriistan virka-apu) yhteyshenkilö kokoaa onnettomuustiedot Suomen riistakeskuksen
ylläpitämään Oma riista -palveluun. Tieto siirtyy Oma riista -palvelusta maa- ja metsätalousministeriön yllä-
pitämään riistavahinkorekisteriin. Riistavahinkorekisteri on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa
toteutettava eri viranomaisten ylläpitämä tietovarastoratkaisu, johon kootaan riistavahinkoja koskevat tiedot
hyödyntäen paikkatietoa.  Poliisin ohjeistuksen mukaan nykyään myös peurakolarit tulee kirjata, mutta polii-
sin oman arvion mukaan mahdollisesti myös osa hirvikolareista ei välttämättä tule poliisin tietoon. Käytän-
nössä tiedot onnettomuudessa osallisena olleesta hirvieläimestä (erityisesti peurat ja kauriit) tulevat täsmäl-
lisemmin, jos kirjauksen hirvieläinonnettomuudesta tekee riistaeläimiin perehtynyt henkilö eikä poliisi.

Määrällisesti eniten peuraonnettomuuksia tapahtuu Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.
Pirkanmaalla on tilastoitu tapahtuneen vuonna 2015 yhteensä yli 800 peuraonnettomuutta.  Tilastoitujen
hirvi- ja peuraonnettomuuksien määrä sekä loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien
osuus vuonna 2014 on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Hirvi- ja peuraonnettomuudet sekä kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien osuus ELY-keskuksittain
vuonna 2014. Vuosien 2009 - 2014 luvuissa on mukana myös kunnallisella katuverkolla tapahtuneet onnettomuudet. (Liikennevirasto
2015; 17.)

Vuonna 2015 poliisin tietoon tulleita maantieverkolla tapahtuneita hirvionnettomuuksia oli yhteensä 1 701 ja
vuonna 2014 yhteensä 1 510. Onnettomuuksien määrä on ollut nousussa viimeisen viiden vuoden aikana.
Hirvionnettomuuksien määrä sekä omaisuusvahinkoon ja loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien
osuus vuosien 2006 - 2015 aikana on esitetty kuvassa 10.

Kuva 10. Hirvionnettomuuksien määrä vuosien 2006 - 2015 aikana Manner-Suomessa (iLiitu-palvelu).

Poliisin tietoon tulleita ja tilastoituja peuraonnettomuuksia on vuonna 2015 yhteensä 3 626 koko Manner-
Suomen alueella, vuonna 2014 peuraonnettomuuksien määrä on ollut yli 5 200 (kuva 11). Tässä näkyy
poliisin onnettomuuksien kirjaamiskäytännöstä johtuva tilastopuute (josta on kerrottu sivulla 16). Vuoden
2017 alusta peuraonnettomuustilastot ovat jälleen vertailukelpoiset, kun tiedot saadaan Oma riista -palve-
luun kytketyn riistavahinkorekisterin kautta.

ELY-keskus

Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet
Hirvionnet-
tomuudet
yhteensä

Seuraukset

Kuo-
lemaan

joht.

Louk-
kaant.
joht.

Yhteensä
Kuole-
maan
joht.

Louk-
kaant.
joht.

Yhteensä Kuolleita Loukkaan-
tuneita

Uusimaa 0 23 246 0 17 1 876 2 122 0 48

Varsinais-Suomi 0 11 160 0 14 1 938 2 098 0 32

Kaakkois-Suomi 0 5 107 0 1 60 167 0 7

Pirkanmaa 0 8 109 0 4 818 927 0 13

Pohjois-Savo 1 21 295 0 0 125 420 2 25

Keski-Suomi 0 9 122 0 1 101 223 0 14

Etelä-Pohjanmaa 0 14 208 0 0 211 419 0 19

Pohjois-Pohjanmaa 0 17 251 0 0 92 343 0 22

Lappi 0 3 125 0 0 76 201 0 5

Koko maa 1 111 1 623 0 37 5 297 6 920 2 185
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Kuva 11. Peuraonnettomuuksien määrä vuosien 2006 - 2015 aikana Manner-Suomessa. Huomaa vuoden 2015 aikana tapahtunut
tilastointimuutos (iLiitu-palvelu).

Hirvionnettomuuksia tapahtuu koko maassa, liikennemäärästä johtuen eniten vilkkailla pääteillä. Vuosien
2013 - 2014 aikana eniten hirvieläinonnettomuuksia tapahtui Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkan-
maan alueella. Vähiten hirvieläinonnettomuuksia tapahtui Lapin, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen alu-
eella (kuva 12). Peuraonnettomuuksia tapahtuu vahvan peurakannan alueella, maan lounais-osassa (kuva
13).

Kuva 12. Hirvionnettomuuksien alueellinen jakautuminen Manner-Suomessa vuosien 2009 - 2014 aikana. Kernel-tiheys on muodostettu
pistemäisestä hirvikolariaineistosta. (Liikennevirasto 2015.)
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Kuva 13. Peuraonnettomuuksien alueellinen jakautuminen Manner-Suomessa vuosien 2009 - 2014 aikana. Kernel-tiheys on muodostet-
tu pistemäisestä hirvikolariaineistosta. (Liikennevirasto 2015.).

Onnettomuuksien määrän suhdetta liikenteen määrään kuvataan onnettomuusasteella 100 miljoonaa ajoki-
lometriä kohti (taulukko 3). Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste vuonna 2014 koko Manner-Suomessa
oli 4,3. Se on noin 5 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Alemmalla tieverkolla hirvieläinonnettomuusaste
on jonkin verran suurempi kuin valtateillä, mikä selittyy ainakin osittain sillä, että vilkasliikenteisimpien valta-
teiden varsilla on riista-aitaosuuksia enemmän verrattuna kantateihin ja seututeihin. ELY-keskusalueittain
onnettomuusaste oli korkein Uudellamaalla ja matalin Lapissa. (Liikennevirasto 2015.)

Taulukko 3. Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./100 milj. autokilometriä) vuonna 2014 alueittain. Mukana on vain maanteillä
tapahtuneet onnettomuudet. (Liikennevirasto 2015.)

ELY-keskus
Tieluokka

Yhteensä
Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet

Uusimaa 1,8 2,6 1,9 3,4 2,2

Varsinais-Suomi 3,3 4,6 5,0 2,2 3,5

Kaakkois-Suomi 4,9 6,6 5,6 3,5 4,9

Pirkanmaa 2,2 5,5 5,0 3,1 3,1

Pohjois-Savo 5,6 5,3 8,5 6,7 6,3

Keski-Suomi 4,7 7,3 5,1 4,9 5,0

Etelä-Pohjanmaa 5,8 4,5 7,7 5,6 6,0

Pohjois-Pohjanmaa 5,8 11,5 6,6 4,7 6,3

Lappi 5,4 5,8 8,0 12,7 7,0

Koko maa 3,8 4,8 5,1 4,4 4,3
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Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste oli vuonna 2014 koko maassa 13,9 onnettomuutta 100 miljoonaa
ajokilometriä kohti. Se on noin 17 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Peuraonnettomuusaste oli suurin
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella (42,4) ja selvästi muuta maata korkeampi myös Pirkanmaan
ELY-keskuksen alueella (23,4). Alemmalla tieverkolla peuraonnettomuusaste on huomattavasti korkeampi
kuin pääteillä (taulukko 4). (Liikennevirasto 2015.)

Taulukko 4. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./100 milj. autokilometriä) vuonna 2014 alueittain. Mukana on vain maanteillä
tapahtuneet onnettomuudet. (Liikennevirasto 2015.)

ELY-keskus
Tieluokka

Yhteensä
Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet

Uusimaa 9,1 16,2 21,6 34,3 16,3

Varsinais-Suomi 23,9 45,4 67,7 53,6 42,4

Pirkanmaa 15,3 9,9 38,0 49,0 23,4

UUD, VAR,PIR yht. 13,4 21,4 35,1 43,2 23,7

Koko maa 8,2 14,1 20,9 23,1 13,9

Raportoitujen hirvieläinonnettomuuksien lisäksi tapahtuu arvioiden mukaan monikymmenkertainen määrä
läheltä piti -tilanteita, jolloin autoilija välttää onnettomuuden tiellä olevan tai tien yli juoksevan hirvieläimen
kanssa. Osa etenkin pienten hirvieläinten (mm. metsäkauriit) kanssa tapahtuneista onnettomuuksista jää
raportoimatta, jos niissä ei tule ajoneuvovahinkoja.

Luonnonvaraisten hirvieläinten lisäksi Pohjois-Suomessa poronhoitoalueella tapahtuu vuosittain 2 900 -
4 500 poro-onnettomuutta. Paliskuntain yhdistys ylläpitää vuosittaista tilastoa poro-onnettomuuksista.

Hirvieläinonnettomuuden Pirkanmaan maakunnan alueella

Hirvieläinkanta ja onnettomuudet

Hirvieläinkannan koko vaikuttaa hirvieläinonnettomuuksien määrään. Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella
hirvikannan on arvioitu olevan noin 4 500 - 3 900 yksilöä. Hirvi-, valkohäntäpeura- ja metsäkauriskantojen
arvioidaan olevan kasvussa Pirkanmaan alueella. Erityisesti valkohäntäpeuran vuoden 2016 jahdin jälkeen
jäävän kannan arvio oli selvästi edellisiä vuosia suurempi, mutta arvioon on todennäköisesti vaikuttanut
Oma riista -palvelun käyttöön ottaminen ja siten metsästäjien aktivoituminen kannan arvioiden tekemiseen
em. jahtikaudella. Alueellisten riistaneuvostojen asettamat alueelliset hirvikannan tiheystavoitteet  vuosille
2015 - 2018 Pirkanmaan alueella ovat 2,4…3,2 eläintä / 1 000 ha. Kanta on vielä tällä hetkellä tavoitetta
suurempi, mutta tavoitteena on saavuttaa asetettu tavoitetaso hirvikannan hoitosuunnitelman mukaisesti.
Tienpitäjän näkökulmasta hirvikannan tiheystavoitteen tulisi olla enintään 2,5 eläintä / 1 000 ha ja peurakan-
taa tulisi rajoittaa.

Onnettomuuksien määrä on tarkastelujaksolla ollut pienin vuonna 2011. Sen jälkeen onnettomuuksien mää-
rä on noussut jonkin verran. Kuvassa 14 on esitetty hirvikanta ja hirvionnettomuudet Pirkanmaan ELY-kes-
kuksen alueella vuosina 2006 - 2015.
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Kuva 14. Hirvikanta (Luonnonvarakeskus 2016b) ja hirvionnettomuuksien määrä (iLiitu-palvelu) Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella
vuosina 2006 - 2015.

Valtaosa hirvionnettomuuksista johtaa omaisuusvahinkoon ja vain osa onnettomuuksista johtaa henkilöva-
hinkoon. Kuolemaan johtanut onnettomuus Pirkanmaan alueella on tapahtunut viimeksi vuonna 2006 valta-
tiellä 12 Tampereella. Onnettomuus tapahtui Teiskontiellä, valtatien 9 eritasoliittymän länsipuolella, lähellä
Niihamankadun / Heikkilänkadun liittymää.

Arvio valkohäntäpeurakannasta perustuu metsästäjien arvioon  jahtikauden jälkeen jäävän kannan koosta.
Peuraonnettomuuksiksi tilastoidaan ns. pienten hirvieläinten onnettomuudet, eli muut kuin hirvionnettomuu-
det. Valkohäntäpeurojen kannan kasvun trendi näkyy onnettomuuksien määrässä, mutta vuoden 2015 jäl-
keen onnettomuustilasto ei ole enää luotettava eikä informatiivinen tilastointimuutoksen takia. Kuvassa 15
on esitetty valkohäntäpeurakannan koko (arvio jäävän kannan koosta) ja peuraonnettomuudet (onnetto-
muustilastoissa muut hirvieläinonnettomuudet kuin hirvi). Jäävän kannan arvio ja kirjattujen peurakolareiden
määrä näyttää tarkastelujaksolla samansuuntaista trendiä etenkin vuoden 2011 jälkeen. Poikkeuksena
näyttäytyy vuosi 2015, jossa poliisin peuraonnettomuuksien kirjauskäytännön muutos näkyy notkahdukse-
na. Peurakannan on arvioitu olevan edelleen kasvussa.
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Kuva 15. Valkohäntäpeurakanta (jahdin jälkeen jäävä kanta) ja peuraonnettomuuksien määrä (iLiitu-palvelu Etelä- ja Pohjois-Hämeen
alueella. *Peurakolareiden tilastointimuutos vuoden 2015 aikana aiheuttaa tietopuutteen.

Onnettomuuksien ajankohta ja tievalaistus

Hirvieläinonnettomuuksien tapahtuma-ajankohdan riippuvuutta vuorokauden ajan mukaan on havainnollis-
tettu kuvissa 16 ja 17. Hirvieläimet liikkuvat eniten juuri ennen auringonnousua tai illalla auringonlaskun jäl-
keen, ja hämäräajan painottuminen onnettomuustapahtumissa on nähtävissä selvästi. Todennäköisesti eläi-
met liikkuvat yhtä paljon sekä aamuhämärässä että iltahämärässä, mutta ilta-aikaan liikennemäärä on aa-
mua suurempi ja todennäköisyys onnettomuudelle on näin ollen myös suurempi. Iltahämärän suurta onnet-
tomuusriskiä voivat selittää myös valon, vuorokausirytmin ja vuorokaudenajan mahdolliset vaikutukset kul-
jettajan vireyteen sekä tieympäristön heikko havaittavuus ja näkyvyyden heikentyminen ajokelin hämärtyes-
sä.

Kuva 16. Hirvionnettomuuksien jakautuminen tunneittain vuosien 2011 - 2015 aikana Pirkanmaalla (iLiitu-palvelu).

Kuva 17. Peuraonnettomuuksien jakautuminen tunneittain vuosien 2011 - 2015 aikana Pirkanmaalla (iLiitu-palvelu).

Suurin osa hirvieläinonnettomuuksista tapahtuu pimeään tai hämärän aikaan (kuvat 18 ja 19).  Onnetto-
muustilastoissa on mukana myös tiedot hirvieläinonnettomuuksien osuudesta valaistuilla ja valaisemattomil-
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la tieosuuksilla. Tievalaistuksen vaikutusta hirvieläinonnettomuuksien määrään on kuitenkin hyvin vaikea
arvioida. Valaistuja maantieosuuksia ovat yleensä vilkasliikenteisimmät päätiet, liittymäalueet ja taajamatiet,
joilla liikennemäärä on usein suuri ja onnettomuuksien todennäköisyys kasvaa. Toisaalta tämäntyyppisillä
tiejaksoilla on myös riista-aitoja, jotka taas vähentävät onnettomuusriskiä.

Kuva 18. Hirvionnettomuuksien jakautuminen suhteessa valoisuusominaisuuksiin Pirkanmaan alueella vuosina 2011 - 2015 (iLiitu-
palvelu).

Kuva 19. Peuraonnettomuuksien jakautuminen suhteessa valoisuusolosuhteisiin Pirkanmaan alueella vuosina 2011 - 2015 (iLiitu-
palvelu).

Hirvieläinonnettomuuksien kuukausittaista jakaumaa tarkastellessa (kuvat 20 ja 21) havaitaan, että hirvion-
nettomuuksia tapahtuu eniten syys-, loka ja marraskuussa. Lisäksi hirvieläinkannat ovat syksyllä metsästys-
kauden alussa suurimmillaan ja hirvieläimiä on runsaasti liikkeellä sekä metsästyskauden, talvilaidunalueille
siirtymisen sekä syys-lokakuulle ajoittuvan hirven kiima-ajan vuoksi. Hirvionnettomuuksia tapahtuu huomat-
tavasti vähiten alkukeväällä, helmi-, maalis- ja huhtikuulla. Alkukesästä touko- ja kesäkuussa sekä joulu-
kuussa onnettomuuksia tapahtuu varsin paljon.
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Kuva 20. Poliisin tietoon tulleet hirvionnettomuudet kuukausittain Pirkanmaalla vuosina 2011 - 2015.

Peurakolareiden määrä on suurimmillaan loka- marraskuussa, johon ajoittuu myös peurojen kiima-aika
marraskuussa. Peurakolareissa vuodenaikainen vaihtelu on onnettomuustilaston perusteella voimakasta, ja
alkukeväällä touko- ja kesäkuussa onnettomuudet selvästi lisääntyvät.

Kuva 21. Poliisin tietoon tulleet peuraonnettomuudet kuukausittain Pirkanmaalla vuosina 2011 - 2015 (iLiitu-palvelu).

Onnettomuudet ja nopeusrajoitukset

Eniten hirvieläinonnettomuuksia on tapahtunut päätieverkolla. Kuvassa 22 on esitetty hirvionnettomuuksien
määrä onnettomuusalueen nopeusrajoituksen mukaan luokiteltuna. Selvästi eniten onnettomuuksia tapah-
tuu tieverkolla, jossa nopeusrajoitus on 80 km/h, sillä suuri osa maantieverkosta Suomessa on 80 km/h
nopeusrajoitusaluetta. Moottoriteillä, joilla nopeusrajoitus voi olla 120 km/h, on riista-aidat, jotka pienentävät
onnettomuusriskiä. Toisaalta, jos hirvieläin joutuu riista-aitojen väliin, onnettomuusriski on huomattava ko-
van ajonopeuden ja vilkkaan liikenteen vuoksi. Onnettomuuksissa, jotka tapahtuivat nopeusrajoitusalueella
100 km/h, loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui 11 kappaletta (2,3 %). Nopeusrajoitusalu-
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eella 80 km/h loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui 8 kappaletta (1,6 %). Tarkastelujaksol-
la ei tapahtunut kuolemaan johtaneita hirvionnettomuuksia.

Kuva 22. Hirvionnettomuuksien määrä eri nopeusrajoitusalueilla Pirkanmaalla vuosina 2011 - 2015 aikana tapahtuneissa onnettomuuk-
sissa (iLiitu-palvelu).

Myös peuraonnettomuuksia on tapahtunut selvästi eniten nopeusrajoitusalueella 80 km/h (kuva 23). Henki-
lövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osuus sekä 80 km/h että 100 km/h nopeusrajoitusalueella peu-
rakolareissa on vain hyvin pieni osa. Nopeusrajoitusalueella 80 km/h loukkaantumiseen johtaneita onnetto-
muuksia on ollut 10 (0,3 %) ja nopeusrajoitusalueella 100 km/h tapahtuneista onnettomuuksista 9 (0,3 %).

Kuva 23. Peuraonnettomuuksien määrä eri nopeusrajoitusalueilla Pirkanmaalla vuosina 2011 - 2015 aikana tapahtuneissa onnetto-
muuksissa (iLiitu-palvelu).

Hirvieläinonnettomuuksien jakautuminen alueella

Hirvieläinonnettomuuksia tapahtuu koko Pirkanmaan alueella. Vuosien 2011 - 2015 aikana Pirkanmaalla on
tapahtunut vuosittain noin 66…122 hirvionnettomuutta. Yhteensä viiden vuoden tarkastelujaksolla on tapah-
tunut 973 hirvionnettomuutta. Eniten hirvionnettomuuksia tapahtuu päätieverkolla, valtateillä 3, 9, 11 ja 12,
kantatiellä 65 sekä alueen vilkasliikenteisimmillä maanteillä. Peuraonnettomuuksia tapahtuu myös koko
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Pirkanmaan alueella, selvästi eniten kuitenkin etelä-, lounais- ja länsiosassa. Vuosittain peuraonnettomuuk-
sia tapahtuu 400…800, yhteensä viiden vuoden tarkastelujaksolla on tapahtunut 5 732 peuraonnettomuut-
ta.

Kuva 24. Hirvionnettomuustiheydeltään  (heva-onn. /100 miljardia autokilometriä) suurimmat tiejaksot Pirkanmaan ELY-keskuksen
alueella.
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Tienpitäjän keinot ja toimintalinjat

Keinovalikoima ja tiejaksojen priorisointi

Tärkeimmät tienpitäjän keinot hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi ovat varoittaminen, tienvarsien te-
hokas raivaaminen, nopeusrajoitusten alentaminen ja riista-aitojen rakentaminen sekä esimerkiksi tiehank-
keiden yhteydessä rakennettavat eritasoratkaisut, riistasillat ja alikulut, jotka helpottavat kaikkien metsän-
eläinten liikkumista. Onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi on esitetty ja aikaisempina vuosina kokeiltu
erilaisia keinoja, kuten hajukarkotteet, tienvarsille asetettavat heijastuspeilit ja jälkivalonauhat, mutta näiden
keinojen ei ole voitu osoittaa olevan kovin tehokkaita. Lisäksi Liikennevirasto ja alueelliset ELY-keskukset
tiedottavat hirvivaarasta omalta osaltaan hirvieläinten vilkkaan liikkumisen kausina alkukesästä ja syksyisin.
Kaikkein tehokkaimpana keinona voidaan kuitenkin pitää hirvieläinkannan suunniteltua säätelyä.

Liikenneturvallisuusanalyysien, hirvien kulkureittien ja elinalueiden tunnistamisen sekä tieluokan (liikenteel-
lisen painoarvon) mukaan hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet pyritään koh-
distamaan mahdollisimman optimaalisesti. Tärkeimpinä kohteina ovat pääsääntöisesti valtatiet ja vilkaslii-
kenteisimmät kantatiet. Liikenneturvallisuustoimenpiteille voidaan laskea myös heva-vähenemä ja arvioida
toimenpiteen tehokkuutta sen näkökulmasta. heva-tehokuudella kuvataan sitä, miten paljon hanke tai toi-
menpide laskennallisesti vähentää henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia vuodessa suhteessa hank-
keen tai toimenpiteen kustannuksiin. Hankaluutena on kuitenkin se, että esim. peuraonnettomuuksissa ei
yleensä tapahdu henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia (loukkaantumisia), joten sillä perusteella lasket-
tu toimenpiteen heva-tehokkuus jää hyvin pieneksi.

Hirvikannan säätely
Hirvikannan hoitosuunnitelma luo pohjan hirvikannan hoidolle ja kannan säätelylle. Tällä hetkellä hirvikan-
nan hoito perustuu vuonna 2014 vahvistettuun hirvikannan hoitosuunnitelman linjauksiin. Säätelyjärjestelmä
koostuu kolmesta osa-alueesta, joita ovat 1) kannanarviointi 2) kannanhoidon tavoitteiden asettaminen ja 3)
kannan verotuksen suunnittelu. Kannanhoidon alueyksikköinä toimivat hirvitalousalueet, joita Suomessa on
yhteensä 60.

Luonnonvarakeskus (LUKE) vastaa hirvikannan koon arvioimisesta. Metsästäjien jahdin aikana tekemien
havaintojen, saalistietojen ja muun käytettävissä olevan tiedon pohjalta Luonnonvarakeskus tuottaa popu-
laatiomallinnuksen keinoin vuosittain arvion hirvikannan koosta, rakenteesta ja tuotosta kullakin hirvitalous-
alueella. Tämä tieto on kannan säätelyn lähtökohta.

Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimivat alueelliset riistaneuvostot asettavat tavoitteet hirvikannalle
hirvitalousalueittain. Riistaneuvostoissa on edustettuina metsästäjät sekä keskeisimpiä sidosryhmätahoja.
Vuosittain järjestettävissä sidosryhmätilaisuuksissa pyritään löytämään hirvikannan tavoitetaso, joka pitää
hirvien aiheuttamat vahingot kohtuullisina ja mahdollistaa elinvoimaisen ja riistataloudellista hyötyä tuotta-
van hirvikannan. Hirvikannan hoito edellyttää pitkäjänteistä toimintaa, joten tavoitteet asetetaan pääsääntöi-
sesti useammaksi vuodeksi kerrallaan.

Kanta-arvion ja asetettujen tavoitteiden perusteella laaditaan laskelma siitä, miten hirvikantaa tulee kunakin
jahtikautena verottaa. Suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon paikalliset näkemykset ja mahdolliset
painotukset hirvitalousalueen sisällä. Suunnittelussa aloitetaan koko hirvitalousalueen verotussuunnitelman
laatimisesta ja siitä edelleen jyvittäen riistanhoitoyhdistysten alueelle. Paikallistasolla suunnitelmaa esitel-
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lään metsästysseuroille ja kuullaan niiden näkemykset verotustarpeesta. Lopputuloksena on laskelma kaa-
dettaviksi aiottujen sonnien, lehmien ja vasojen lukumäärähaarukasta. Verotussuunnitelma on keskeisessä
asemassa, kun Suomen riistakeskus myöntää hirvenpyyntilupia metsästysseuroille ja -seurueille. (Maa- ja
metsätalousministeriö 2014.)

Tiedottaminen ja kuljettajan käyttäytymiseen vaikuttaminen
Liikenneturva, poliisi, Liikennevirasto ja ELY-keskukset tiedottavat hirvivaarasta hirvieläinten aktiivisimpien
liikkumisajankohtien aikaan keväällä, alkukesästä ja syksyllä, jolloin hirvieläinonnettomuuden riski liiken-
teessä on suurimmillaan. Tiedottamisen tulee olla toistuvaa ja siinä kannattaa hyödyntää paikallista mediaa;
paikallisia sanomalehtiä ja radiokanavia. Tiedottamisessa tulee tuoda esiin mahdollisimman havainnollisesti
vuoden- ja vuorokaudenajan vaikutus onnettomuusriskiin. Myös onnettomuuksille altistavat syyt ja keinot
onnettomuuksien välttämiseksi tulee tuoda esiin toistuvasti. Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten alenta-
misen yhteydessä otetaan esille myös hirvieläinonnettomuusriski.

Kuljettaja todennäköisesti motivoituu alentamaan ajonopeuttaan, kun hän tietää onnettomuuden seurausten
olevan suoraan yhteydessä käytettyyn ajonopeuteen. Nopeuden alentaminen antaa kuljettajalle lisää aikaa
havaintojen tekemiseen ja aikaa toimia mahdollisessa vaaratilanteessa, jolloin myös mahdollisen onnetto-
muuden seuraukset jäävät mahdollisimmin pieniksi.

Pysyviä informaatiotauluja voidaan asettaa valittuihin kohteisiin, jotka ovat hirvieläinonnettomuuksien kan-
nalta kaikkein riskialteimpia. Sopivia kohteita ovat erityisesti ne tieosuudet, joilla matkailuliikennettä on pal-
jon. Pirkanmaalla tällainen kohde on esimerkiksi valtatiellä 9 Urjalassa. Ruotsissa on käytössä kylttejä, jotka
varoittavat alueella olevan paljon villieläimiä. Kyltin koko, sijainti ja taulun informaatiosisältö vaikuttavat sii-
hen, kuinka hyvin kyltin antama informaatio otetaan ajokäyttäytymisessä huomion. Ruotsissa on käytetty
myös kylttejä, jotka kuvaavat tummaa eläinhahmoa ja alla on teksti ”Ehditkö jarruttaa ajoissa?”. Kylttejä käy-
tetään vain siihen aikaan vuodesta, jolloin onnettomuusriski on suurimmillaan, ja kylttien sijainteja vaihde-
taan eläinten vaellusreittien muuttumisen mukaan.

Ajoneuvojen tekninen kehitys turvallisemmaksi hirvieläinonnettomuudet huomioon ottaen voi vähentää on-
nettomuuksia tulevaisuudessa. Myös erilaisia autoihin integroituja automaattisia varoitusjärjestelmiä kehitel-
lään, jotta kuljettaja saisi enemmän reagointiaikaa hirvieläimen tullessa tielle tai tien läheisyyteen. Teknisel-
lä kehityksellä pyritään saamaan kuljettajalle nykyistä enemmän aikaa reagoida ja siten välttää onnetto-
muus. On kuitenkin mahdollista, että kuljettaja omalla ajokäyttäytymisellään ulosmittaa teknisillä ratkaisuilla
saavutettavan hyödyn.

Riista-aidat, riistatiet sekä yli- ja alikulut
Riista-aidat sijoitetaan kohteisiin, joissa hirvieläimet liikkuvat usein tien yli. Riista-aitoja rakennetaan erityi-
sesti vilkasliikenteisille tiejaksoille, joilla on korkea nopeusrajoitus, kuten moottoritiet, moottoriliikennetiet ja
uudet keskikaiteelliset ohituskaistatiet.  Aitaaminen estää eläinten liikkumista ja siirtää eläinten kulkemisreitit
aitojen aukkokohtiin ja päihin. Riista-aidan aukkokohdat ja päät pyritään sijoittamaan kohtiin, joissa on mah-
dollisimman hyvä näkyvyys ja olosuhteet, jotta autoilija pystyy havaitsemaan tielle pyrkivän hirvieläimen
mahdollisimman ajoissa.  Lyhyet riista-aidat eivät välttämättä vähennä onnettomuuksien määrää, vaan siir-
tävät onnettomuusalttiita kohtia paikallisesti riista-aitojen aukkokohtiin ja päihin. Useilla maantieosuuksilla ja
erityisesti alempiluokkaisella tieverkolla lukuisat liittymät estävät yhtenäisen riista-aidan rakentamisen.
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Pitkiä riista-aitaosuuksia suunniteltaessa olisi tutkittava mahdollisuus rakentaa riistalle tarkoitettuja yli- tai
alikulkuja, joita käyttäen eläimet pääsevät ylittämään tien ilman, että kohtaavat tieliikennettä. Riista-aidoista
sekä alitus- ja ylityspaikosta on erityisesti hyötyä moottori- ja moottoriliikennetiellä, joissa liittymiä ei ole
tiheässä. Vihersiltojen avulla pyritään säilyttämään eläinten ekologiset käytävät, joita myöten ne pystyvät
levittäytymään ja kulkemaan alueelta toiselle. Tällä hetkellä Suomessa on vain muutamia vihersiltoja ja
eläinten liikkumisen vuoksi rakennettuja alikulkukäytäviä. Riistan yli- ja alikulkuratkaisuja edullisempaa on
ns. riistatien rakentaminen. Eläimet ohjataan halutulle ylityspaikalle, joka sijoitetaan liikenteen kannalta
sellaiselle tieosuudelle, jolla on muuta osuutta matalampi nopeusrajoitus ja hyvä näkyvyys. Kuljettajia varoi-
tetaan kyseisen ylityspaikan sijainnista.

Tienvarsien raivaaminen
Tienvarsien raivaaminen ja pusikoitumisen estäminen auttaa kuljettajaa havaitsemaan tielle pyrkivän hir-
vieläimen. Raivaus voidaan keskittää erityisesti niille alueille, joilla tiedetään hirvieläinten liikkuvan tien yli,
kuten riista-aitojen aukot, alkamis- tai päättymiskohdat tai muut tiedossa olevan eläinten ylityspaikat. Tien-
varsien raivausta pidetään tehokkaana keinona ja se sisältyy alueellisiin tiealueen hoitourakoihin.

Kuva 25. Tienvarsien pusikoituminen estää autoilijaa havaitsemasta hirvieläintä ajoissa (Turun tiepiirin hirvieläinselvitys 2008 kuva-
aineisto).

Raivauskierron tulee olla riittävän tiheä, jotta vesakot pystytään poistamaan normaalilla kalustolla. Liikenne-
viraston ohjeen (18/2014 Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä) mukaisesti raivauskierto määräytyy
tien hoitoluokan mukaan. Hoitoluokissa N1 ja N2 raivataan vuosityöohjelman mukaisesti 2 - 3 vuoden vä-
lein. Hoitoluokan N3 tiet raivataan kolmen vuoden välein. Työkohdeluettelon mukaiset riistavaara-alueet rai-
vataan vähintään joka toinen vuosi ja puiden alaoksat karsitaan 2,5 - 3 metrin korkeudelle koko tiealueen
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leveydeltä. Riista-aidat tulee raivata puustosta ja vesakosta puhtaaksi yhden metrin leveydeltä aidan takaa
ja kahden merin leveydeltä maantien puolelta raivauskierron yhteydessä. Paras ajankohta raivaukselle on
kasvukausi. Käytännössä vesakoiden raivaaminen tehdään yleensä loppukesän ja syksyn aikana. Tärkei-
den matkailuteiden varsien vesomista tulee välttää heinäkuussa. (Liikennevirasto 2014.)

Kuva 26. Liikenneviraston ohje tien reunojen vesakoinnista hoitoluokissa N1 ja N2 (Liikennevirasto 2014).

Liikennemerkit
Liikenneturvallisuusanalyysien sekä hirvieläinten luontaisten kulkureittien ja elinalueiden tunnistamisen pe-
rusteella voidaan tunnistaa ja kohdentaa varoitusalueet mahdollisimman hyvin niille tiejaksoille, joilla onnet-
tomuusriski on suurin. Varoitusmerkkien vaikuttavuutta tosin heikentää se, että merkki on osuudella myös
niinä vuoden aikoina, jolloin hirvieläimet eivät juuri liiku, eikä kuljettaja välttämättä koskaan näe hirvieläimiä
varoitusalueella. Muutostarpeita arvioitaessa tehdään yhteistyötä Suomen riistakeskuksen kanssa sekä
kuullaan paikallisia riistanhoitoyhdistyksiä ja hyödynnetään niiden paikallista riistantuntemusta. Pääperiaat-
teet riistavaara-alueiden sijoittamiseen ja hirvieläinvaarasta varoittamiseen on tehty jo Hämeen tiepiirin riis-
taselvityksen yhteydessä 2006. Näitä periaatteita noudattaen on tunnistettu muutostarpeet myös tämän
suunnitelman yhteydessä .

Muutoksia tehdään seuraavia periaatteita noudattaen:
· varoitusalueet sijoitetaan vaarallisimpiin paikkoihin. Sijainnit tarkistetaan tavoitteellisesti vähintään vii-

den vuoden välein
· varoitusalueita ei merkitä tieosuuksille, joilla nopeusrajoitus on alle 70 km/h



31

· varoitusalueiden merkitsemisessä etusijalla ovat 100 km/h nopeusrajoitusalueella osuudet, joilla on
tunnistettu hirvieläinten tienylityspaikka tai on tapahtunut hirvieläinonnettomuuksia

· riista-aidan päättymiskohdassa varoitetaan molemmista saapumissuunnista tarkoituksenmukaisella li-
säkilvellä esim. ”Riista-aita päättyy”, ”Hirvieläinten tienylityspaikka” tai ”Riista-aidan pää”

· riista-aidassa olevista aukoista varoitetaan, jos niiden kohdalla on tapahtunut hirvieläinonnettomuuksia
tai alueen tiedetään olevan hirvieläinten tienylityspaikka

· kun vanhoja ja huonokuntoisia riista-aitoja joudutaan poistamaan, alue merkitään hirvivaroitusmerkein
· pitkiä yhtenäisiä varoitusalueita pyritään lyhentämään ja kohdentamaan, varoitusmerkki tulee toistaa 2

kilometrin välein
· peuravaarasta varoittavia merkkejä sijoitetaan harkitusti esim. kohteisiin, joissa peura- ja metsä-

kaurisonnettomuuksia tapahtuu vuosittain alle 3 kilometrin välein
· peuravaara-alueilla voidaan tapauskohtaisesti muuttaa talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitus jo tavan-

omaista aikaisemmin syksyllä
· tiheän peurakannan alueilla voidaan tapauskohtaisesti sijoittaa peuravaaraan havahduttava varoitus-

taulu.

Nopeusrajoitukset
Hirvieläinonnettomuuksien estämiseksi nopeusrajoituksia voidaan alentaa kohteissa, joissa hirvieläinonnet-
tomuuden riski todetaan erityisen suureksi. Nopeuden pudottaminen 100 km/h:sta 80 km/h:iin lisää ratkai-
sevasti kuljettajan reagointiaikaa ja lieventää mahdollisen onnettomuuden seurauksia. Eläinonnettomuuksi-
en riski otetaan huomioon myös tiekohtaisia nopeusrajoituksia määritettäessä. Huomattava hirvieläinonnet-
tomuusriski voi olla tietyllä tieosuudella perusteena nopeusrajoituksen määräaikaiselle (talvi- ja pimeä aika)
tai pysyvälle alentamiselle. Nopeusrajoitus tulisi tällöin olla varoitusmerkin yhteydessä. Tiheän peurakannan
alueella voi olla perusteltua siirtyä talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukseen jo tavanomaista aiemmin syk-
syllä, jolloin se ajoittuisi paremmin pahimpaan peurojen liikkumisajankohtaan syksyllä.

Tiedottaminen ja täsmävaroittaminen saattavat lisätä nopeusrajoituksen hyväksyttävyyttä ja tehokkuutta.
Tehokkain tapa muuttaa autoilijan käyttäytymistä voisi olla ajantasainen ja vaihtuva hirvieläinvaroitus- ja
nopeusrajoitusmerkki, joka muuttuisi todellisen hirvieläinonnettomuusriskin (esim. auringon nousu- ja lasku-
ajat) mukaan.

Kuva 27. Hirvivaara-alueen merkitsemisessä voidaan käyttää varoitusmerkin lisäksi lisätekstikilpeä tai suositusnopeusrajoitusta (Turun
tiepiirin hirvieläinselvitys 2008, kuva-aineisto).
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Hirvinauha

Hirvinauha on väriltään keltainen noin 50 mm leveä, kestävä muovinauha (esim. LPDE polyeteeni 0,2...0,25
mm), joka kiinnitetään puiden väleihin noin rinnan korkeudelle sellaisille tieosuuksille, joilla on todettu suuri
hirvieläinonnettomuuksien todennäköisyys. Samanlaista nauhaa käytetään yleisesti taimikoiden suojauk-
sessa. Hirvinauhan käyttö hirvieläinonnettomuuksia ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa on aloitettu kokei-
luluonteisesti Suomen riistakeskuksen ja ELY-keskusten yhteishankkeena vuonna 2008 Ikaalisissa valtatiel-
lä 3 sekä mm. Varsinais-Suomessa, Pohjois-Savossa valtatiellä 9 Kuopion ja Suonenjoen välillä ja Pohjois-
Karjalassa Polvijärvellä.

Hirvinauhan saattaa vaikuttaa sekä hirven että autoilijan käyttäytymiseen; hirvi hidastaa vauhtiaan havai-
tessaan hirvinauhan tai pysähtyy hirvinauhan eteen. Myös autoilija havaitsee huomiovärisen nauhan tien
varrella ja mahdollisesti hidastaa ajonopeuttaan. Hirvinauha on varsin edullinen ratkaisu, mutta sen vaiku-
tuksia ei ole tutkittu. Seuranta on melko vaikeaa, sillä hirvet kulkevat todennäköisesti myös nauhojen läpi.
Nauhat on uusittava melko usein, sillä ne eivät pysy pitkiä aikoja paikallaan esim. lumen ja tuulen takia.
Tienvarsien pusikoituminen vähentää hirvinauhan vaikutusta, sillä sen havaittavuus sekä autoilijan että hir-
ven näkökulmasta heikkenee. Jotta hirvinauhan oletettu vaikutus säilyy, on tietyin väliajoin välttämätöntä
poistaa nauha ja raivata tienvarret pusikoista ja asentaa hirvinauha uudelleen. Hirvinauha pyritään asenta-
maan loppukesästä tai alkusyksystä, jotta se havahduttaisi autoilijan ennen suurinta onnettomuusriskiaikaa.
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Hirvieläinonnettomuuksien
vähentämistoimenpiteiden kehittäminen

Vaikutusten arviointi ja tarvittavat resurssit
Toimenpiteiden vaikuttavuutta liikenneturvallisuuteen on arvioitu käyttäen mittarina henkilövahinkoihin joh-
taneiden hirvionnettomuuksien määrää ja sitä, kuinka suuri osuus näistä onnettomuuksista voitaisiin toden-
näköisesti välttää esitetyillä toimenpiteillä (ns. heva-vähenemä).  Poliisi tilastoi henkilövahinkoihin johtaneet
hirvieläinonnettomuudet. Valtakunnallisia liikenneturvallisuustavoitteita arvioidaan yleensä liikennekuolemi-
en määrän perusteella. Kuolemaan johtaneiden hirvieläinonnettomuuksien (etenkin ns. pienet hirvieläimet)
määrä on ELY-keskuksien alueella niin pieni, ettei siitä voi tehdä tilastollisia vertailuja tai johtopäätöksiä.
Haasteellisinta on ollut saada kattava tieto sellaisista hirvieläinonnettomuuksista, joissa ei aiheudu henkilö-
vahinkoja. Kolaritapahtuma peuran tai kauriin kanssa johtaa yleensä vain peltivaurioihin.

Riistavahinkorekisteri on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toteutettava eri viranomaisten ylläpi-
tämä tietovarastoratkaisu, johon kootaan riistavahinkoja koskevat tiedot hyödyntäen paikkatietoa.  Poliisin
ohjeistuksen mukaan nykyään myös peurakolarit tulee kirjata, mutta poliisin oman arvion mukaan mahdolli-
sesti myös osa hirvikolareista ei välttämättä tule poliisin tietoon. Käytännössä tiedot onnettomuudessa osal-
lisena olleesta hirvieläimestä (erityisesti peurat ja kauriit) tulevat täsmällisemmin, jos kirjauksen hirvieläinon-
nettomuudesta tekee riistaeläimiin perehtyneen henkilö eikä poliisi. Jokaiseen riistanhoitoyhdistykseen on
nimetty yhteyshenkilö, joka vastaanottaa poliisilta tulevat virka-apupyynnöt ja kirjaa tiedot myös Suomen
riistakeskuksen Oma riista -tietojärjestelmään. Yhteyshenkilö vastaa alueellaan onnettomuuden jälkeen teh-
tävästä käytännön jäljestys- tai karkotustoiminnan käynnistämisestä ja koordinoinnista. Tätä riistanhoitoyh-
distysten tekemään ns.  SRVA-toiminnan (suurriistan virka-apu) kehittämiseen  osallistuvat sisäministeriön
poliisiosasto, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Kennelliitto ja Suomen Metsästysjäljestäjät ry.

Työn aikana on käyty läpi hirvi- ja valkohäntäpeurakannan kehitystrendi valtakunnallisesti ja Pirkanmaan
ELY-keskuksen alueella. Alueen nykyiset hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet
on käyty läpi ja niihin liittyen on tunnistettu ja esitetty yhteensä 187 toimenpide-ehdotusta. Toimenpiteistä
120 kpl kohdistuu hirvivaroitusalueiden muutoksiin, 25 kpl riista-aitoihin tehtäviin muutoksiin ja korjauksiin,
10 kpl peuravaroitusalueisiin,  8 kpl nopeusrajoituksen muutokseen sekä 24 ehdotusta uuden riista-aidan
rakentamisesta. Ehdotuksia on käsitelty työn aikana ohjausryhmässä, ja varoitusalueisiin on pyydetty kan-
nanottaja paikallisilta riistanhoitoyhdistyksiltä.

Esitetyn toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamisen kokonaiskustannusarvio on 2,5 M €. Osa toi-
menpiteistä on toteutettavissa hyvinkin pian, toimenpiteen prioriteetista ja kustannusvaikutuksesta riippuen.
Osa toimenpiteistä on luontevaa toteuttaa sitä mukaa, kun uusien alueurakkasopimusten kautta asiat on
sopimuksiin kirjattavissa. Riista-aitakohteista kiireellisimmät on toteutettavissa 1 - 2 vuoden sisällä, mutta
suuret investoinnit, kuten riistasillat ja uudet riista-aitakokonaisuudet on toteutettavissa Liikenneviraston toi-
mintaperiaatteiden mukaisesti laajempien kehittämishankkeiden (kuten keskikaiteellisten ohituskaistateiden
toteuttaminen) suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä hankkeen aikataulua noudattaen. Nykyisillä resurs-
seilla toteutetaan hirvieläinvaroitusalueiden ja nopeusrajoitusten muutokset sekä peuravaara-alueiden mer-
kitsemiset. Lisäksi nykyisillä resursseilla pystytään toteuttamaan nykyisten riista-aitojen päiden ja aukkojen
merkitseminen varoitusmerkein. Uusien riista-aitojen rakentamiseen tarvitaan lisärahoitusta.
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Hirvikannan säätely
Hirvikanan säätelyjärjestelmä nykyisessä muodossaan on ollut käytössä muutaman vuoden. Kokemukset
ovat lupaavia. Perustana on aikaisempaa vahvemmin riippumaton riistatieto, kannan rakenteeseen kiinnite-
tään aiempaa enemmän huomiota, sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet ja yhteistyö eri
sidosryhmien välillä hirvitalousalueen sisällä on lisääntynyt. Uudistuneen metsästyslain myötä syksystä
2017 alkaen on mahdollista metsästää vahtimalla peuroja ja hirviä jo syyskuun alusta alkaen. Tällä voi par-
haimmillaan olla merkitystä etenkin peuran metsästyskäytäntöihin ja siten myös peuraonnettomuuksien vä-
hentämiseen, jos pyyntipaine ajoittuu alkusyksylle ja kantaa ehditään verottaa jo ennen loka-marraskuuta,
joka on pahinta peuraonnettomuusaikaa.

Syksyllä 2016 käyttöön otettu Suomen riistakeskuksen Oma riista -järjestelmä tuo lähes reaaliaikaisena
käytettävissä olevan paikkatiedon hirvisaaliista ja -havainnoista. Tiedot ovat Oma riistan kautta myös met-
sästysseurojen ja riistanhoitoyhdistysten käytettävissä, joten verotusta voidaan vielä jahtikauden aikanakin
kohdentaa ja painottaa uudella tavalla. Nykyaikaisten tietojärjestelmien käyttöön ottaminen avaa edelleen
uusia mahdollisuuksia kannan säätelyn ja hoidon tueksi. (Maa- ja metsätalousministeriö 2014).

Tiedottaminen ja kuljettajan käyttäytymiseen vaikuttaminen
Tiedottamisessa hyödynnetään sekä valtakunnallisia että paikallisia kanavia. Tiedotusta tekevät vuosittain
Liikennevirasto, alueelliset ELY-keskukset, poliisi, Liikenneturva ja Suomen riistakeskus. Perinteinen ris-
kialttiille vuodenajoille kohdistettu tiedottaminen usealta taholta on koettu riittäväksi, eikä varsinaista tehos-
tamistarvetta tunnistettu. Ajanmukaisesti perinteinen tiedottaminen on nykyisin ulotettu myös some-viesti-
miin.  Perinteisen tiedottamisen vaikuttavuutta on hankala tutkia, mutta se koetaan tärkeäksi keinoksi ha-
vahduttaa tienkäyttäjä erityisesti hirvieläinten aktiivisen liikkumisen ja hirvieläinjahdin aiheuttaman liikehdin-
nän ajanjaksolle.

Tilapäisiä varoitusmerkkejä SRVA-toiminnan yhteydessä tai jahdin aikana alueilla, joilla muodostuu riski
hirvieläinten siirtymisestä pää- tai valtatielle jahdin aikana, on käytetty jonkin verran. Tilapäisten varoitus-
merkkien käyttämiselle jahdin tai SRVA-toiminnan aikana ei pitäisi olla mitään estettä.

Erityisesti tiheän valkohäntäpeurakannan alueella valitussa pilottikohteissa otetaan käyttöön peuravaarasta
kertova varoitustaulu. Vesilahdella ja Akaassa on takavuosina ollut käytössä ns. tilapäiset peuravaroitus-
merkit. Tarkoituksena oli kohdentaa täsmävaroitus peurojen vilkkaimmille kulkupaikoille. Varoitusmerkit
asetettiin paikalleen vasta  syksyllä ennen pahinta peuraonnettomuusaikaa ja merkit poistettiin talvella pa-
himman onnettomuusriskiajan jälkeen. Uusien varoitustaulujen koko ja käytettävä teksti tarkentuvat jatko-
suunnittelun yhteydessä. Mahdollisesti tekstissä todetaan edellisenä vuonna tapahtuneiden peurakolarei-
den määrä alueella sekä jonkinlainen varoitusteksti.

Riista-aidat, riistatiet sekä yli- ja alikulut

Pirkanmaan alueella on tällä hetkellä noin 111 tiekilometriä riista-aitaa. Selvityksen yhteydessä on esitetty
toimenpiteinä pääsääntöisesti nykyisten riista-aitojen alku- ja loppupäistä varoittaminen sekä riista-aidassa
olevista aukkokohdista varoittaminen. Lisäksi toimenpide-ehdotuksia on tehty joidenkin riista-aitojen kunnon
tarkistamisesta sekä porttien asentamisesta.  Porttien suunnittelussa on otettava huomioon nielujen riittävä
mitoitus nykyisille puutavara-autoille siten, että portit mahtuvat sulkeutumaan auton ollessa metsätieliitty-
mässä. Parantamisehdotuksia nykyisiin riista-aitakohteisiin on tehty yhteensä 25 kpl (taulukko 5). Toimen-
pide-ehdotukset on koottu myös kartalle (kuva 28).
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Taulukko 5. Nykyiset riista-aidat, joihin on esitetty parantamistoimenpide.

Nro Tie aosa aeta Toimenpide

1 3 121 2585 ETL 29 riista-aitojen päiden ja kunnon tarkistus

2 3 122 0 ETL 30, riista-aitojen päiden ja kunnon tarkistus

3 3 122 788 Kalalahden risteyssillan kohta,  riista-aitojen päiden ja kunnon tarkistus

4 3 122 1875 Tyriseväntien risteyssillan kohta,  riista-aitojen päiden ja kunnon tarkistus

5 3 123 0 ETL 31, riista-aitojen päiden ja kunnon tarkistus

6 3 123 1515 Kirjoniementien risteyssilta riista-aitojen päiden ja kunnon tarkistus

7 3 123 3649 ETL 32, riista-aitojen päiden ja kunnon tarkistus

8 3 123 5194 Rantamaan  riista-aitojen päiden ja kunnon tarkistus

9 3 124 629 Hakolan risteyssilta  riista-aitojen päiden ja kunnon tarkistus

10 3 124 3108 Pikkukorven risteyssilta  riista-aitojen päiden ja kunnon tarkistus

11 3 125 4341 Uurusmaan risteyssilta  riista-aitojen päiden ja kunnon tarkistus

12 3 134 0 ETL 36, riista-aitojen päiden ja kunnon tarkistus

13 3 137 0 ETL 45, riista-aitojen päiden ja kunnon tarkistus

14 3 204 6015 Hirvivaroitusmerkin asentaminen lisäkilvellä riista-aita alkaa/päättyy mo-
lemmin puolin riista-aidan päättymiskohtaa

15 3 205 270 Lisäkilven riista-aita alkaa asentaminen pohjoisen suunnan hirvimerkkiin

16 3 217 105 Hirvivaroitusmerkin asentaminen lisäkilvellä riista-aita alkaa/päättyy mo-
lemmin puolin riista-aidan päättymiskohtaa

17 3 217 388 Portti yksityistieliittymään

18 3 217 4641 Hirvivaroitusmerkin asentaminen lisäkilvellä riista-aita alkaa (etelän suun-
ta)

19 3 219 4380 Hirvivaroitusmerkin asentaminen lisäkilvellä riista-aita alkaa/päättyy mo-
lemmin puolin riista-aidan päättymiskohtaa

20 3 219 7277 Hirvivaroitusmerkin asentaminen lisäkilvellä riista-aita alkaa/päättyy mo-
lemmin puolin riista-aidan päättymiskohtaa

21 9 124 2470 Hirvivaroitusmerkit lisäkilvellä riista-aita alkaa/päättyy aidan molemmin
puolin

22 9 210 7190 Portin rakentaminen liittymään (tai liittymän poisto tai hirvivaroitusmerkki
lisäkilvellä aukkoja riista-aidassa)

23 9 210 7300 Portin rakentaminen liittymään (tai hirvivaroitusmerkki lisäkilvellä aukkoja
riista-aidassa)

24 9 210 7625 Portin rakentaminen liittymään (tai hirvivaroitusmerkki lisäkilvellä aukkoja
riista-aidassa)

25 11 3 540 Hirvivaroitusmerkit lisäkilvellä riista-aita alkaa/päättyy aidan päättymiskoh-
taan molemmin puolin (Porin pää)
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Kuva 28. Nykyiset riista-aidat, joihin on esitetty parannustoimenpide taulukon 5 mukaisesti.

Kustannusarvio Fore (HOLA) -kustannuslaskentamenetelmän yksikköhintaan perustuen esitetyille toimenpi-
teille on yhteensä 20 000 € (800 € / kohde). Riista-aitojen kunto tulee tarkistaa säännöllisesti ja tarvittavat
korjaustoimenpiteet tulee tehdä viipymättä. Riista-aitojen kunnon tarkistaminen ja kunnostus tulee sisällyt-



37

tää ELY-keskuksen tekemiin urakkasopimuksiin. Rikkoutuneiden riista-aitojen korjaaminen tulee myös sisäl-
tyä alueurakkaan.

Riista-aidat rakennetaan Liikenneviraston toimintaperiaatteiden mukaisesti tiehankeen yhteydessä silloin,
kun rakennetaan moottoritie tai ohituskaistatieosuuksille sekä vilkkaimman päätieverkon teille, erityisesti
niille, joilla tapahtuu paljon hirvieläinonnettomuuksia. Suuresta onnettomuustiheydestä huolimatta useille
maantieosuuksille riista-aidan rakentaminen on kannattamatonta, jos liittymiä on paljon. Liittymien takia
riista-aidasta ei saada yhtenäistä, aukkoja jää useita eikä riista-aidalla saada vähennettyä hirvieläinonnet-
tomuuksia, sillä liittymäalueelta tai riista-aidan aukkokohdasta tiealueelle tullut hirvieläin aiheuttaa suuren-
tuneen onnettomuusriskin. Uusia riista-aitoja esitetään rakennettavaksi 24 kohteeseen, joista kolme on
nykyisen riista-aidan jatkaminen. Toimenpide-ehdotukset uusista riista-aidoista on esitetty taulukossa 7 ja
kartalla (kuva 29).

Taulukko 6. Osuudet, joille on esitetty rakennettavaksi uusi riista-aita.

Nro Tie aosa aeta losa leta Pituus
km

Heva
hvjo/v.

Kust.
€

Hevatehokuus
1 milj. €/heva

1* 3 209 2254 209 3770 1,52 0,00607 71252 11,7383855
2 3 212 1560 212 2460 0,90 0,00348 42300 12,15517241
3 9 120 20 120 2790 2,77 0,00651 130143 19,99124424
4 9 120 3620 120 4245 0,63 0,00167 29375 17,58982036
5* 9 121 3290 121 6020 2,73 0,0025 128310 51,324
6 9 121 8623 121 11170 2,55 0,00253 119709 47,31581028
7 9 121 13293 121 14540 1,25 0,00544 58609 10,77371324
8* 9 124 555 124 2440 1,89 0,00192 88595 46,14322917
9 9 211 4830 211 5730 0,90 0,00515 42300 8,213592233

10 11 3 5665 4 0 1,17 0,00661 54802 8,290771558
11 11 8 415 8 1265 0,85 0,00294 39950 13,58843537
12 11 10 150 10 2176 2,03 0,0044 95175 21,63068182
13 11 11 3150 11 4865 1,72 0,00351 80605 22,96438746
14 11 13 2715 13 3695 0,98 0,00157 46060 29,33757962
15 11 14 650 14 2260 1,61 0,00241 75670 31,39834025
16 11 14 2830 14 4640 1,81 0,00271 85070 31,39114391
17 12 117 775 117 2800 2,03 0,00545 95175 17,46330275
18 12 118 3870 118 4770 0,90 0,00162 42300 26,11111111
19 12 119 970 119 3215 2,25 0,00342 105515 30,85233918
20 12 120 1710 120 2680 0,97 0,00112 45590 40,70535714
21 12 121 1360 122 980 4,77 0,01548 224190 14,48255814
22 12 122 1620 122 6380 4,76 0,01689 223720 13,24570752
23 12 124 2925 124 3885 0,96 0,00423 45120 10,66666667
24 12 124 4560 124 7680 3,12 0,01191 146640 12,31234257

* nykyisen riista-aidan jatko
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Kuva 29. Nykyiset ja toimenpide-ehdotuksena esitetyt uudet riista-aidat.
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Tienvarsien raivaaminen
Tienvarsien raivaamisella on tärkeä rooli hirvieläinonnettomuuksien vähentämisessä. Raivausten kohdista-
minen vilkasliikenteisiin pääteihin, joilla nopeudet ovat suuria, on perusteltua. Raivaukset myös alempiluok-
kaisilla teillä kohdennettuna erityisesti tunnistettujen hirvieläinten kulkureittien kohdille on suositeltavaa.
Tienvarsien raivaus päätieverkolla sisältyy ELY-keskuksen hoidon alueurakoihin. Raivaustyö tehdään vä-
hintään Liikenneviraston ohjeen (Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 18/2014) mukaisesti hoitoluo-
kan N1 ja N2 teillä vuosityöohjelman mukaisesti 2 - 3 vuoden välein, riistavara-alueet joka toinen vuosi ja
liittymien, risteysten, tasoristeysten näkemäalueet sekä koulujen lähistöt vuosittain. Tehostettua raivauskier-
toa voidaan esittää esim. pahoilla peuraonnettomuusalueilla, joilla muulla tienpitäjän keinovalikoimalla ei
pystytä vaikuttamaan peuraonnettomuuksien tiheyteen. Tienvarsien raivaukset lienevät toimivin vaihtoehto
esimerkiksi pahoilla peuraonnettomuusalueilla, joilla onnettomuudet ovat tieverkolla niin tiheään ja tasaises-
ti jakautuneita, ettei varoitusmerkinnöistä ole apua.

Tavanomaista vihertyönä alueurakassa tehtävän vesakonraivauksen lisäksi toimenpide-ehdotuksena esite-
tään tie- ja suoja-alueiden linjaraivausten toteuttamista sekä jo aiemmin raivatuilla kohteilla että uusilla koh-
teilla. Uusia linjaraivauskohteita tehdään esim. aluevastaavan tai liikenneturvallisuusasiantuntijan ehdotus-
ten perusteella. Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella on tehty normaalien vesakonraivausten lisäksi näitä
ns. linjaraivauksia, joissa raivaus ulotetaan tie- ja suoja-alueelle. Raivausjaksot ovat olleet pääsääntöisesti
kymmeniä kilometrejä pitkiä. Raivauksissa poistetaan pienpuusto ja nostetaan oksakorkeutta. Linjaraivauk-
set on toteutettu erillisurakkana, irrallisena alueurakkaan sisältyvästä viherhoitotyönä tehtävästä vesakon-
raivauksesta ja raivauskierrosta. Linjaraivausta on tehty vuosien 2009 - 2016 välisenä aikana yhteensä 19
kohteessa. Luettelo kohteista on mukana tilaajalle kootussa oheisaineistossa. Linjaraivauksista saadaan
paras hyöty silloin, kun samoja tiejaksoja ylläpidetään säännöllisesti esim. vähintään viisivuosittain.

Toimenpide-ehdotuksina on esitetty tietyille tieosuuksille hirvieläinvaroitusalueen poistamista, kun ko. osuu-
della ei ole sattunut tarkasteluajanjaksona hirvieläinonnettomuuksia. Jokainen riistavaara-alueen poistami-
nen on oltava perusteltu, sillä alueurakoissa tehostetun raivauksen osuudet on sidottu varoitusalueisiin.
Tässä yhteydessä on harkittava, voiko urakkasopimuksessa määritellä tehostetun raivauksen alueen muul-
la tavalla, kuin sitomalla alueet varoitusalueisiin.

Liikennemerkit
Hirvieläinvaara-alue on hirvieläimiä -varoitusmerkkien (nykyisin käytössä oleva liikennemerkki 155 hir-
vieläimiä) ja siihen liitetty lisäkilpi (814) vaikutusalueen osoittaman alueen alkamis- ja päättymispaikan väli.
Varoitusmerkkejä asetetaan hirvieläinonnettomuuksien vuoksi vaaralliseksi todetuille tieosuuksille sekä riis-
ta-aidan aukko- päättymis- ja alkamiskohtiin. Näissä kohdissa varoitusmerkin lisäksi voidaan käyttää lisäkil-
piä ”Hirviaita päättyy” tai ”Aukko hirviaidassa”. Riista-aidan aukkokohdassa merkki pyritään sijoittamaan
noin 150 - 250 metriä ennen aukkoa tai riista-aidan päättymistä. Riistavaara-alueella merkki toistetaan jo-
kaisen maantieliittymän jälkeen, mikäli liittymien välinen etäisyys on yli 500 metriä. Pitkillä riistavaaraosuuk-
silla varoitusmerkki pyritään toistamaan noin kahden kilometrin välein ja pyritään sijoittamaan toistomerkit
siten, että ne ovat hirvieläimille tyypillisten tienylityspaikkojen kohdalla, metsäisten notkelmien kohdalla ja
peltoaukeiden liepeillä olevilla metsän reunoilla.

Onnettomuusanalyysin, riistahoitoyhdistyksiltä saatujen kommenttien sekä ohjausryhmän jäsenten kannan-
ottojen perusteella hirvivaroitusalueita koskevia toimenpide-ehdotuksia koottiin yhteensä 120 kpl. Varoitus-
alueita koskevat toimenpide-ehdotukset on koottu taulukkoon 7.
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Taulukko 7. Kohteet, joihin on esitetty muutoksia hirvivaara-alueisiin.

Nro Tie aosa aeta losa leta Pituus
km Kommentti Heva-väh.

1 2 31 737 31 4243 3,51 Uusi peuravaara-alue 0,00119

2 3 204 6520 205 70 0,59 Uusi peuravaara-alue 0,00057

3 3 208 10 208 2295 2,29 Uusi peuravaara-alue 0,00054

4 3 209 2262 209 4000 1,74 Pidennetään 0,00131

5 3 210 250 210 1030 0,78 Uusi peuravaara-alue 0,00022

6 3 211 1065 211 2982 1,92 Poistetaan

7 3 212 1560 212 2460 0,90 Uusi hirvivaara-alue 0,0007

8 3 212 3600 213 1650 2,33 Poistetaan

9 3 214 10 214 1145 1,14 Siirretään 0,00064

10 3 218 0 218 2600 2,60 Poistetaan

11 3 219 1283 219 3053 1,77 Poistetaan

12 3 219 7277 220 691 0,71 Poistetaan

13 3 220 1798 220 3781 1,98 Poistetaan

14 9 120 21 120 2790 2,77 Lyhennetään

15 9 120 3620 120 4510 0,89 Lyhennetään

16 9 120 7130 121 930 0,98 Uusi peuravaara-alue 0,00077

17 9 121 3290 121 7300 4,01 Pidennetään 0,00053

18 9 121 7700 121 8180 0,48
Uusi peuravaara-alue

   (samaan varteen nopeusrajoitusmerkkiin 80
km/h, Urjalan suunta)

0,00002

19 9 121 8623 121 11230 2,61 Uusi peuravaara-alue 0,00052

20 9 121 13293 121 14948 1,66 Vanha alue säilytetään

21 9 123 1500 123 2530 1,03 Uusi peuravaara-alue 0,00075

22 9 123 3050 123 3800 0,75 Uusi peuravaara-alue 0,00046

23 9 124 555 124 1415 0,86 Lyhennetään

24 9 124 1615 124 2440 0,83 Lyhennetään

25 9 206 3360 206 3550 0,19 Poistetaan

26 9 211 5000 211 5730 0,73 Siirretään 0,00084

27 11 3 5665 4 0 1,17 Pidennetään 0,00132

28 11 5 920 5 1400 0,48 Uusi hirvivaara-alue 0,00032

29 11 5 5280 7 325 2,94 Pidennetään 0,00227

30 11 8 415 8 1265 0,85 Lyhennetään
31 11 10 150 10 2175 2,03 Siirretään 0,00088

32 11 11 3150 11 4865 1,72 Lyhennetään
33 11 13 2210 13 3695 1,49 Uusi hirvivaara-alue 0,00048

34 11 13 6130 13 6690 0,56 Uusi hirvivaara-alue 0,00008

35 11 14 650 14 2260 1,61 Lyhennetään
36 11 14 2830 14 5185 2,36 Lyhennetään
37 12 117 775 117 2800 2,03 Lyhennetään
38 12 117 3880 117 5720 1,84 Siirretään 0,00061

39 12 117 6600 117 6935 0,34 Poistetaan
40 12 118 0 118 515 0,52 Uusi hirvivaara-alue 0,00021

41 12 118 1128 118 2960 1,83 Pidennetään 0,00091
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42 12 118 3870 118 4770 0,90 Siirretään 0,00032

43 12 119 970 119 5310 4,34 Siirretään 0,00166

44 12 120 240 120 920 0,68 Uusi peuravaara-alue 0,00013

45 12 120 1710 120 2680 0,97 Lyhennetään
46 12 120 3590 121 800 4,20 Lyhennetään
47 12 121 1360 122 980 4,77 Lyhennetään
48 12 122 1620 122 6380 4,76 Lyhennetään
49 12 122 7895 124 900 1,07 Lyhennetään
50 12 124 2925 124 3885 0,96 Lyhennetään
51 12 124 4560 124 7680 3,12 Lyhennetään
52 12 125 1370 125 2130 0,76 Uusi peuravaara-alue 0,00021

53 12 201 975 201 3975 3,00 Poistetaan
54 12 203 4380 204 1430 4,33 Pidennetään (rhy:n kommentti) 0,00073
55 12 205 4800 205 5800 1,00 Vanha alue säilytetään
56 12 209 1513 209 3355 1,84 Poistetaan
57 23 112 381 112 1681 1,30 Poistetaan
58 23 113 886 113 2405 1,52 Poistetaan
59 23 113 5220 113 7100 1,88 Poistetaan
60 23 203 1675 203 2570 0,90 Uusi hirvivaara-alue 0,00023

61 23 204 4280 204 9122 4,84 Vanha alue säilytetään
62 23 204 9500 204 16655 7,16 Poistetaan
63 23 206 100 206 5500 5,40 Poistetaan
64 23 207 4200 207 5200 1,00 Poistetaan
65 23 209 3995 209 5000 1,01 Poistetaan
66 23 209 5320 209 6920 1,60 Poistetaan
67 23 210 1148 210 2200 1,05 Poistetaan
68 23 211 635 211 4232 3,60 Poistetaan
69 44 7 2390 7 3480 1,09 Poistetaan
70 58 2 2460 2 4500 2,04 Uusi hirvivaroitusalue (rhy:n kommentti) 0,00005

71 58 8 2900 8 4450 1,55 Lyhennetään
72 58 9 3017 9 5545 2,53 Poistetaan
73 58 9 7145 9 7970 0,83 Uusi peuravaara-alue 0,00026

74 58 11 3875 11 4380 0,51 Uusi hirvivaara-alue 0,00015

75 58 12 133 12 2791 2,66 Poistetaan
76 58 12 4070 14 390 5,15 Uusi hirvivaroitusalue (rhy:n kommentti) 0,0013

77 58 15 2475 15 7114 4,64 Vanha varoitusalue säilytetään (rhy:n kom-
mentti)

78 58 17 1334 17 5447 4,11 Vanha varoitusalue säilytetään (rhy:n kom-
mentti)

79 65 4 2533 4 2800 0,27

80 65 6 150 6 3700 3,55 Poistetaan
81 65 6 5490 6 6215 0,73 uusi hirvivaara-alue 0,00009

82 65 8 820 8 1020 0,20 uusi hirvivaara-alue 0,00003

83 65 8 2965 8 4035 1,07 Lyhennetään
84 65 9 1465 9 2210 0,75 Siirretään 0,0001

85 66 2 9103 4 5115 5,20 Poistetaan
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86 66 6 2810 6 4485 1,68 Lyhennetään
87 66 8 1810 8 3319 1,51 Poistetaan
88 66 9 6900 10 1600 2,92 Vanha alue säilytetään
89 66 11 5675 11 7620 1,95 Lyhennetään
90 66 13 2247 13 3934 1,69 Poistetaan
91 66 15 1451 15 3827 2,38 Poistetaan
92 66 15 4326 16 952 3,70 Poistetaan
93 68 1 2304 1 4384 2,08 Poistetaan
94 68 2 1884 2 3884 2,00 Poistetaan
95 68 2 6487 3 2532 3,82 Poistetaan
96 190 1 550 1 1280 0,73 Uusi hirvivaroitusalue (rhy:n kommentti) 0,00015

97 190 2 400 2 2060 1,66 Uusi hirvivaroitusalue (rhy:n kommentti) 0,00022

98 190 2 2835 2 3835 1,00 Uusi peuravaara-alue (rhy:n kommentti) 0,00031

99 190 4 2090 4 3375 1,29 Siirretään (rhy:n kommentti) 0,00036

100 284 7 1355 7 2600 1,25 Uusi peuravaara-alue 0,00003

101 284 7 3170 7 3680 0,51 Uusi peuravaara-alue 0,00002

102 301 6 100 6 900 0,80 Uusi peuravaara-alue (rhy:n kommentti) 0,00005

103 301 7 240 7 1700 1,46 Pidennetään 0,00013

104 301 7 1950 7 3760 1,81 Pidennetään (rhy:n kommentti) 0,00029

105 301 9 505 9 3310 2,81 Uusi peuravaara-alue 0,00072

106 303 4 40 4 800 0,76 Uusi hirvivaroitusalue (rhy:n kommentti) 0,00013

107 310 5 4120 5 6210 2,09 Uusi hirvivaroitusalue (rhy:n kommentti) 0,00014

108 2986 4 4680 5 690 5,39 Uusi peuravaara-alue (rhy:n kommentti) 0,00004

109 2986 5 4750 5 7220 2,47 Uusi peuravaara-alue (rhy:n kommentti) 0,00007

110 2992 3 1000 3 3830 2,83 Siirretään (rhy:n kommentti) 0,00011

111 3022 5 4300 5 6860 2,56 Uusi peuravaara-alue (rhy:n kommentti) 0,00007

112 3041 2 2420 3 160 4,27 Uusi peuravaara-alue (rhy:n kommentti) 0,00046

113 3044 1 60 1 760 0,70 Uusi hirvivaroitusalue (rhy:n kommentti) 0,00004

114 24 13 3128 13 4154 1,03 Hirvivaroitusalueen poisto
115 24 14 0 14 270 0,27 Hirvivaroitusalueen poisto
116 24 14 2625 14 3735 1,11 Uusi peuravaroitusalue 0,00023

117 24 17 3605 17 5295 1,69 Vanhan varoitusalueen siirto 0,00012

118 24 17 8276 18 1459 1,80 Hirvivaroitusalueen poisto
119 24 19 620 19 980 0,36 Uusi hirvivaroitusalue 0,00013

120 24 19 2375 19 2665 0,29 Uusi hirvivaroitusalue 0,0001

Toimenpide-ehdotuksena on esitetty joidenkin hirvivaara-alueiden poistamista tai lyhentämistä, jos koh-
teessa ei ole tarkastelujaksolla (2010 - 2015) tapahtunut hirvieläinonnettomuuksia sekä siirtämistä tai jatka-
mista alueelle, jossa hirvieläinonnettomuuksia on tapahtunut useita. Lisäksi on ehdotettu osuuksia merkittä-
väksi peuravaara-alueeksi kohteissa, joissa peurakanta on runsas ja hirvieläinonnettomuuksista valtaosa on
ollut osapuolena valkohäntäpeura tai metsäkauris. Näillä alueilla on mahdollista ottaa käyttöön uudistuvan
tieliikennelain mukainen ehdotettu liikennemerkki A20.3 Kauriseläimiä (kuva 30).
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Kuva 30. Käytössä oleva liikennemerkki 155 (A20.1) Hirvieläimiä ja uudistuvan tieliikennelain mukainen esitys uudesta liikennemerkistä,
jolla voidaan varoittaa tienkohdasta ja tieosuudesta, jolla liikkuu paljon esim. valkohäntäpeuroja.

Toimenpide-ehdotuksena uusiksi peuravaara-alueiksi ehdotetaan yhteensä kymmentä kohdetta, jotka on
esitetty taulukossa 8 ja kuvassa 31.

Taulukko 8. Toimenpide-ehdotukset peuravaarateiksi.

Nro Tie aosa aeta losa leta Pituus
km Väli Heva-väh.

Hvjo./v

1 9 121 50 124 2220 21,64   Menonen - Viiala 0,00937

2 12 116 50 124 7800 48,67   Varsinais-Suomen raja - Nokia 0,0245

3 230 7 1210 9 5100 16,64   Urjala - Urajalankylä 0,00086

4 232 2 1020 4 2750 10,35   Metsäkulma - Hakkuri 0,00033

5 252 3 60 6 4000 19,95   Tapiola - Punkalaidun 0,00107

6 301 5 2880 9 3280 16,99   Kurala - Vesilahti 0,00164

7 2981 1 1150 3 4750 14,98   Urjala -Halkivaha 0,00047

8 2986 1 2800 3 5200 14,83   Punkalaidun - Pynnä 0,0004

9 2986 4 3650 5 7500 9,93   Krääkkiö - Toivola 0,00025

10 2992 2 3300 3 4100 10,31   Tottijärvi - Kurala 0,00045
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Kuva 31. Toimenpide-ehdotukset peuravaarateiksi.
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Nopeusrajoitukset

Nopeuden pudottaminen 100 km/h:sta 80 km/h:iin lisää ratkaisevasti kuljettajan reagointiaikaa ja lieventää
mahdollisen onnettomuuden seurauksia. On siksi perusteltua, että onnettomuustapahtumien perusteella
riskialttiimmilla hirvieläinvaara-alueilla tehtävä talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten muutos tehdään jo
tavanomaista aiemmin syksyllä, jolloin alempi nopeusrajoitus on voimassa hirvieläinten vilkkaimpaan liikku-
misajankohtaan syys-lokakuussa. Toimenpide-ehdotus talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksen alentami-
sesta 100 km/h:sta  80 km/h:iin tavanomaista aikaisemmin syksyllä on tehty yhteensä noin 18 tiekilometrille,
kahdeksaan erilliseen kohteeseen, joissa hirvieläinonnettomuuksia on tapahtunut paljon (taulukko 9). Toi-
menpide-ehdotukset nopeusrajoitusmuutoksista on esitetty myös kartalla kuvassa 32.

Taulukko 9. Osuudet, joille on esitetty talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksen muuttamista tavanomaista aiemmin syksyllä.

Nro Tie aosa aeta losa leta Pituus
km

Heva-väh. ympärivuo-
tinen
hvjo/v

Heva-väh.
syksyllä aikaistettu

hvjo/v

1 2 31 737 31 2356 1,62 0,01922 0,00712

2 2 31 2986 31 4660 1,67 0,01587 0,00588

3 9 120 7130 121 1100 1,15 0,03423 0,01269

4 9 121 14200 123 525 1,76 0,06132 0,02273

5* 11 4 4900 5 1350 2,13 0,04781 0,01772

6 12 118 3440 118 5400 1,96 0,03276 0,01214

7 12 119 415 119 5346 4,93 0,07648 0,02835

8 12 120 4953 121 800 2,84 0,05627 0,02085
* aloite
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Kuva 32. Toimenpide-ehdotukset talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksen muuttamista tavanomaista aiemmin syksyllä.
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Yhteenveto toimenpiteistä

Toteuttaminen ja seuranta
Suunnitelman toimenpiteistä liikennemerkein toteutettavat toimenpiteet, kuten hirvi- ja peuravaroitusaluei-
den muutokset sekä nykyisten riista-aitojen päistä ja aukoista varoittaminen, ovat toteutettavissa ilman jat-
kosuunnittelua nopealla aikataululla. Riistavaara-alueiden tienvarsiraivauksia tehdään vuosittain alueura-
kassa sovitun vesakonraivauskierron mukaisesti sekä liikenneturvallisuusasiantuntijan ja aluevastaavien
kohde-esitysten perusteella. Pidemmällä aikavälillä, käytettävissä olevien resurssien mukaan, rakennetaan
uusia riista-aitoja. Riista-aitojen toteuttaminen vaatii jatkotarkastelua ja suunnittelua.

Nykyisten riista-aitojen parantamistoimenpiteet voidaan toteuttaa nopealla aikataululla resurssitilanteen niin
salliessa. Etenkin valtatien 3 moottoritieosuuden eritasoliittymien kohdalla on tapahtunut runsaasti hirvie-
läinonnettomuuksia. Riista-aitojen päissä ja kunnossa on todettu olevan puutteita.  Koska ajonopeudet
moottoriteillä ovat suuria, myös vakavan liikenneonnettomuuden riski on suuri. Moottoritien riista-aidat tulisi-
kin tarkistaa säännöllisesti ja mahdolliset puutteet ja rikkoutuneet aidat korjata mahdollisimman nopeasti.

Suunnitelmassa esitetyt hirvieläinvaroitus- ja nopeusrajoitusalueiden muutokset sekä peuravaarateiden
merkitseminen voidaan tehdä nopealla aikataululla. Peuravaroitusalueet kannattaa merkitä vasta sitten, kun
Liikenne- ja viestintäministeriön tieliikennelain kokonaisuudistuksessa esitetty uusi liikennemerkki kauris-
eläimiä on otettu käyttöön. Suunnitelman mukaiset toimenpide-esitykset on viety paikkatietoaineistona iLII-
TU-palveluun, missä ne ovat hallittavissa. Selvityksen yhteydessä kerätty monipuolinen tietokanta-aineisto
palvelee jatkossa hirvieläinonnettomuustilanteen seurantaa ja toimenpiteiden toteuttamista olemassa ole-
valla tieverkolla sekä uusien tienparannus- ja rakennushankkeiden suunnittelua. Lisäksi koottua tietoaineis-
toa voidaan hyödyntää maankäytön suunnitteluun liittyen hirvieläinten elinalueiden ja ekologisen verkoston
huomioon ottamisen kannalta.

Vaikutusten arviointi ja tarvittavat resurssit
Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen on arvioitu käyttämällä Tarva-
ohjelmaa, jossa lasketaan esitetyille toimenpiteille henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien vähenemä
vuodessa. Lisäksi on laadittu kustannusarvio esitetyille toimenpiteille. Tiedot on koottu taulukkoon 12. Esi-
tettyjen toimenpiteiden toteuttamisen arvioitu kokonaiskustannusarvio on noin 2,5 miljoonaa euroa ja toi-
menpiteillä saavutetaan laskennallisesti 0,909 henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemä.

Taulukko 10. Osuudet, joille on esitetty talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksen muuttamista tavanomaista aiemmin syksyllä.

Toimenpide Pituus
km

Heva-
vähenemä

hvjo/v
Kustannusarvio

Hirvieläinvaroitusalueidenliikennemerkkimuutokset 212 0,025 85 000 €
Nopeusrajoitusmuutokset (aikaistaminen syksyllä) 18 0,048 -
Peuravaarateiden varoitustaulut 184 0,039 100 000 €
Nykyisten riista-aitaosuuksien parantamistoimenpiteet - 0,043 52 000 €
Uudet riista-aidat 45 0,120 2 166 000 €
Linjaraivaus 695 0,634 175 000 €
Yhteensä 0,909 2 528 000 €
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Hirvieläinkantojen koon vaikutus

Hirvieläinonnettomuuksien määrän voidaan olettaa olevan lähes suoraan riippuvainen hirvien ja peurojen
määrästä, jos tätä vaikutussuhdetta tarkastellaan alueellisesti tai ajallisesti riittävän laajasti. Pirkanmaan
ELY-keskuksen alueella hirvikanta on noin 5 800 yksilöä eli 0,46 eläintä/km² (maapinta-ala) ja valkohäntä-
peurakanta 15 000 yksilöä eli 1,19 eläin/km² (maapinta-ala) . Pirkanmaan ELY-keskuksen kanta hirvieläin-
kannan tiheydestä noudattaa valtiontalouden tarkastusviraston kantaa valtakunnallisen hirvitalousaluekoh-
taisen talvikannan tiheystavoitetta, jonka tulisi olla 2,5 eläintä /1 000 ha metsämaata (0,25 eläintä / km2

metsäpinta-ala) ja  valkohäntäpeurakantaa tulee rajoittaa. Tämä tarkoittaa, että hirvikannan tulisi olla Pir-
kanmaan alueella enintään noin 3 150 yksilöä eli jopa 46 % nykyistä pienempi.

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella tapahtui vuosina 2006 - 2015 keskimäärin viisi henkilövahinkoon ja 92
omaisuusvahinkoon johtanutta hirvionnettomuutta vuosittain. Voidaan arvioida, että jos hirvikanta olisi ta-
voitteen mukaisesti nykyistä 46 % pienempi, vähenisivät henkilövahinkoon johtavat hirvionnettomuudet Pir-
kanmaan ELY-keskuksen alueella keskimäärin kahdella henkilövahinkoon johtavalla hirvionnettomuudella
vuodessa ja omaisuusvahinkoon johtaneet hirvionnettomuudet 42 hirvionnettomuudella vuodessa.

Nopeusrajoitusten vaikutukset

Tarva-ohjelmassa käytettyjen vaikutuskertoimien mukaan nopeusrajoituksen alentaminen esimerkiksi
80 km/h:sta 70 km/h:iin pienentää eläinonnettomuuksien riskiä noin 9 %. Rajoituksen alentaminen 100
km/h:sta 80 km/h:iin pienentää riskiä noin 14 %. Nopeusrajoituksen muutos 100 km/h:sta 80 km/h:iin tar-
koittaa käytännössä, että keskinopeudet laskevat noin 10 km/h. Voidaan arvioida, että yhden kilometrin
pudotus tuntinopeudessa laskee eläinonnettomuusriskiä noin 1 - 2 % niillä nopeuksilla, joilla onnettomuuk-
sia pääasiassa tapahtuu. Nopeusrajoitusten alentamisella on merkittävä vaikutus myös muiden onnetto-
muuksien vähenemiseen, joten menetelmällä on liikenneturvallisuuden kannalta laajempi vaikutus. Pahim-
mille peuraonnettomuusalueille esitetään talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten aikaistamista syyskuun
lokakuun vaihteeseen. Tälle toimenpiteelle ei ole Tarva-ohjelmassa määritelty vaikutuksia onnettomuus-
määrään. Talvinopeusrajoituksen aikaistamisella saavutetaan noin 0,048 henkilövahinko-onnettomuuteen
johtaneen onnettomuuden vähenemää vuodessa.

Hirvieläimiä -varoitusmerkkien vaikutukset

Hirvieläimiä -varoitusmerkkien vaikutukselle onnettomuusmäärään ei ole määritelty vastaavaa Tarva -
ohjelman vaikutuskerrointa. Suuntaa antavia vaikutusarviota voidaan tehdä rinnastamalla varoitusmerkin
vaikutusta edellä nopeusrajoituksen muutokselle arvioituun vaikutukseen eläinonnettomuuksien määrään.
Jos arvioidaan, että hirvieläimiä -varoitusmerkin ansiosta autoilijat pudottaisivat ajonopeutta edes 2 - 4
km/h, vähentäisi tämä eläinonnettomuusriskiä vastaavasti arviota 3 - 7 %. Jos näiden hirvieläinonnetto-
muuksien kohdalla saadaan varoitusmerkeillä aikaan kahdesta 2 - 4 % riskin vähenemä, tarkoittaa tämä
koko Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella noin 0,03 henkilövahinko-onnettomuuteen johtaneen eläinonnet-
tomuuden vähenemää vuodessa.

Riista-aitojen vaikutukset

Tiehallinnon julkaisussa ”Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimin” on esitetty käytettäväksi seu-
raavia arvioita riista-aitojen vaikutuksesta (samoja vaikutuskertoimia käytetään myös Tarva-ohjelmassa):
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· Riista-aita moottoritiellä vähentää eläinonnettomuuksia keskimäärin 40 % (aidan pituus vähintään noin
viisi kilometriä, aidassa ei aukkoja).

· Riista-aita muilla teillä vähentää eläinonnettomuuksia 15 % (aidan pituus alle viisi kilometriä, liittymissä
yleensä portit).

Toimenpideohjelmassa on esitetty riista-aitoja valtateiden pahimmille onnettomuusjaksoille yhteensä noin
45 kilometrin matkalle. Vaikutuskertoimen perusteella riista-aitojen rakentamisella saavutetaan 0,12 henki-
lövahinko-onnettomuuden vähenemä vuodessa.

Pääteiden tienvarsien raivausten vaikutukset

Tarva-ohjelmassa käytettyjen vaikutuskertoimien mukaan näkemäalueiden raivaukset pienentävät eläinon-
nettomuuksien riskiä 10 %. Vuosittain Pirkanmaan ELY-keskus on toteuttanut alueurakoihin sisältyviä ja
tieluokan mukaisen raivauskierron mukaisesti tehtäviä tienvarsivesakoiden raivauksia keskimäärin noin 70
km matkalla. Niillä saavutetaan noin 0,07 henkilövahinko-onnettomuuden vähenemä vuodessa.

Niiden lisäksi vuosien 2009 - 2016 aikana Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella on tehty linjaraivauksia
yhteensä yli 660 kilometrin matkalla. Lisäksi uusia linjaraivauskohteita esitetään kolmelle tieosuudelle
maanteille 301, 338 ja 249, joiden yhteispituus on noin 33 km. Linjaraivausten vaikutuksia hirvieläinonnet-
tomuuksiin ei ole systemaattisesti seurattu. Joensuun yliopistossa tehdyn opinnäytetyön mukaan Savo-
Karjalan alueella Pohjois-Karjalassa tienvarsien raivauksilla näyttäisi olevan hirvieläinonnettomuuksia vä-
hentävä vaikutus (Tihmala 2007).
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Sammandrag

Hjortdjursplanen är en del av NTM-centralen i Birkalands trafiksäkerhetsarbete. Det främsta syftet med planen har varit att sam-
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mits.
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till byggning av viltstängsel på nya sträckor.  Förslagen har behandlats i styrgruppen under planeringsarbetet. Lokala viltföreningar
har getts möjlighet att kommentara förändringarna av varningsområdena. Åtgärdsförslagen har förts till iLIITU-programmet, där de
kan hanteras.
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Abstract

The action plan to reduce moose-related road accidents forms part of the Pirkanmaa Centre for Economic Development, Transport and the
Environment broader traffic safety programme. The key aim of this plan is to set out a comprehensive programme of measures for the
region to reduce the number of moose-related road accidents. Existing moose and deer alert zones, wildlife barriers and other road man-
agement measures have been reviewed to identify areas requiring further development and amendment.

The Pirkanmaa region has high moose stocks. There are also high numbers of white-tailed deer, with a particularly large population in
southwest Pirkanmaa. Thanks to mild winters and other favourable conditions, the stocks of roe deer have also risen. In 2015, 117 road
traffic accidents involving moose and 535 road traffic accidents involving white-tailed deer were reported to the police in the Pirkanmaa
region. In reality, the number of road traffic accidents involving white-tailed deer is likely to be higher as in autumn 2015 the police service
amended its policy on such accidents, and police will now not attend the scene of a road traffic accident unless human casualties or a
criminal offence are involved.   Deer-related accidents are usually associated with damage to property.

To reduce the number of accidents involving moose and deer, the road authority can ensure appropriate safety information is available to
the public, manage traffic behaviour, introduce barriers, underpass tunnels and overpasses, ensure road verges are cleared of obstruction
and introduce reduced speed limits. Additionally, the management of moose and deer stocks plays a key role in accident reduction. Moose
and deer management is coordinated by the Finnish Wildlife Agency and implemented by hunters in line with regional targets and policies.
A total 187 proposed actions were put forward as part of the project. Of these, 120 relate to changes to moose alert zones, 10 to deer
hazard zones, 8 to speed limit changes, 25 to changes and repairs to existing wildlife barriers and 24 to proposed new sections of wildlife
barrier. During the course of the project, these proposals were discussed by the project steering group. In addition, local game manage-
ment organisations have been consulted with regard to the alert zones. The proposals can be viewed and managed using the iLIITU online
service.
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