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sien riistakameramonitorointi. Väylävirasto. Helsinki 2021. Väyläviraston julkaisuja 

26/2021. 56 sivua ja 1 liite. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-864-9. 
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Tiivistelmä  

Tiet ja liikenne pirstovat elinympäristöjä ja hankaloittavat eläinten liikkumista.  

Eläimille tarkoitetut kulkureittirakenteet ovat keino lisätä elinympäristöjen kytkeyty-

vyyttä, lieventää tiestön haittavaikutuksia ja parantaa liikenneturvallisuutta.  

Vihersiltojen ja muiden kulkureittirakenteiden suunnittelun tueksi tarvitaan tietoa siitä, 

miten rakenteet toimivat eläinten kulkureittinä. Tässä projektissa seurattiin eläinten liik-

kumista kymmenellä eteläisessä Suomessa sijaitsevalla vihersillalla (monikäyttösil-

lalla). Tavoitteena oli muun muassa selvittää, mitkä lajit siltoja hyödyntävät. Näin laa-

jasti vihersiltojen toimivuutta eläinten kulkureittinä ei ole Suomessa selvitetty aikaisem-

min. 

Valituista vihersilloista seitsemän on rakennettu Loviisan ja Virolahden väliselle moot-

toritielle (vt 7) ja kaksi Helsingin ja Turun väliselle moottoritielle (vt 1). Yksi seurantakoh-

teista sijaitsee Heinolassa (vt 4). Kaikilla silloilla on sora- tai hiekkatie, ja toinen puoli 

sillasta on maisemoitu eläinten käyttöön istutuksin. Seuranta toteutettiin lähettävillä 

riistakameroilla 1.12.2019–30.11.2020. Kamerat sijoitettiin sillan keskikohtaan, jotta valo-

kuviin tallentuneet eläimet olisivat mahdollisimman todennäköisesti ylittäneet tiealu-

een vihersiltaa pitkin.  

Seurannan aikana vihersilloilta kuvattiin yksitoista luonnonvaraista nisäkäslajia: metsä-

jänis, rusakko, kettu, mäyrä, supikoira, hirvi, metsäkauris, valkohäntäpeura, villisika, il-

ves ja karhu. Luonnonvaraisten eläinten tekemiä ylityksiä dokumentoitiin seurantajak-

son aikana 2 271 kappaletta. Näistä yli kolmasosa (36 %) oli valkohäntäpeurojen tekemiä. 

Seuraavaksi eniten vihersilloilta saatiin kuvia hirvistä (15 %) ja metsäkauriista (14 %). 

Eläimet käyttivät vihersiltoja eniten kesällä ja syksyllä. Ylitykset painottuivat myöhäi-

seen iltaan ja aikaiseen aamuun, ja suurin osa (67 %) kuvatuista eläimistä liikkui silloilla 

kävelyvauhtia. Kaikilla silloilla liikkui ihmisiä. 

Eläimet käyttivät kaikkia vihersiltoja, mutta ylitysten määrä vaihteli kohteittain. Eniten 

käytetyiltä vihersilloilta dokumentoitiin yli kuusisataa eläinten tekemää yksittäistä yli-

tystä, kun puolestaan vähiten käytetty silta keräsi ylityksiä vain kymmenesosan tästä. 

Seurantakohteet poikkesivat ominaisuuksiltaan (mm. rakennusvuosi, kasvillisuus, ih-

misten aiheuttama häiriö) niin paljon, että selvityksen perusteella ei ole mahdollista yk-

silöidä eri tekijöiden vaikutusta siltojen toimivuuteen.  

Vihersiltojen ja muiden kulkureittirakenteiden tarve tulisi tunnistaa tien suunnitteluvai-

heessa. Niin ikään rakenteiden toimivuuden monitorointi tulisi miettiä jo suunnitelma-

vaiheessa. Ideaalitilanteessa tietoja eläinten liikkeistä, tienylityspaikoista ja toisaalta 

eläinonnettomuuskeskittymistä kerättäisiin jo ennen uuden tien rakentamista tai tien 

parantamista.  

Eläinyhteyksien tarve tulisi huomioida maakuntakaavatasolla ja suunnitella eläimille 

tarkoitetut kulkureittirakenteet osaksi toimivaa ekologista verkostoa. Myös jo olemassa 

olevat kulkureittirakenteet tulisi ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa, jotta vi-

heryhteyksiä ei katkaistaisi rakentamalla. 
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Milla Niemi, Latvasilmu osk: Gröna broar som djurens gångväg över vägen. Trafikleds-

verket. Helsingfors 2021. Trafikledsverkets publikationer 26/2021. 56 sidor och 1 bilaga. 

ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-864-9. 

Sammanfattning  

Vägar och trafik splittrar livsmiljöer och försvårar för djuren att förflytta sig. Gångvägs-

konstruktioner avsedda för djur är en metod att öka livsmiljöernas förbindningsbarhet, 

mildra olägenheterna av vägnätet och förbättra trafiksäkerheten.  

 

Som stöd för planering av gröna broar och andra gångvägskonstruktioner behövs 

information om hur konstruktionerna fungerar som gångväg för djur. I detta projekt 

observerade man hur djuren rörde sig på tio gröna broar (flerfunktionsbroar) belägna i 

södra Finland. Målsättningen var bland annat att utreda vilka arter som utnyttjar 

broarna. Funktionen hos gröna broar som gångvägar för djur har inte tidigare utretts i 

lika stor omfattning i Finland. 

 

Av de utvalda gröna broarna är sju byggda över motorvägen mellan Lovisa och Vederlax 

(rv 7) och två över motorvägen mellan Helsingfors och Åbo (rv 1). Ett av observations-

objekten är beläget i Heinola (rv 4). På alla broar finns en väg med grus eller sand, och 

den andra hälften av bron är landskapsgestaltad med planteringar som djuren kan 

utnyttja. Observationen genomfördes med sändande viltkameror 1.12.2019–30.11.2020. 

Kamerorna placerades mitt på bron för att de djur som fotograferades med så stor 

sannolikhet som möjligt skulle ha passerat vägområdet via den gröna bron.  

 

Under observationen fotograferades elva arter av vilda däggdjur på de gröna broarna: 

skogshare, fälthare, räv, grävling, mårdhund, älg, rådjur, vitsvanshjort, vildsvin, lodjur 

och björn. Under observationsperioden dokumenterades 2 271 passager av vilda djur. Av 

dessa utfördes mer än en tredjedel (36 %) av vitsvanshjortar. Näst flest bilder från de 

gröna broarna fick man av älg (15 %) och rådjur (14 %). Djuren använde de gröna broarna 

mest under sommaren och hösten. Passagerna koncentrerades till sen kväll och tidig 

morgon, och majoriteten (67 %) av de beskrivna djuren rörde sig i gångfart på broarna. 

Människor rörde sig på alla broar. 

 

Djuren använde alla de gröna broarna, men antalet passager varierade beroende på 

objekt. Från de mest använda gröna broarna dokumenterades mer än sexhundra 

individuella passager av djur, medan den minst använda bron samlade bara en tiondel 

av dessa. Till egenskaperna (t.ex. byggår, växtlighet, störning orsakad av människor) 

skilde sig observationsobjekten åt så mycket att det baserat på studien inte är möjligt 

att specificera olika faktorers inverkan på broarnas funktion.  

 

Behovet av gröna broar och andra gångvägskonstruktioner bör identifieras under 

vägens planeringsfas. Likaså bör man fundera igenom monitorering av konstruktionerna 

redan under planeringsfasen. I en idealisk situation bör man, redan innan en ny väg 

byggs eller en väg förbättras, samla in information om djurens rörelser och passage-

platser utefter vägen, och å andra sidan koncentrationen av djurolyckor.  

 

Behovet av djurförbindelser bör beaktas på landskapsplansnivå nivå och gångvägs-

konstruktioner avsedda för djur bör planeras som en del av ett välfungerande ekologiskt 

nätverk. Hänsyn bör också tas till befintliga gångvägskonstruktioner vid planering av 

markanvändningen, så att gröna förbindelser inte stängs av genom byggåtgärder. 
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Milla Niemi, Latvasilmu osk: Green bridges as crossing structures for animals. Finnish 

Transport Infrastructure Agency. Helsinki 2021. Publications of the FTIA 26/2021. 56 

pages and 1 appendix. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-864-9. 

Abstract  

Roads and traffic are an important cause of habitat fragmentation and can impose 

significant barriers to movements of animals. Wildlife crossing structures (wildlife 

passages) are a means of increasing the connectivity of habitats, mitigating road 

impacts, and improving traffic safety.  

 

To support the design of green bridges and other wildlife passages, information is 

needed on how the structures serve as routes for animals. This project monitored the 

movement of animals on ten green bridges (multiuse overpasses) in southern Finland. 

The main aim was to find out which species use the bridges. The functionality of green 

bridges as routes for animals has not been examined in such detail previously in Finland. 

 

Seven of the selected green bridges are built on the motorway between Loviisa and 

Virolahti (vt 7) and two on the motorway between Helsinki and Turku (vt 1). One of the 

monitored sites is located in Heinola (vt 4). All of the bridges have a gravel or dirt road, 

and one side of the bridge has been landscaped with planting for use by animals. The 

monitoring was carried out with transmitting wildlife cameras during the time period 

from 1 December 2019 to 30 November 2020. The cameras were placed in the middle of 

the bridge, so that the animals caught on camera would be most likely to have crossed 

the road area over the green bridge.  

 

During the monitoring, eleven species of wild mammals were photographed crossing the 

green bridges: mountain hare, European brown hare, red fox, European badger, raccoon 

dog, moose, roe deer, white-tailed deer, wild boar, Eurasian lynx and brown bear. During 

the monitoring period, 2,271 wild animal crossings were documented. More than one 

third (36%) of these crossings was made by white-tailed deer. The next animals most 

frequently photographed on the green bridges were moose (15%) and roe deer (14%). 

The animals used the green bridges most often in the summer and autumn. Most 

crossings were made in the late evening and early morning, with the majority (67%) of 

the photographed animals moving on the bridges at a walking pace. People were moving 

across all of the bridges as well. 

 

Animals were using all the green bridges, but the number of crossings varied by site. 

More than six hundred individual crossings by animals were documented on the most 

used green bridges, while the least used bridge collected only one-tenth of this. The 

characteristics of the monitored sites (e.g. year of construction, vegetation, human 

disturbance) differed so much that on the basis of the survey, it is impossible to identify 

the impact of the various factors on the functioning of the bridges.  

 

The need for green bridges and other wildlife passages should already be identified 

during the road planning phase. Monitoring the functionality of structures should also 

be considered already at the planning phase. Ideally, information on the movements of 

animals, road crossings and, on the other hand, the aggregation of accidents involving 

animals, would already be collected before the construction of a new road or the 

improvement of a road.  

 

The need for animal movement corridors should be taken into account at the regional 

planning level, and the wildlife passages should be designed as part of a well-

functioning ecological network. Existing passages should also be taken into account in 

land use planning, so as not to cut off green corridors by construction work. 
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Esipuhe  

Väyläviraston ympäristötoimintalinjassa ja -ohjelmassa luonnon monimuotoi-

suuden turvaaminen on yksi viraston ympäristötyön peruspainopistealueista. 

Tavoitteeksi on asetettu, että väylänpidossa säilytetään ja ylläpidetään luonnon 

monimuotoisuutta. Yksi viraston ympäristötoimintalinjaa toteuttavista kei-

noista on luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen ja seurannan kehittäminen. 

Eläinten kulkuyhteyksiä koskevan, vuonna 2003 valmistuneen ohjetyyppisen 

selvityksen päivitystarve on tunnistettu ja kirjattu ympäristöohjelman toimen-

piteeksi (Eläinten kulkujärjestelyt tiealueen poikki, Tiehallinnon selvityksiä 

36/2003).  

 

Eläinten kulkuyhteyksien suunnittelun kehittämiseen tarvitaan tietoa nykyisten 

eläinyhteyksien toimivuudesta. Päätieverkolle on rakennettu 2000-luvulla noin 

15 vihersiltaa, joilta ei ollut käytettävissä systemaattisesti kerättyä tietoa eläin-

ten liikkumisesta. Tässä tutkimuksessa eläinten liikkumisesta kerättiin havain-

toja riistakameraseurannalla kymmenellä eteläisen Suomen vihersillalla. Tutki-

muksen tuloksia käytetään Väylävirastossa maanteiden ja ratojen suunnitte-

luohjeiston kehittämisessä. 

 

Työ toteutettiin Väyläviraston t&k-projektina, jossa tutkimuksen toteutuksesta 

vastasi MMT Milla Niemi Latvasilmu osk:sta. Maisteriopiskelija Ida Anomaa 

Helsingin yliopistosta auttoi valokuva-aineiston läpikäynnissä ja eläinten 

tunnistamisessa. FM Tuomo Pihlaja Latvasilmu osk:sta auttoi aineiston tallen-

nukseen liittyvissä teknisissä asioissa.  

 

Työtä ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat Väylävirastosta ympäristöasiantun-

tija Marketta Hyvärinen (pj.), Uudenmaan ELY-keskuksesta ympäristövastaava 

Arto Kärkkäinen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ympäristöasiantuntija Suvi 

Nirkko, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ympäristöasiantuntija Niina Anttila, 

Suomen ympäristökeskuksesta biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lu-

miaro ja Suomen riistakeskuksesta riistasuunnittelija Jouni Tolvanen. Niko Hyp-

pönen Väylävirastosta avusti projektin viestinnässä. 

 

Helsingissä toukokuussa 2021  

 

Väylävirasto 

Tekniikka- ja ympäristöosasto /ympäristöyksikkö 
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1  Johdanto  

1.1  Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

Laajalle levinnyt tieverkko ja kasvavat liikennemäärät vaikuttavat ympäristöön 

ja eläimiin monin eri tavoin (Forman & Alexander 1998). Tiet vähentävät eläinten 

saatavilla olevien elinympäristöjen määrää ja heikentävät niiden laatua, lisäävät 

kuolleisuutta, rajoittavat pääsyä resursseihin ja pirstovat eläinpopulaatioita ai-

kaisempaa pienemmiksi ja haavoittuvimmiksi osapopulaatioiksi (Jaeger ym. 

2005). Valtateiden varsille rakennetut riista-aidat voivat lisätä tien estevaiku-

tusta (Jaeger & Fahrig 2004). Toisaalta törmäykset suurikokoisten nisäkkäiden, 

erityisesti hirvieläinten, kanssa ovat myös merkittävä liikenneturvallisuusriski 

(esim. Langbein ym. 2011).   

 

Tiestön eläimistölle aiheuttamia haittoja on pyritty lieventämään monella ta-

valla (esim. Hedlund ym. 2004). Yleisesti tehokkaimpana ja hyväksytyimpänä 

keinona pidetään eläimille tarkoitettuja kulkureittiratkaisuja eli erilaisia yli- ja 

alikulkuja (Clevenger ym. 2001, Glista ym. 2009, Huijser ym. 2016, Kuva 1). Raken-

teet vaihtelevat muutaman kymmenen sentin levyisistä pieneläintunneleista 

massiivisiin siltaratkaisuihin, mutta niiden toimintaperiaate on sama: taata eläi-

mille turvallinen tienylitys tai -alitusreitti eri tasossa moottoriliikenteen kanssa. 

Myös muut kuin varta vasten eläinten käyttöön tarkoitetut ratkaisut, esimerkiksi 

niin sanotut kuivapolut ja sadevesitunnelit, voivat tietyin rajoituksin toimia 

eläinten kulkureittinä tien puolelta toiselle (Niemi ym. 2014, Brunen ym. 2020,). 

 

Hyvin suunnitellut kulkureittirakenteet auttavat ylläpitämään maiseman kyt-

keytyvyyttä (Soanes ym. 2013). Yli- ja alikulut vähentävät eläinten liikenne-

kuolleisuutta (Dodd ym. 2004, Aresco 2005, Niemi ym. 2014) ja vahvistavat osa-

populaatioiden välistä geenivirtaa (Sawaya ym. 2013). Muutamissa tutkimuk-

sissa on pystytty osoittamaan myös populaatiotason vaikutuksia (esim. van der 

Ree ym. 2009). Valtaosa tutkimuksista ja selvityksistä on kuitenkin keskittynyt 

rakenteiden monitorointiin eli selvittämään, mitkä lajit rakenteita hyödyntävät, 

ja kuinka säännöllistä niiden käyttö on. Myös eri lajien vaatimuksiin esimerkiksi 

kulkureittirakenteiden ominaisuuksien suhteen on kiinnitetty huomiota.  

 

 

Kuva 1. Vihersillat ja muut kulkureittirakenteet tarjoavat eläimille 

turvallisen reitin tien yli. Valokuva: Milla Niemi. 
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Vihersillat ja muut massiiviset rakenteet ovat miljoonaluokan investointeja, 

mikä lisää painetta toteuttaa ihmisten ja eläinten yhteiskäyttöön tarkoitettuja 

rakenteita (ks. van der Ree & van der Grift 2015). Niin sanotuissa monikäyttösil-

loissa (multipurpose overpass, multiuse overpass) silloille on jätetty esimerkiksi 

työkoneajoa ja jalankulkua palveleva tieura, ja loput siltakannesta on maise-

moitu istutuksin. Eläinten ja ihmisten kulkureittien yhdistämiseen on suhtau-

duttu pääsääntöisesti kielteisesti, koska osa lajeista on herkkiä ihmisen aiheut-

tamalle häiriölle (esim. Clevenger & Waltho 2000). Toisaalta viime aikoina on ra-

portoitu, että ainakin jotkut lajit oppivat liikkumaan myös ihmiskäytössä olevilla 

silloilla (Asari ym. 2020, Mysłajek ym. 2020) ja alikuluissa (Bhardwaj ym. 2020a).  

 

Vihersiltojen ja muiden kulkureittirakenteiden suunnittelun tueksi tarvitaan tie-

toa siitä, miten rakenteet toimivat eläinten kulkureittinä. Eläimille tarkoitettuja 

kulkureittirakenteita on tutkittu paljon erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroo-

passa (van der Ree ym. 2007). Vaikka perusperiaatteet pysyvätkin samoina 

maasta ja maanosasta toiseen, tarvitaan erilaisen lajiston ja erilaisten olosuh-

teiden vuoksi myös maa- ja aluekohtaista tutkimusta. 

 

Eteläisen Suomen päätiestölle on rakennettu viimeisen kahden vuosikymmenen 

aikana viitisentoista osittain maisemoitua ylikulkusiltaa (Kuva 2). Rakenteet on 

tarkoitettu sekä eläinten että ihmisten liikkumista helpottamaan, eli toimimaan 

monikäyttösiltoina. Tässä raportissa käytetään näistä rakenteista termiä viher-

silta, koska sen voidaan katsoa vakiintuneen suomen kieleen tarkoittamaan tien 

yli rakennettua, maisemoitua siltaa riippumatta siitä, mahdollistaako sillan ra-

kenne myös ihmisten liikkumisen. 

 

 

Kuva 2.  Suomeen rakennetut vihersillat on tarkoitettu sekä eläinten että 

ihmisten käyttöön, eli ne ovat niin sanottuja monikäyttösiltoja. 

Kuvassa Kärmekorventien vihersilta Virolahdella. Valokuva: Milla 

Niemi. 
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Vihersiltojen toimivuutta eläinten kulkureittinä ei ole selvitetty meillä aikaisem-

min systemaattisesti. Nyt raportoitavassa projektissa seurattiin eläinten liikku-

mista kymmenellä eteläisessä Suomessa sijaitsevalla vihersillalla. Tavoitteena 

oli muun muassa selvittää, toimivatko vihersillat eläinten kulkureittinä, ja mitkä 

lajit siltoja hyödyntävät. Kerätyn aineiston perusteella ei voida ottaa kantaa esi-

merkiksi eri vihersiltojen välisiin toimivuuseroihin.  

 

1.2  Kirjallisuuskatsaus 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi tutkimustietoa kulkureittiraken-

teita käyttävästä lajistosta. Lisäksi valotetaan sitä, miten erilaiset rakenteelliset 

ja maisemaan liittyvät tekijät vaikuttavat kulkureittirakenteiden toimivuuteen. 

Pääpaino kirjallisuuskatsauksessa on ylikulkurakenteissa, mutta niistä julkais-

tujen tutkimusten vähäisen määrän vuoksi tarkasteluun on otettu myös erilai-

sista alikuluista tehtyjä tutkimuksia. Suurin osa viitteenä käytetyistä tutkimus-

julkaisuista on tuotettu Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, mutta joukossa on 

myös muutamia Australiassa ja Aasiassa toteutettuja tutkimuksia. 

 

Eläimille tarkoitetut ylikulut jaetaan usein neljään eri luokkaan (Clevenger & 

Ford 2010). Maisemasillat (landscape bridge) ovat leveitä (yleensä 100 metriä tai 

enemmän) siltoja, joiden päällä tiealuetta ympäröivä kasvillisuus voi jatkua par-

haimmassa tapauksessa muuttumattomana. Eläinylikulut (wildlife overpass) 

ovat maisemasiltoja kapeampia rakenteita, leveydeltään tyypillisesti muutamia 

kymmeniä metrejä. Eläinylikulut on yleensä maisemoitu istutuksin, ja ihmisten 

liikkumista rakenteissa on usein rajoitettu. Monikäyttösillat (multiuse overpass) 

ovat rakenteita, joissa pelkästään ihmisten käyttöön tarkoitetut sillat on muo-

kattu eläimille paremmin sopiviksi esimerkiksi leventämällä rakennetta ja va-

raamalla kulkuväylän viereen maapohjainen, istutuksin maisemoitu kaistale. 

Neljäs ylikulkutyyppi (canopy crossing) on tarkoitettu puiden latvustossa liikku-

ville lajeille. Eri lähteissä käytetään kolmesta ensimmäisestä ylikulkutyypistä 

osin ristiriitaista nimistöä. Tässä raportissa kaikkiin viitataan yhteisellä termillä 

vihersilta tai toiston välttämiseksi ylikulkusilta. Mikäli asiayhteys vaatii, ava-

taan rakenteelliset yksityiskohdat tarkemmin tekstissä. 

 

1.2.1  Vihersiltoja käyttävät lajit 

Vihersiltoja monitoroitaessa on usein keskitytty seuraamaan hirvieläimiä ja 

muita suurikokoisia nisäkäslajeja (Kuva 3). Hirvieläimet ovat merkittävä liiken-

neturvallisuusriski, ja toisaalta suurikokoisten eläinten seuranta on suhteellisen 

helppo järjestää. Hirvieläimet eivät kuitenkaan ole ainoita ylikulkusiltojen käyt-

täjiä. Keskikokoiset ja pienet nisäkkäät sekä matelijat hyödyntävät rakenteita 

varsinkin, jos ylikulkusilta tarjoaa niille sopivaa ympäristöä (Clevenger & Ford 

2010). Sammakkoeläimet ja muut vesistöympäristöstä riippuvaiset lajit voivat 

nekin käyttää vihersiltoja, jos silloille rakennetaan niiden elinympäristövaati-

muksia vastaavia elementtejä, esimerkiksi keinolammikoita (van der Grift ym. 

2009). Myös lepakoiden (Bhardwaj ym. 2020b) ja lintujen (Pell & Jones 2015) on 

havaittu hyödyntävän vihersiltoja, ja joissakin tutkimuksissa on keskitytty myös 

hyönteisfaunaan (Georgii ym. 2011).  
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Vihersiltojen toimivuutta hirvieläinten kulkureittinä on selvitetty muun muassa 

Ruotsissa, jossa sekä hirvien (Alces alces) että metsäkauriiden (Capreolus cap-

reolus) on todettu käyttävän ylikulkuja (Olsson ym. 2008, Olsson & Widen 2008). 

Kanadassa vapitien (Cervus elaphus canadensis) ja Odocoileus-suvun peura-

lajien on todettu hyödyntävän sekä yli- että alikulkuja (Clevenger & Waltho 

2005), joskin muulipeurojen (O. hemionus) on havaittu käyttävän mieluummin 

ylikulkuja (Simpson ym. 2016). Puolassa havaittiin ylikulkusiltojen olevan paitsi 

metsäkauriiden, myös saksanhirvien (Cervus elaphus) ja kuusipeurojen (Dama 

dama) käytössä. Hirvieläinten lisäksi myös villisikojen (Sus scrofa) on osoitettu 

hyödyntävän ylikulkuja säännöllisesti (van Wieren & Worm 2001; Renard ym. 

2008).  

 

 

Kuva 3.  Hirvien ja muiden hirvieläinten tiedetään käyttävän vihersiltoja ja 

leveitä alikulkuja. Kuvassa hirvisonni Skoasin vihersillalla 

Pyhtäällä elokuussa 2020. Valokuva: Väylävirasto. 

Kanadassa tehdyissä tutkimuksissa maasuurpedoista vihersiltoja ovat käyttä-

neet ainakin harmaakarhut (Ursus arctos horribilis) ja mustakarhut (Ursus ame-

ricanus), sudet (Canis lupus), kojootit (Canis latrans) puumat (Puma concolor) ja 

ilvekset (Lynx canadensis) sekä ahmat (Gulo gulo) (Gloyne & Clevenger 2001; 

Clevenger & Waltho 2005, Clevenger ym. 2009). Myös Puolassa (Mysłajek ym. 

2020) ja Kroatiassa (Šver ym. 2016) toteutetuissa seurannoissa on havaittu su-

sien käyttävän vihersiltoja. 

 

Keskikokoisista nisäkäspedoista kettu (Vulpes vulpes) ja mäyrä (Meles meles) 

(Renard et al. 2008, Mysłajek ym. 2020) sekä supikoira (Nyctereutes pro-

cyonoides) (Asari ym. 2020, Mysłajek ym. 2020) ja Suomen lajistosta puuttuva 

pesukarhu (Procyon lotor) (Mysłajek ym. 2020) kuuluvat vihersiltojen vakituisiin 

käyttäjiin. Mäyrän ohella muidenkin keskikokoisten näätäeläinten (Mustelidae) 

havaittu käyttävän ylikulkuja satunnaisesti (Mysłajek ym. 2020). Jäniseläimistä 
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rusakon (Lepus europeaus) tiedetään käyttävän ylikulkuja (Krauze-Gryz & Gryz 

2016, Myslajek ym. 2020). Todennäköisesti vihersilloilla liikkuu runsaasti myös 

pienempiä nisäkkäitä kuten eri myyrälajeja, mutta niiden dokumentointi on han-

kalaa (ks. kuitenkin van Wieren & Worm 2001, Mata ym. 2003). Vihersiltoja voi-

daan muokata sammakkoeläimille sopivaksi (van der Grift ym. 2009), joskin nii-

den on todettu käyttävän ennemminkin erilaisia alikulkuja (esim. Mata ym. 2005, 

Helldin & Petrovan 2019; ks. kuitenkin McGregor ym. 2015). Matelijat ja liskot voi-

vat käyttää ylikulkuja vähintään satunnaisesti (Mata ym. 2005, McGregor ym. 

2015). 

 

1.2.2  Kulkureittirakenteiden tehokkuus 

Eläimille tarkoitettujen yli- ja alikulkurakenteiden tehokkuutta kuvataan usein 

hiukan harhaanjohtavasti eläinten tekemien tienylitysten tai -alitusten määrän 

(ns. crossing rate) perusteella. Tosiasiassa rakenteiden todellisesta tehokkuu-

desta eli esimerkiksi siitä, missä määrin ne pystyvät vähentämään tien estevai-

kutusta tai populaation sukupuuttoriskiä, tiedetään vielä hyvin vähän (van der 

Ree ym. 2007, Corlatti ym. 2009, Lesbarrères & Fahrig 2012). 

 

Kulkureittirakenteiden tiedetään voivan vähentää eläinten liikennekuolleisuutta 

(Dodd ym. 2004, Aresco 2005, McCollister & van Manen 2010, Niemi ym. 2014) ja 

mahdollistavan geenivirran tiealueen yli (Sawaya ym. 2013). Silti vain harvoissa 

tutkimuksissa on pystytty osoittamaan kulkureittirakenteilla olevan populaa-

tiotason vaikutuksia (ks. kuitenkin Mansergh & Scotts 1989, van der Ree ym. 

2009).  

 

Yksi keskeinen syy siihen, että kulkureittirakenteiden teho tunnetaan vielä puut-

teellisesti, on tutkimukseen suunnattujen resurssien niukkuus. Tehoa mittaa-

vien tutkimusasetelmien luominen on vaikeaa, kallista ja pitkäjänteistä seuran-

taa vaativaa. Kontrolloitujen ennen-jälkeen asetelmien luomisen esteenä on 

usein myös se, että rakenteiden seurannasta kiinnostutaan vasta siinä vai-

heessa, kun tienrakennusprosessi on ohi. Ratkaisuksi on ehdotettu muun mu-

assa toimintakäytäntöjen muuttamista siten, että tie-ekologiaan perehtyneitä 

tutkijoita otettaisiin mukaan jo tien suunnitteluvaiheessa (van der Ree ym. 

2007). 

 

1.2.3  Rakenteen vaikutus 

Eri lajien vaatimukset kulkureittirakenteiden rakenteellisten ominaisuuksien 

suhteen vaihtelevat. Karkeasti yleistäen mitoitukseltaan väljät rakenteet toimi-

vat ahtaita paremmin. Esimerkiksi Keller (1999) havaitsi Keski-Euroopassa to-

teutetussa tutkimuksessaan, että eläimet käyttivät leveitä ylikulkuja enemmän 

kuin kapeita siltoja. Vastaavasti Forman (2003) referoi Keski-Euroopassa toteu-

tettua tutkimusta (Pfister ym. 1997), jossa suurikokoisten nisäkkäiden todettiin 

käyttävän alle 20 metriä leveitä ylikulkuja vähemmän kuin tätä leveämpiä raken-

teita. Lisäksi videokameraseuranta paljasti eläinten liikkuvan varovaisemmin 

kapeissa rakenteissa. Yleissääntönä voidaankin pitää sitä, että suurikokoiset la-

jit suosivat suurempia rakenteita kuin pienemmät eläimet (Mata ym. 2005).  

 

Eri lajiryhmät ja joskus myös saman lajiryhmän lajit suosivat erilaisia rakenteita. 

Rakenteelliset tekijät, kuten kulkureittirakenteen leveys ja pituus, vaikuttavat 

erityisesti hirvieläimiin (Clevenger & Waltho 2000), joiden on havaittu valitsevan 

kulkureitikseen mieluiten ylikulkuja tai avoimia alikulkuja (Clevenger & Waltho 
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2005). Puolassa toteutetussa tutkimuksessa (Mysłajek ym. 2020) saatiin viit-

teitä siitä, että hirvieläimet suosivat ylikulkuja, mutta lajien välillä näytti olevan 

pieniä eroja. Kuusipeura ja saksanhirvi suosivat ylikulkuja, ja metsäkauriit puo-

lestaan käyttivät sekä ylikulkuja että leveitä alikulkuja enemmän kuin kapeita 

alikulkuja.  

 

Tutkimuksissa päästään harvoin vertaamaan ali- ja ylikulkuja suoraan toisiinsa, 

ja usein eläimet käyttävät varsin joustavasti niitä rakenteita, joita maisemassa 

on tarjolla. Ruotsin tieverkolla on arvioitu olevan yli 10 000 ihmisten käyttöön 

tarkoitettua alikulkua, joita myös hirvet ja muut suurikokoiset eläimet voivat 

hyödyntää (Seiler & Olsson 2009, Šver ym. 2016). Bhardwaj ym. (2020a) selvitti-

vät, hyödyntävätkö hirvet ja metsäkauriit tällaisia alikulkuja. Molemmat lajit 

suosivat vähintään 11,5 metriä leveitä alikulkuja. Niin ikään Ruotsissa tehdyssä 

tutkimuksessa havaittiin kesä- ja talvilaitumiensa välillä siirtyvien hirvien mie-

luummin pyrkivän riista-aidan läpi kuin hyödyntävän kapeaa alikulkua tien toi-

selle puolelle yrittäessään (Seiler ym. 2003). 

 

 

Kuva 4.  Monet suurikokoiset nisäkkäät suosivat väljiä kulkureitti-

rakenteita. Kuvassa Hurtanmaan alikulkusilta (vt 6). Valokuva: 

Milla Niemi. 

Ylikulkusillan muoto voi vaikuttaa siihen, miten eri lajit käyttävät sitä. Forman 

(2003) referoi Hollannissa toteutettua tutkimusta (Vassant ym. 1993), jossa seu-

rattiin villisikojen ja saksanhirvien liikkumista keskikohdaltaan 15 metriä leveän, 

tiimalasinmuotoisen vihersillan yli. Villisiat käyttivät vihersiltaa enemmän kuin 

saksanhirvet, jotka vaikuttivat välttelevän siltaa. Siltaa ylittävien eläinten ha-

vaittiin säikähtävän usein sillan kapeassa keskikohdassa.  

 

Väljän mitoituksen lisäksi monet saalislajit kaipaavat kulkureittirakenteelta 

avointa näköyhteyttä (Kuva 4). Tämän vuoksi jotkut lajit saattavat vältellä puo-

likaaren muotoon rakennetun vihersillan ylittämistä. Yli- tai alikulussa ei saisi 

myöskään olla muita petoeläinten piileskelyn mahdollistavia näköesteitä (Gag-

non ym. 2011).  

 

Hirvieläinten tavoin monet suurikokoiset petoeläimet käyttävät mieluiten väljiä 

kulkureittirakenteita. Clevenger & Waltho (2005) havaitsivat harmaakarhujen ja 

susien liikkuvan mieluiten korkeissa, leveissä ja lyhyissä alikuluissa, kun taas 

mustakarhu ja puuma käyttivät sujuvasti kapeampiakin alikulkuja. 
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Keskikokoisista nisäkäspedoista kettu ja mäyrä (Renard ym. 2008) ja supikoira 

(Asari ym. 2020) kuuluvat vihersiltojen vakituisiin käyttäjiin, vaikkakin mäyrä 

näyttäisi käyttävän mieluummin alikulkuja (Mata ym. 2003). Niin ikään jänise-

läimet näyttäisivät suosivan ylikulkuja (Mata ym. 2008).  

 

1.2.4  Sijainnin, maiseman ja kasvillisuuden vaikutus 

Kulkureittirakenteen sijaintia pidetään yhtenä merkittävimmistä sen toimivuu-

teen vaikuttavista tekijöistä (esim. Rodriguez ym. 1996, Clevenger & Waltho 

2000). Erityisen merkityksellistä sijainti on pienille ja lyhyitä matkoja liikkuville 

eläimille, esimerkiksi sammakkoeläimille ja matelijoille (Jackson & Griffin 2000). 

Sopiva sijainti tarkoittaa muun muassa sitä, että rakenteiden läheisyydestä löy-

tyy eläimille soveliasta elinympäristöä, eikä niiden lähistöllä ole voimakasta ih-

misen aiheuttamaa häiriötä (Rodriguez ym. 1996).  

 

Mahdollisimman yhtenäisenä jatkuvaa maisemaa sekä suojaavaa kasvillisuutta 

on perinteisesti pidetty tärkeänä kulkureittirakennetta lähestyville eläimille. 

Parhaassa tapauksessa maisema jatkuu rakenteen toiselle puolelle siten, että 

eläin ei välttämättä edes hahmota ylittävänsä tai alittavansa tiealuetta (Smith 

ym. 2015).  

 

Erityisesti pienten ja keskikokoisten lajien ajatellaan hyötyvän kasvillisuuden 

tarjoamasta suojasta kulkureittirakennetta lähestyessään (esim. Rodriguez ym. 

1996, Clevenger & Waltho 1999, Kuva 5). Myös osa suuremmista, metsäisessä 

ympäristössä viihtyvistä eläimistä liikkuu mielellään kasvillisuuden suojissa - 

esimerkiksi puuman on havaittu suosivan rakenteita, joita se voi lähestyä kasvil-

lisuuden suojissa (Clevenger & Waltho 2005). Gagnon ym. (2011) päätyivät suo-

sittelemaan valkohäntäpeuroille tarkoitettujen rakenteiden sijoittamista paik-

kaan, jossa on tarjolla suojaavaa kasvillisuutta tien molemmilla puolilla. Toi-

saalta avoimeen maastoon sopeutuneet lajit voivat välttää kasvillisuuden peit-

tämää lähestymisreittiä saalistajien pelossa. 

 

 

Kuva 5.  Suojaavan kasvillisuuden kehittyminen vihersilloille tapahtuu 

hitaasti. Kuvassa nousu Suurisuon vihersillalle Pyhtäällä. 

Valokuva: Milla Niemi. 
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Eri eläinlajien mieltymykset voivat olla osin tilannesidonnaisia, joten eri aikoina 

ja eri paikoissa tehtyjen tutkimusten johtopäätökset voivat olla keskenään risti-

riitaisiakin. Esimerkiksi ihmistoiminnasta aiheutuvalla häiriölle herkät lajit saat-

tavat suosia kauempana asutuksesta sijaitsevaa kulkureittirakennetta, vaikka se 

olisi muilta ominaisuuksiltaan puutteellinen.  

 

Vihersiltojen tapauksessa suojaava kasvillisuus suunnitellaan usein jatkumaan 

sillan yli. Asari ym. (2020) selvittivät Japanissa tehdyssä tutkimuksessaan eläin-

ten liikkumista kolmella ylikulkusillalla, joista kaksi oli asfaltoituja, ihmisten 

käyttöön tarkoitettuja kapeita siltoja ja yksi istutuksin maisemoitu kapea viher-

silta. Kaikissa ylikuluissa havaittiin eläimiä, mutta maisemoitua siltaa hyödynsi 

suurempi lajijoukko. Keskikokoisten nisäkkäiden lisäksi japaninpeuran (Cervus 

nippon) havaittiin käyttävän kaikkia siltoja. 

 

1.2.5  Aitaamisen merkitys 

Yleisesti ottaen niin yli- kuin alikulkuja kannattaa käyttää yhdessä riista-aitojen 

kanssa, jotka estävät eläinten pääsyn tiealueelle (esim. Dodd ym. 2004, Huijser 

ym. 2016) ja osin myös ohjaavat eläimiä haluttuun suuntaan. Erityisesti suuriko-

koiset, pitkiä matkoja liikkuvat eläimet, voivat seurata aidanvierustaa (LeBlond 

ym. 2007) kunnes löytävät sopivan tienylitypaikan. Riista-aitojen teho on laji-

kohtainen; esimerkiksi ilvekset ja karhut pääsevät halutessaan aidan yli, ja toi-

saalta pienet ja keskikokoiset eläimet livahtavat helposti tiealueelle aidan alta 

tai muista sopivista aukkopaikoista (McCollister & van Manen 2010). 

 

1.2.6  Ihmistoiminnan vaikutus 

Hyvin usein suositellaan, että eläimille tarkoitetut kulkureittirakenteet varattai-

siin ainoastaan eläinten käyttöön, koska ihmisen läsnäolo voi vaikuttaa haitalli-

sesti rakenteiden toimivuuteen (esim. Clevenger & Waltho 2000). Häiriötä syn-

tyy esimerkiksi silloin, kun yli- tai alikulussa tai sen välittömässä läheisyydessä 

liikkuu lenkkeilijöitä tai työkoneita. Myös liikenteen melu ja katuvalot (keinovalo) 

ovat ihmistoiminnasta aiheutuvaa häiriötä. Clevenger & Waltho (2005) totesivat 

liikennemelun vaikuttavan negatiivisesti kulkureittirakenteiden käyttöön, ja Ols-

son ym. (2008) havaitsivat moottoritien liikennemäärän vaikuttavan sekä hir-

vien että metsäkauriiden liikkumiseen vihersillalla. 

 

Herkkyys ihmistoiminnasta seuraavalle häiriölle vaihtelee lajiryhmittäin ja jopa 

lajeittain. Erityisen herkkinä häiriölle pidetään petoeläimiä. Esimerkiksi Barrueto 

ym. (2014) havaitsivat suurikokoisten petoeläinten (susi, harmaakarhu, puuma) 

olevan herkkiä kaikelle ihmisen aiheuttamalle häiriölle, ja Shilling ym. (2018) sai-

vat viitteitä siitä, että erityisesti suurpedot häiriintyvät liikenteen melusta kul-

kureittirakenteita käyttäessään. 

 

Eläimet oppivat ainakin jossakin määrin väistämään ihmisiä kulkureittiraken-

teissa liikkuessaan. Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että musta-

karhut liikkuivat ihmisten suosimissa kulkureittirakenteissa erityisesti aamuisin. 

Peuralajit (Odocoileus sp.) käyttivät häiriöalttiita rakenteita erityisesti yöaikaan 

(Barrueto ym. 2014). Eläinten sopeutuminen ihmisten vuorokausirytmiin edes-

auttaa niiden pärjäämistä ihmistoiminnan leimaamassa maisemassa, mutta pi-

demmän aikavälin vaikutukset esimerkiksi yksilön kelpoisuuteen tai populaation 

kehitykseen ovat pitkälti tuntemattomia. 
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Yleinen näkemys onkin pitkään ollut se, että eläimille tarkoitetut kulkureittira-

kenteet tulisi suunnitella pelkästään eläinten käyttöön (esim. Iuell ym. 2003). 

Silti myös esimerkiksi kuivat sadevesitunnelit tai satunnaiseen ajoneuvoliiken-

teeseen rakennetut alikulut voivat toimia eläinten kulkureitteinä (esim. Rodri-

guez ym. 1996, Bhardwaj ym. 2020a), vaikkakaan eläinten tarpeisiin muokkaa-

mattomat rakenteet eivät välttämättä ole kovin tehokkaita (Mata ym. 2008). 

Myös ihmisten käyttöön rakennettujen ylikulkujen on osoitettu voivan toimia ai-

nakin jossakin määrin eläinten kulkureittinä (Asari ym. 2020).  

 

Van der Grift ym. (2011) seurasivat eläinten liikkumista kahdessa ihmisten suo-

simassa ylikulussa Hollannissa. Suurin osa ihmisistä liikkui silloilla keväisin ja 

kesäisin, ja sunnuntai-iltapäivät olivat erityisen suosittuja ulkoiluhetkiä. Eläimet 

sopeuttivat aikataulujaan ihmisten rytmien mukaan; eläimet käyttivät ylikulkua 

kolmisen tuntia myöhemmin niinä päivinä, jolloin ihmistoiminta oli vilkasta. 

 

Varsinkin suurikokoiset yli- ja alikulut ovat mittavia taloudellisia investointeja, 

mikä lisää painetta toteuttaa sekä ihmisten että eläinten käyttöön tarkoitettuja 

rakenteita. Niin sanotuissa monikäyttösilloissa (multipurpose overpass) ihmis-

ten käyttöön tarkoitetut kulkureittirakenteet pyritään muokkaamaan myös eläi-

mille sopiviksi. Ylikulkujen kohdalla tämä tarkoittaa usein rakenteen leventä-

mistä ja eläimille tarkoitetun, maisemoidun osuuden rakentamista sillan ylittä-

vän tieuran viereen. Alikulkuja puolestaan voidaan muokata paremmin eläinten 

käyttöön sopiviksi esimerkiksi rakennetta avartamalla ja huolehtimalla siitä, 

että alikulua lähestyvä eläin näkee horisontin rakenteen läpi.   
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2  Aineisto ja menetelmät 

2.1  Selvitykseen valitut vihersillat 

Projektiryhmän kokouksessa elokuussa 2019 valittiin kymmenen vihersiltaa 

seurantakohteiksi (Taulukko 1, Kuva 6). Kaksi potentiaalista kohdetta päätettiin 

jättää seurannan ulkopuolelle korkeaksi arvioidun ilkivaltariskin (Kirkkonummi) 

ja maiseman heikon kytkeytyvyyden (Hamina) vuoksi. Kaikki selvitykseen valitut 

vihersillat oli rakennettu valtatielle. Vihersillat esitellään yksityiskohtaisesti ra-

portin liitteinä olevissa kohdekorteissa.  

 

Taulukko 1. Selvitykseen valitut vihersillat.  

Vihersillan nimi 

raportissa 

Vihersillan nimi  

taitorakennerekisterissä 

Siltanumero Valtatien  

numero 

Sammatti Haarajärven vihersilta U-3650 1 

Lohjanharju Pillistön ylikulkukäytävä U-3033 1 

Loviisa1 Loviisan vihersilta U-3700 7 

Loviisa2 Tesjoen vihersilta U-3740 7 

Skoas Skoasin vihersilta KaS-1504 7 

Suurisuo Suurisuon vihersilta KaS-1511 7 

Niitynpää Niitynpään vihersilta KaS-1521 7 

Lelunkallio Hirvelänkallion vihersilta KaS-1443 7, 170 

Kärmekorven-

tie 

Kärmekorventien vihersilta KaS-1452 7 

Heinola Niinimäenharjun ylikulkusilta U-3117 4 

 

 

Kuva 6. Selvitykseen valittujen vihersiltojen sijainti. Kartan pohjana on 

käytetty Maanmittauslaitoksen taustakarttasarjaa, ladattu 

2/2021. 
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2.2  Riistakameraseuranta 

Vihersiltoja seurattiin lähettävien riistakameroiden avulla. Kameramalliksi valit-

tiin Uovision UM785-3G. Malliin päädyttiin hyvien säätö- ja etäohjausmahdolli-

suuksien sekä lyhyen reaktioajan (0,6 s.) vuoksi. Riistakameroihin hankittiin da-

taliittymät Elisalta. Riistakameroihin rakennettiin muoviset sääsuojat vähentä-

mään lumisateesta ja suorasta auringonpaisteesta johtuvia ongelmia. Virtaläh-

teenä käytettiin paristojen lisäksi lyijyhyytelöakkuja (6V, 12 Ah). 

 

Kamerat ohjelmoitiin ottamaan kolme still-kuvaa sarjana siten, että jokaisen ku-

vasarjan jälkeen kameran liiketunnistin kytkeytyi minuutiksi pois päältä. Asetuk-

sia muutettiin tarvittaessa etäohjaustoiminnolla. Kesällä kamerat kytkettiin pois 

toiminnasta päivän ajaksi, koska tuulessa heiluvat puuntaimet ja muu kasvilli-

suus johtivat hallitsemattomaan virhekuvien määrään. Todennäköisesti aiheu-

tunut aineistohävikki oli maltillinen; Ruotsissa toteutetussa tutkimuksessa vas-

taavalla toimintatavalla saatiin dokumentoitua 92 % vihersiltaa käyttävistä hir-

vistä ja 86 % metsäkauriista (Olsson ym. 2008).  

 

Riistakamerat sijoitettiin siltakannen keskikohtaan ja kiinnitettiin sillan reunaan 

rakennetun riista-aidan rakenteisiin nippusiteillä ja remmeillä (Kuva 7). Kamerat 

sijoitettiin sillan keskikohtaan, jotta valokuviin tallentuneet eläimet olisivat 

mahdollisimman todennäköisesti ylittäneet tiealueen vihersiltaa pitkin, eivätkä 

vain käyneet sillan tuntumassa kääntymässä.  Sijoituspaikan valintaan vaikutti 

myös käytännönläheinen syy; lähes kaikkien siltojen keskikohtaan on rakennus-

vaiheessa tehty noin kaksi metriä leveä hiekkapohjainen jälkipeti, josta vihersil-

lalla liikkuvien eläinten jäljet on mahdollista käydä tarkistamassa. Näissä jälki-

pedeissä ei ollut kasvillisuutta, eli ne muodostivat esteettömän kuvauslinjan 

koko sillan poikki. Näin vältyttiin turhalta kuvauslinjojen raivaamiselta.  

 

 

Kuva 7. Riistakamera kuvaamassa vihersillalla. Valokuva: Milla Niemi. 
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Riistakameraseurannasta ilmoitettiin vihersillan molemmissa päissä kamera-

valvonnasta kertovilla kylteillä sekä erillisin infotauluin. Kamerat lukittiin, ja 

niissä käytettiin nelinumeroista salasanaa. Seurantaan valittu kameramalli 

käytti valokuvien lähettämisessä SSL-suojattua yhteyttä. 

 

Riistakamerat asennettiin silloille vuoden 2019 elo-syyskuun taitteessa. Kame-

rat eivät lukeneet alkuperäisiä muistikortteja kunnolla, ja osa valokuvista ei tal-

lentunut muistikorteille lainkaan. Tämä johti siihen, että suuri osa ensimmäisen 

kahden kuukauden seuranta-aineistosta menetettiin. Kun ongelma saatiin pai-

kallistettua, vaihdettiin SD-kortit toisen valmistajan kortteihin marraskuun 2019 

puolivälissä. Uudet kortit toimivat kameroissa moitteetta. Muistikorttiongelman 

vuoksi varsinainen seurantajakso päätettiin aloittaa vasta joulukuun 2019 

alusta. Riistakameroiden muistikortit tyhjennettiin ja virtalähteet vaihdettiin 

tarpeesta riippuen 1 - 3 kuukauden välein. Seurantaa jatkettiin vuoden 2020 mar-

raskuun loppuun saakka. Riistakamerat kerättiin maastosta joulukuun 2020 

alussa. 

 

2.3  Valokuvien käsittely 

Riistakameroiden ottamat valokuvat (n. 120 000) siirrettiin muistikorteilta ulkoi-

selle kovalevylle. Valokuvat käytiin läpi ja niistä poistettiin esimerkiksi tuulesta 

johtuvat virhekuvat. Sen jälkeen valokuvat, joihin oli tallentunut eläimiä tai ihmi-

siä (tai ajoneuvoja) siirrettiin tietokoneen kovalevylle asennettuun digiKam-oh-

jelmaan. Kuville annettiin ohjelmassa niiden sisältöä vastaavat tunnisteet, jonka 

jälkeen valokuvien metatiedot (mm aikaleima ja tunnisteet) eksportattiin Excel-

tiedostoksi. Tämän jälkeen ihmisistä ja ajoneuvoista otetut valokuvat tuhottiin.  

 

Jokainen riistakameran kuvaan taltioitunut eläin tulkittiin tässä selvityksessä 

sillan ylittäneeksi eläimeksi, vaikka ylitystä ei pystytty todentamaan. Riistaka-

merat asennettiin kuvaamaan siltojen keskikohtaa, joten todennäköisesti suurin 

osa kuvatuista eläimistä on todellisuudessakin ylittänyt sillan.  

 

2.4  Tietosuojan huomiointi 

Vuonna 2018 voimaantulleen EU:n tietosuoja-asetuksen (ns. GDPR-asetus) mu-

kaan sellaista valokuvaa, josta henkilö on mahdollista tunnistaa, pidetään hen-

kilötietona. Edelleen valokuvajoukko (esim. riistakameran ottamat, tunnistetta-

vat kuvat ihmisistä) muodostaa henkilörekisterin tietojen käsittelyvaiheessa eli 

esimerkiksi silloin, kun tiedot 

lähetetään sähköpostiin tai siirretään muistikortilta tietokoneelle. Henkilörekis-

terin syntyminen edellyttää mm tietosuojaselosteen laatimista, suojatun sähkö-

postiyhteyttä käyttöä kuvien lähettämisessä sekä valokuvatiedostojen kryptaa-

mista tai muuta suojausta. Henkilötietojen käsittelylle on myös oltava peruste. 

Tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin vastattiin laatimalla tietosuojaseloste ja 

käyttämällä SSL-suojattua sähköpostiyhteyttä valokuvien lähettämisessä. 

Maastossa olevat riistakamerat lukittiin ja suojattiin salasanalla, ja kameroiden 

muistikorteilta puretut tiedostot säilytettiin ulkoisella kovalevyllä lukitussa ti-

lassa, eikä niitä siirretty missään vaiheessa pilvipalveluun. Sähköpostiin ja valo-

kuvamateriaaliin oli pääsy vain nimetyillä henkilöillä.  
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3  Tulokset 

3.1  Vihersiltoja käyttäneet lajit 

Vuoden mittaisen tutkimusjakson (1.12.2019 - 30.11.2020) aikana seurantaan va-

lituilta silloilta dokumentoitiin kaikkiaan 9 399 eläinten tai ihmisten tekemää yli-

tystä. Riistakamerakuviin tallentui yksitoista luonnonvaraista nisäkäslajia: met-

säjänis, rusakko, kettu, mäyrä, supikoira, hirvi, metsäkauris, valkohäntäpeura, 

villisika, ilves ja karhu. 

 

 

Kuva 8.  Luonnonvaraisten eläinten tekemät ylitykset vihersilloilla  

seurantajakson (1.12.2019–30.11.2020) aikana. 

Yli kolmasosa (810 kpl, 36 %) kaikista (2 271) luonnonvaraisten eläinten teke-

mistä ylityksistä oli valkohäntäpeurojen tekemiä (Kuva 8, Taulukko 2). Hirvien 

tekemiä ylityksiä oli 338 (15 %) ja metsäkauriiden lähes yhtä monta, 327 (14 %). 

Suurin osa valkohäntäpeurojen tekemistä ylityksistä tapahtui Länsi-Uudella-

maalla sijaitsevilla Lohjanharjun ja Sammatin vihersilloilla (Taulukko 2), jotka 

olivat pienten sorkkaeläinten päivittäisessä käytössä. Hirvet käyttivät erityisesti 

Itä-Uudellamaalla sijaitsevaa Suurisuon vihersiltaa. Valkohäntäpeurat käyttivät 

kaikkia muita paitsi Loviisa1-vihersiltaa, ja hirvet kaikkia muita paitsi Heinolan 

kapeaa vihersiltaa. Metsäkauriskuvia saatiin jokaiselta seuratulta sillalta.  

 

Ylityksistä 175 (8 %) oli jäniseläinten tekemiä (Taulukko 2). Sekä rusakko- että 

metsäjänishavaintoja tehtiin erityisesti Skoasin ja Lelunkallion vihersilloilla. Su-

pikoirakuvista (34 kpl) kaksi kolmasosaa kertyi Lohjanharjun vihersillalta ja Lo-

viisa1-sillalta. Ketut (108) käyttivät kaikkia siltoja, erityisesti Suurisuon ja Niityn-

pään siltoja. Ainoat mäyrähavainnot (2) tehtiin Skoasin vihersillalla.  

 

Villisikahavainnot (100 kpl, 4 %) keskittyivät Skoasin ja Suurisuon vihersilloille. 

Ilvekset käyttivät satunnaisesti kahdeksaa vihersiltaa kymmenestä. Yhteensä il-

veshavaintoja saatiin 23. Ainoa seurantajakson aikainen karhuhavainto tehtiin 

Lelunkallion vihersillalla. Ennen seurantajakson alkamista saatiin kuva karhusta 

myös Loviisa1-sillalta. 
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Luonnonvaraisten nisäkkäiden lisäksi vihersilloilta saatiin kaksi kuvaa kissasta 

sekä jonkin verran kuvia yksin liikkuneista koirista. Niitä ei ole raportoitu taulu-

koissa ja kuvissa. 

 

Taulukko 2.  Luonnonvaraisten eläinten tekemät ylitykset vihersilloilla seuran-

tajakson (1.12.2019–30.11.2020) aikana. 
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Metsäjänis 1 0 2 6 7 0 0 11 0 2 29 

Rusakko 4 5 2 2 19 0 0 32 2 5 71 

Tunnistamaton 

jäniseläin 
2 6 5 9 10 5 0 25 6 7 75 

Kettu 3 11 4 8 16 21 19 16 1 9 108 

Mäyrä 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Supikoira 1 11 10 1 3 4 2 1 0 1 34 

Hirvi 13 38 36 25 27 113 18 21 47 0 338 

Metsäkauris 72 61 8 4 69 34 53 5 5 16 327 

Valkohäntä-

peura 
354 385 0 3 9 33 2 7 9 8 810 

Tunnistamaton 

hirvieläin 
149 77 0 0 0 7 7 4 4 3 251 

Villisika 0 0 1 3 73 21 0 0 2 0 100 

Ilves 2 0 1 0 1 2 5 9 1 2 23 

Karhu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Tunnistamaton 8 15 14 8 7 5 18 18 3 6 102 

Yhteensä 609 609 83 69 243 245 124 150 80 59 2271 

 

Seurantajakson aikana todennetuista ylityksistä (2 271) 2014 eli 89 % oli yksit-

täisten eläinten tekemiä. Valokuvasta (tai kuvasarjasta) tunnistettiin varmasti 

kaksi eri eläinyksilöä 193 kertaa (8 %) ja kolme eläinyksilöä 43 kertaa (2 %). Suu-

rin osa (82 %) näistä havainnoista koski hirvieläimiä. Neljä kertaa kuvista pys-

tyttiin laskemaan neljä ja kaksi kertaa viisi valkohäntäpeuraa. Enimmillään eläi-

miä (villisikoja) oli yhdessä kuvassa kuusi yksilöä. 

 

Sukupuolelleen (uros, naaras, vasallinen naaras) pystyttiin tunnistamaan rei-

lusti yli puolet vihersilloilla liikkuneista hirvieläimistä (hirvi 64 %, metsäkauris 

58 % ja valkohäntäpeura 60 %). Sukupuolelleen tunnistetuista hirvistä 122 oli 

uroksia ja 64 naaraita. Lisäksi kuviin tallentui 13 vasallista naarasta. Tunniste-

tuista valkohäntäpeuroista uroksia oli 216 ja naaraita 227. Vasallisia naaraita ai-

neistoon tallentui 25. Sukupuolelleen tunnistetuista metsäkauriista 135 oli urok-

sia ja 72 naaraita. Vasallisia naaraita saatiin kuviin yksi. 
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Hirvisonneja liikkui vihersilloilla reilusti hirvilehmiä enemmän kesäkuusta syys-

kuuhun. Metsäkauriilla urosten osuus tunnistetuista yksilöistä korostui touko-

elokuussa ja valkohäntäpeuralla marraskuussa (Kuvat 9 - 11). 

 

 
Kuva 9.  Vihersilloilla seurantajakson (1.12.2019–30.11.2020) aikana 

liikkuneet hirvet (N = 331) sukupuolittain ja kuukausittain. 

 
Kuva 10.  Vihersilloilla seurantajakson (1.12.2019–30.11.2020) aikana 

liikkuneet metsäkauriit (N = 327) sukupuolittain ja kuukausittain. 

 

Kuva 11.  Vihersilloilla seurantajakson (1.12.2019–30.11.2020) aikana 

liikkuneet valkohäntäpeurat (N = 810) sukupuolittain ja 

kuukausittain. 
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3.2  Ylitysten ajallinen jakauma 

Eniten eläinten tekemiä ylityksiä rekisteröitiin marraskuussa (310 kpl, 14 %) ja 

kesäkuussa (295 kpl, 13 %) (Kuva 12). Pienimmillään eläinten tekemien ylitysten 

määrä silloilla oli maalis-huhtikuussa sekä keskitalvella. 

 

 

Kuva 12.  Eläinten tekemät ylitykset (N = 2 215) kuukausittain tutkimus-

jakson (1.12.2019–30.11.2020) aikana. Lelunkallion vihersillan 

riistakameran toimintahäiriön vuoksi kuvasta puuttuu elo- ja 

syyskuulta yhteensä 56 ylitystä, koska kuvissa oli virheellinen 

aikaleima. 

Hirvieläimistä valkohäntäpeurat käyttivät vihersiltoja selvästi eniten marras-

kuussa (Kuva 13), jonka aikana rekisteröitiin lähes neljännes (23 %) valkohäntä-

peurojen tekemistä ylityksistä. Toinen piikki ajoittui kesäkuulle (13 % ylityksistä). 

Muiden hirvieläinlajien osalta kuukausikohtainen vaihtelu ei ollut yhtä suurta, 

mutta metsäkauriit liikkuivat silloilla erityisesti kesän aikana, ja hirvet sekä ke-

sällä että syksyllä.  

 

Kuva 13.  Hirvieläinten tekemät ylitykset (N = 1 719) kuukausittain tutkimus-

jakson (1.12.2019–30.11.2020) aikana. Lelunkallion vihersillan 

riistakameran toimintahäiriön vuoksi kuvasta puuttuu elo- ja 

syyskuulta yhteensä seitsemän hirvieläinten tekemää ylitystä, 

koska kuvissa oli virheellinen aikaleima. 
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Eläinten tekemät ylitykset painottuivat myöhäiseen iltaan ja aikaiseen aamuun 

(Kuva 14). Vähiten tienylityksiä tapahtui keskipäivän molemmin puolin. Osa ka-

meroista jouduttiin kesällä kytkemään päivän ajaksi pois päältä tuulesta ja au-

ringosta johtuvien virhekuvien vuoksi. Kesä-elokuun pudottaminen pois tarkas-

telusta loivensi jonkin verran tienylitysten tunneittaista jakaumaa (kuva 14, 

oranssi väri), mutta se ei vaikuttanut ilmiön havaitsemiseen. Hirvieläinten teke-

mien ylitysten ajallinen jakauma oli vastaavanlainen (Kuva 15).  

 

 

Kuva 14.  Eläinten tekemät ylitykset (N = 2 215) tunneittain koko tutkimus-

jakson (1.12.2019 - 30.11.2020) aikana (sininen väri) sekä eläinten 

tekemät ylitykset tunneittain 1.12.2019–31.5.2020 ja 1.9.2020–

30.11.2020 (oranssi väri). Lelunkallion vihersillan riistakameran 

toimintahäiriön vuoksi kuvasta puuttuu elo- ja syyskuulta 

yhteensä 56 ylitystä, koska kuvissa oli virheellinen aikaleima. 

 

Kuva 15.  Hirvieläinten tekemät ylitykset (N = 1719) tunneittain tutkimus-

jakson (1.12.2019–30.11.2020) aikana. Lelunkallion vihersillan 

riistakameran toimintahäiriön vuoksi kuvasta puuttuu elo- ja 

syyskuulta yhteensä seitsemän hirvieläinten tekemää ylitystä, 

koska kuvissa oli virheellinen aikaleima. 
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Kun tarkasteltiin hirvieläinten tekemien tienylitysten vuorokaudenaikaista 

jakaumaa Sammatin ja Lohjanharjun sillalla, havaittiin ylitysten ajoittumisessa 

selkeä ero (Kuva 16); hirvieläimet käyttivät myös ihmisten suosimaa Sammatin 

vihersiltaa aikaisemmin aamulla kuin Lohjanharjun siltaa, jolla ihmisiä liikkui 

lähinnä satunnaisesti. Lohjanharjun vihersiltaa hirvieläimet käyttivät jonkin 

verran myös keskipäivän molemmin puolin, kun Sammatin sillalla liikkui silloin 

vain yksittäisiä eläimiä. 

 

 

Kuva 16.  Hirvieläinten tekemät ylitykset (N = 833) tunneittain tutkimus- 

jakson (1.12.2019–30.11.2020, pl. kesäkuu-elokuu) aikana 

Sammatin ja Lohjanharjun vihersilloilla. 

 

3.3  Eläinten liikkuminen vihersilloilla 

Hirvieläinten tekemistä tienylityksistä 64 % tapahtui vihersiltojen maise-

moidulla osuudella ja 35 % tieuraa pitkin. Tieuran hyödyntämisessä oli lajikoh-

taisia eroja; hirvet käyttivät lähes yksinomaan maisemoitua osuutta, kun taas 

varsinkin valkohäntäpeurat liikkuivat usein myös ajoneuvoliikenteelle varattua 

tieuraa pitkin (Kuva 17). 

 

Muista eläimistä suurin osa kuvattiin sillan maisemoidulla osuudella. Esimer-

kiksi ilveksistä yhdeksän kymmenestä käytti ylitykseen maisemoitua osuutta, ja 

ainoa seurantajakson aikainen karhuhavainto tehtiin maisemoidusta osasta. 

Joillakin silloilla (esim. Niitynpää, Suurisuo) oli kenttäkäyntien yhteydessä sel-

västi havaittavat polut maisemoidun osuuden kasvillisuudessa. Todennäköi-

sesti polkuja ovat hyödyntäneet erityisesti keskikokoiset nisäkkäät, jotka eivät 

välttämättä ole taltioituneet riistakamerakuviin. Niitynpään sillalta löydettiin 

myös supikoiran käymälä.  
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Kuva 17.  Hirvieläinten tekemien tienylitysten (N = 1 621) sijoittuminen viher-

sillalla tutkimusjakson 1.12.2019–30.11.2020 aikana. Skoasin viher-

silta on poistettu tarkastelusta, koska sillalta kerätty aineisto ei 

ole vertailukelpoinen kameran asemoinnin vuoksi. Tieto ylitys-

kohdasta puuttuu viidestä kuvasta. 

Kaksi kolmesta (67 %) vihersiltaa käyttäneestä hirvieläimestä ylitti sen kävellen 

(Kuva 18). Paikoillaan seisoi kuvanottohetkellä 18 % eläimistä. Vain 13 % laukkasi 

tai ravasi kuvaushetkellä. Erot lajien välillä olivat varsin pienet. Hirvistä kuvaus-

hetkellä laukkasi tai ravasi 16 %, metsäkauriista 13 % ja valkohäntäpeuroista 11 

%. Muista lajeista (lajiryhmistä) jäniseläimet ja keskikokoiset petoeläimet vai-

kuttivat usein pikemminkin viettävän aikaansa sillalla kuin käyttävän sitä pää-

määrätietoisesti kulkureittinä tiealueen yli. Ilvekset näyttivät pääsääntöisesti 

etenevän hitaasti kävellen, kun villisiat puolestaan liikkuivat varsin rivakasti. 

 

 

Kuva 18.  Vihersilloilla liikkuneiden hirvieläinten (N = 1 726) etenemisnopeus 

kuvaushetkellä. 
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3.4  Ihmisten liikkuminen vihersilloilla 

Kaikilla seuratuilla vihersilloilla liikkui ihmisiä sekä lihasvoimin että erilaisilla 

moottoriajoneuvoilla. Vilkkainta ihmisten liikkuminen oli Sammatin vihersillalla, 

jossa kuvattiin seurantajakson aikana 1 299 henkilöautoa ja 556 muuta ajoneu-

voa (Kuva 19). Runsaasta ihmistoiminnasta huolimatta Sammatin vihersilta oli 

pienten sorkkaeläinten jokaöisessä käytössä. Lohjanharjun ja Heinolan vihersil-

loilla ei ollut ajoneuvoliikennettä muutamaa poikkeusta pois lukien. 

 

Lihasvoimin ihmisiä liikkui eniten Heinolan vihersillalla, jossa kävelijöitä/hölk-

kääjiä, pyöräilijöitä, ratsastajia ja koiranulkoiluttajia liikkui 298 kertaa. Myös 

Sammatti, Loviisa1 ja Lelukallio olivat lenkkeilijöiden suosiossa. 

 

 

Kuva 19.  Ihmisten ja luonnonvaraisten eläinten tekemät ylitykset viher-

silloilla tutkimusjakson (1.12.2019 - 30.11.2020) aikana. Skoasin 

vihersilta ei ole vertailukelpoinen muista seurantakohteista 

poikkeavan kameran asemoinnin vuoksi. 
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4  Tulosten tarkastelu 

4.1  Vihersiltoja käyttäneet lajit 

Vuoden mittaisen seurantajakson aikana vihersiltojen riistakameroihin tallentui 

yksitoista luonnonvaraista nisäkäslajia. Jokaisella sillalla tehtiin lisäksi havain-

toja koirista, ja kaksi kertaa kuviin saatiin kissa. Ihmiset käyttivät kaikkia viher-

siltoja. 

 

Hirvieläinten osuus kaikista eläinten tekemistä ylityksistä oli huomattavan suuri; 

noin kaksi kolmesta dokumentoidusta ylityksestä oli hirvieläinten tekemiä. To-

dennäköisesti hirvieläimet korostuvat aineistossa yksinkertaisesti siitä syystä, 

että ne tallentuvat riistakameroiden kuviin varmemmin kuin pienet ja keskiko-

koiset eläimet.  

 

Valkohäntäpeurat vastasivat kaikkiaan joka kolmannesta (36 %) luonnonvarais-

ten eläinten tekemästä ylityksestä. Seuraavaksi eniten kuviin tallentui hirviä (15 

%) ja metsäkauriita (14 %). Hirvieläinten liikkuminen vihersilloilla oli odotettua; 

esimerkiksi Ruotsissa sekä hirvien että metsäkauriiden on osoitettu käyttävän 

ylikulkuja (Olsson ym. 2008, Olsson & Widen 2008), ja Kanadassa valkohäntä-

peuran sukulaislajeineen on todettu hyödyntävän sekä yli- että alikulkuja liikku-

essaan (Clevenger & Waltho 2005).  

 

Valkohäntäpeurojen osuus eläinten tekemistä ylityksistä korostui Länsi-Uudel-

lamaalla sijaitsevilla silloilla (Kuva 20); sekä Sammatin että Lohjanharjun viher-

silloilta kirjattiin lähes neljäsataa valkohäntäpeurahavaintoa. Valkohäntäpeura-

havaintojen suuri määrä näiltä silloilta ei ole sinällään yllättävää. Vaikka Suo-

men suurimmat valkohäntäpeurakannan tihentymät eivät tutkimusalueelle 

osukaan, oli esimerkiksi Lohjan riistanhoitoyhdistyksen alueelle arvioitu met-

sästyksenjälkeinen kanta 2019/2020 noin 17 yksilöä tuhannella hehtaarilla. Tut-

kimusalueen itäpäässä Virolahdella valkohäntäpeurakannan kooksi puolestaan 

arvioitiin noin 3 yksilöä tuhatta hehtaaria kohden (Kukko & Pusenius 2020). 

 

 

Kuva 20.  Valkohäntäpeuranaaras Sammatin vihersillalla kesäkuussa 2020. 

Valokuva: Väylävirasto 
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Useammasta kuin joka toisesta vihersilloilla liikkuneesta, lajilleen määritetystä 

hirvieläimestä pystyttiin tunnistamaan sukupuoli eläimen sarvien tai muiden 

tuntomerkkien perusteella. Sekä hirvisonneja että metsäkaurispukkeja (Kuva 21) 

liikkui vihersilloilla lähes kaksi kertaa niin paljon kuin naaraita. Tunnistetuista 

valkohäntäpeuroista sen sijaan uroksia ja naaraita oli lähes saman verran.  

 

 

Kuva 21.  Hirvieläinuroksista saatiin vihersilloilla enemmän kuvia kuin 

naaraista. Metsäkaurispukki tallentui riistakameran kuvaan 

Niitynpään vihersillalla. Valokuva: Väylävirasto 

Hirven osalta tulokset ovat yhteneväiset Ruotsissa toteutetun tutkimuksen 

(Olsson ym. 2008) kanssa, jossa havaittiin aikuisten hirviurosten ja vasattomien 

naaraiden käyttäneen vihersiltaa enemmän ja vasallisten naaraiden vähemmän 

kuin kannan rakenteen perusteella olisi voinut olettaa. Tässä selvityksessä ei 

tarkasteltu tarkemmin vihersiltojen lähialueiden hirvieläinkantojen kokoa tai ra-

kennetta, mutta esimerkiksi Pyhtään seudulla arvioitiin vuoden 2019 metsästys-

kauden jälkeen olevan noin 1,7 naarashirveä yhtä urosta kohden (Luonnonvara-

keskus 2021).  Valkohäntäpeuran aikuiskannan sukupuolisuhteeksi metsästys-

kauden 2019/2020 jälkeen arvioitiin koko maan tasolla 1,24 naarasta yhtä urosta 

kohden (Kukko & Pusenius 2020). Mikäli valkohäntäpeurakannan sukupuolira-

kenne olisi seurantakohteiden läheisyydessä vastaavanlainen, tarkoittaisi se 

hienoista urosvoittoisuutta myös vihersiltoja käyttäneissä valkohäntäpeurois-

sa. Metsäkauriin osalta vastaavia tietoja kannan rakenteesta ei ole saatavilla. 

 

Urosten painottuminen tämän selvityksen aineistossa selittynee pitkälti urosten 

liikkumisaktiivisuudella - erityisesti kiima-aikaan hirvieläinurokset voivat liikkua 

pitkiä matkoja (Niemi ym. 2013). Selitystä tukee myös havaintojen ajallinen ja-

kauma; hirvisonneja liikkui vihersilloilla reilusti hirvilehmiä enemmän kesä-

kuusta syyskuuhun. Metsäkauriilla urosten osuus tunnistetuista yksilöistä ko-

rostui touko-elokuussa urosten ollessa muutenkin aktiivisimmillaan ja valko-

häntäpeuralla marraskuussa kiima-aikana. 
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Kolme neljästä villisikojen tekemästä vihersillan ylityksestä (yht. 100 kpl) tapah-

tui Pyhtäällä sijaitsevaa Skoasin vihersiltaa pitkin (Kuva 22). Villisikoja liikkui 

myös Suurisuon vihersillalla, ja yksittäisiä kuvia saatiin kolmelta muulta sillalta 

(Loviisa1, Loviisa2 ja Kärmekorventie). Siltakohtaisten havaintojen määrä selit-

tynee pitkälti villisian levinneisyydellä. Metsästäjien hirvijahdin 2019 päätteeksi 

tekemien arvioiden perusteella Suomen tiheimmät villisika-alueet löytyvät itäi-

seltä Uudeltamaalta ja Kaakkois-Suomesta (Kukko & Kunnasranta 2020). Villi-

sian levinneisyys on kuitenkin toistaiseksi varsin laikuittaista. Keski-Euroopassa 

toteutetuissa tutkimuksissa on havaittu villisikojen hyödyntävän ylikulkuja 

säännöllisesti (van Wieren & Worm 2001; Renard ym. 2008), joten villisiat oppi-

nevat hyödyntämään rakenteita sujuvasti myös meillä. 

 

 

Kuva 22.  Villisiat käyttivät erityisesti Pyhtäällä sijaitsevaa Skoasin 

vihersiltaa. Valokuva: Väylävirasto 

Jäniseläimet käyttivät kaikkia seurattuja vihersiltoja. Eniten havaintoja saatiin 

Lelunkallion (68 kpl) ja Skoasin (36 kpl) vihersilloilta. Lajilleen pystyttiin tunnis-

tamaan sata havaintoa, joista suurin osa (71 kpl) oli rusakoita. Rusakoiden tiede-

tään käyttävän ylikulkuja (Krauze-Gryz & Gryz 2016, Myslajek ym. 2020). Metsä-

jäniksistä tietoa ei ole ollut saatavilla lähinnä sen vuoksi, että suurin osa viher-

siltoja käsittelevistä tutkimuksista on toteutettu metsäjäniksen levinneisyys-

alueen ulkopuolella. Kaikki kuviin tallentuneet jäniseläimet eivät välttämättä 

käyttäneet vihersiltoja tien ylitykseen, vaan ennemminkin osana päivittäistä 

elinpiiriään. Kuvatut eläimet seisoivat usein kameran edessä tai liikkuivat sillan 

keskikohtaan tehdyllä hiekkaisella jälkipedillä.  

 

Kettuja liikkui kaikilla vihersilloilla ja supikoiria yhdeksällä sillalla kymmenestä. 

Molempien lajien tiedetään hyödyntävän vihersiltoja (Renard et al. 2008, 

Mysłajek ym. 2020). Vaikka eri yksilöiden elinpiirit voivat olla osin päällekkäisiä 

(Kauhala ym. 2006), on luultavaa, että vihersilloilla liikkuvat ketut ja supikoirat 

ovat pääsääntöisesti liikkuneet oman elinpiirinsä sisällä, eli yhtä siltaa on käyt-

tänyt yksi tai korkeintaan muutama yksilö. Mäyrästä saatiin vain kaksi kuvaa, 

molemmat Skoasin vihersillalta. Mäyrien tiedetään käyttävän ylikulkuja ainakin 

satunnaisesti (Mysłajek ym. 2020).  
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On varsin todennäköistä, että iso osa silloilla liikkuvista jäniseläimistä ja keski-

kokoisista petoeläimistä on jäänyt havaitsematta. Kameroiden liiketunnistin ei 

välttämättä ole reagoinut sillan toisessa reunassa liikkuvaan pienikokoiseen 

eläimeen. Toisaalta keskikokoisetkin eläimet ovat päässeet helposti livahta-

maan noin 1,2 metrin korkeuteen asennettujen riistakameroiden toimintasäteen 

alapuolelta.  

 

Ilvekset käyttivät seurantajakson aikana kahdeksaa siltaa kymmenestä. Eniten 

ilveskuvia saatiin Lelunkallion vihersillalta (Kuva 23), yhteensä 9 kpl. Muut il-

veshavainnot olivat yksittäisistä eläimistä, mutta Lelunkallion sillalla kuviin tal-

lentui yhtenä yönä ilvespentue. Taitavina kiipeilijöinä ilvekset pääsevät yli riista-

aidoista, joten ne eivät ole yhtä sidottuja kulkureittirakenteiden käyttöön kuin 

esimerkiksi hirvieläimet. Gloyne & Clevenger (2001) seurasivat puumien liikku-

mista alikuluissa. Yhtä alikulkua käytti pääsääntöisesti vain yksi yksilö, eli käy-

tännössä alikulun läheisyydessä sijaitsevan elinpiirin haltija. On mahdollista, 

että myös tässä seurannassa yhdeltä vihersillalta raportoidut ilveksen tekemät 

ylitykset olivat joko pitkälti tai kokonaan yhden yksilön tekemiä. 

 

 

Kuva 23.  Ilves Lelunkallion vihersillalla toukokuussa 2020. Valokuva: 

Väylävirasto. 

Seurantajakson aikana riistakameroihin tallentui yksi karhun tekemä ylitys Le-

lunkallion vihersillalla. Ennen varsinaisen seurantajakson alkua saatiin kuva 

karhusta Loviisa1-sillalta. Näiden lisäksi saatiin yleisöhavainto kahdesta erilli-

sestä tapauksesta, joissa karhu oli ylittänyt vihersillan. Ensimmäinen autoilijalta 

saatu (näkö)havainto koski (todennäköisesti) Kärmekorventien vihersiltaa. Ha-

vaintoa ei pystytty vahvistamaan valokuvista, vaikka sillalle asennettu kamera 

toimi ko. ajankohtana normaalisti. Toinen (jälki)havainto tehtiin Lelunkallion vi-

hersillalta juhannuksena, jolloin sillan riistakamera oli häiriön vuoksi pois toi-

minnasta. Vaikka suurpedot ovat kulkureittirakenteita käyttäessään herkkiä ih-

misen aiheuttamalle häiriölle (esim. Clevenger & Waltho 2000), on Kanadassa 

tehdyissä tutkimuksissa eri karhulajien osoitettu käyttävän sekä yli- että alikul-

kuja (esim. Sawaya ym. 2013). Myös meillä esiintyvän ruskeakarhun tiedetään 

käyttävän vihersiltoja; Kusak ym. (2009) raportoivat karhujen käyttäneen noin 

100 metriä leveää vihersiltaa Kroatiassa. Tutkijat saivat viitteitä siitä, että jotkut 

karhuyksilöt olisivat oppineet käyttämään kulkureittirakenteita säännöllisesti 

elinpiirillään liikkuessaan.  
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Riistakameroihin ei tallentunut havaintoja siilistä, oravasta, pienistä näätäeläi-

mistä (näätä, kärppä, lumikko), kuusipeurasta, ahmasta tai sudesta. Pienikokois-

ten lajien osalta puuttuminen voi selittyä pitkälti niiden koolla; varsinkin pienet 

näätäeläimet ovat helposti voineet ohittaa kameran kuvauttamatta itseään. Toi-

saalta ne pääsevät halutessaan livahtamaan tiealueelle riista-aitojen verkon 

läpi. 

 

Japanissa tehdyssä tutkimuksessa oravien ja lumikoiden havaittiin hyödyntävän 

maisemoitua siltaa (Asari ym. 2020), ja pienten näätäeläinten on havaittu liikku-

van ylikuluissa vähintään satunnaisesti (Krauze-Gryz & Gryz 2016, Myslajek ym. 

2020). Myös susien tiedetään käyttävän ylikulkuja (Šver ym. 2016, Mysłajek ym. 

2020) ja ahmojen on raportoitu hyödyntävän ainakin alikulkuja (Clevenger ym. 

2011). 

 

4.2  Vihersiltojen käytön ajallinen jakauma 

Eniten eläinten tekemiä ylityksiä vihersilloilta kirjattiin marraskuussa ja kesä-

kuussa. Molemmat piikit selittyvät pitkälti valkohäntäpeurojen liikkeillä. Siltojen 

ylitysmäärissä havaittu kuukausittainen vaihtelu käy hyvin yksiin Niemen ym. 

(2013) havaintojen kanssa - kiima-aikana marraskuussa varsinkin valkohäntä-

peurapukit liikkuvat pitkiä matkoja, kun naaraat puolestaan ovat liikekannalla 

erityisesti alkukesästä. Myös Gunson & Healy (2015) raportoivat Odocoileus-su-

vun peuralajien käyttävän seuraamaansa ylikulkua erityisesti kesällä ja syksyllä. 

 

Hirvet käyttivät seurattuja ylikulkuja eniten kesä-lokakuun välisenä ajanjaksona. 

Vastaavasti Olsson ym. (2008) havaitsivat Ruotsissa toteutetussa tutkimuk-

sessa hirvien käyttävän 17 metriä leveää vihersiltaa enemmän kesällä kuin tal-

vella. Havainnot sopivat varsin hyvin yksiin hirvien vuodenaikoihin sidotun liik-

kumisaktiivisuuden vaihtelun kanssa; toisessa ruotsalaistutkimuksessa hirvien 

havaittiin ylittävän teitä toukokuussa ja kesäkuussa sekä marraskuun puolivälin 

ja tammikuun alun välillä eli aikoina, jolloin hirvet muuttavat kesä- ja talvilaidun-

tensa välillä (Neumann ym. 2012).  

 

Metsäkauriit ylittivät monitoroituja vihersiltoja läpi vuoden, joskin niidenkin 

osalta havaittiin loiva kesäaikainen ylitysmäärien kasvu, jonka ajoitus käy hyvin 

yksiin Honzován (2013) havaintojen kanssa. Myös Olsson ym. (2008) raportoivat 

metsäkauriiden liikkuvan vihersillalla tasaisesti läpi vuoden. Hirvestä ja erityi-

sesti valkohäntäpeurasta poikkeavaa ajallista jakaumaa selittänee pitkälti met-

säkauriin elinpiirien pienempi koko: vihersiltaa käyttävät todennäköisesti hyvin 

pitkälti ne yksilöt, joiden elinpiirillä silta sijaitsee. Tässä seurannassa havaittu 

lievä kesäaikainen kasvu ylitysmäärissä näyttäisi olleen seurausta metsäkauris-

pukkien kesäaikaan lisääntyvästä liikkuvuudesta; suurin osa vihersilloilla kesän 

kuukausina liikkuneista metsäkauriista oli uroksia (ks. myös Niemi ym. 2013).   

 

Vaikka seurantajakson talvi oli poikkeuksellisen leuto ja vähäluminen (eteläi-

sessä Suomessa käytännössä lumeton), näkyi vuodenaikoihin sidotun liikku-

misaktiivisuuden vaihtelu myös tämän selvityksen tuloksissa - ylikulkujen 

käyttö oli vähäisintä maalis-huhtikuussa ja toisaalta keskitalvella. Eläimet liik-

kuvat vähiten talviaikaan energiaa säästääkseen, ja seurannassa havaituista la-

jeista mäyrä ja karhu nukkuvat talviunta. Myös supikoirat nukkuvat talviunta, 

mutta saattavat liikkua jonkin verran varsinkin leutoina talvina.  
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Vuorokaudenajan vaikutusta eläinten tekemien ylitysten määrään tarkasteltiin 

hirvieläinten osalta. Kaikilla lajeilla ylitysten ajallinen jakauma oli samantyyppi-

nen; vihersiltoja käytettiin aamun, illan ja yön tunteina, mutta keskipäivän mo-

lemmin puolin ylityksiä ei juurikaan tapahtunut. Tulokset sopivat hyvin yhteen 

hirvieläinten liikkumisaktiivisuuden kanssa. Esimerkiksi hirvet ovat aktiivisim-

millaan muutaman tunnin ajan aamulla ja illalla (Neumann ym. 2012). Osaltaan 

eläinten tekemien ylitysten painottuminen vuorokauden hiljaisiin tunteihin voi 

olla sopeumaa vihersilloilla liikkuneista ihmisistä aiheutuneeseen häiriöön (ks. 

esim. Barrueto ym. 2014).  

 

4.3  Vihersiltojen ominaisuuksien vaikutus niiden 

käyttöön 

Eri lajien vaatimukset kulkureittirakenteiden ominaisuuksien suhteen vaihtele-

vat. Esimerkiksi hirvieläimiä on pidetty herkkinä rakenteellisille seikoille (Cle-

venger & Waltho 2000). Clevenger & Waltho (2005) havaitsivatkin, että kun ih-

misen aiheuttama häiriö vakioitiin, nousivat rakenteelliset tekijät hirvieläimille 

tärkeimmäksi kulkureittirakenteiden käyttöä selittäväksi tekijäksi. Vastaavasti 

suuriin nisäkäspetoihin vaikuttivat rakenteellisten tekijöiden lisäksi myös mai-

seman piirteet.  

 

Tässä selvityksessä seuratut vihersillat poikkesivat toisistaan sekä iältään, ra-

kenteellisilta ominaisuuksiltaan että kasvillisuudeltaan. Asetelma ei anna mah-

dollisuutta tehdä perusteltuja johtopäätöksiä esimerkiksi siltojen maisemoinnin 

vaikutuksesta eläinten tekemiin ylityksiin, koska muita tekijöitä on mahdotonta 

kontrolloida. Seuraaviin havaintoihin tulee siksi suhtautua varauksella. 

 

Suomen tiettävästi ensimmäinen eläinylikulku eli Heinolan vihersilta (Kuva 24) 

poikkesi rakenteellisesti muista seuratuista kohteista. Kapea silta on tehty ra-

kentamalla kevyelle liikenteelle tarkoitetun sillan viereen toinen silta. Puolet sil-

lasta on maisemoitu, mutta puusto on sittemmin jäänyt raivaamatta. Seurannan 

aikana sillalla kasvoi läpipääsemätön männikkö, joka kavensi eläinten käytössä 

olevan osion ajouran levyiseksi. Heinolan vihersilta oli ainoa, jota hirvet eivät 

käyttäneet selvitysaikana. Sillan etumaastoa kuvaava, tähän selvitykseen kuu-

lumaton riistakamera paljasti hirvilehmän käyneen kääntymässä sillan vieressä 

uskaltautumatta kuitenkaan sillalle. Metsäkauriin tekemiä ylityksiä Heinolan vi-

hersillalta laskettiin 16 ja valkohäntäpeurojen kahdeksan. Puolet pienistä hir-

vieläimistä ylitti sillan ravaten tai laukaten, kun kaikista hirvieläimistä koko tut-

kimusjakson aikana ravasi tai laukkasi vain 13 %. Tässä selvityksessä tehdyt ha-

vainnot ovat yhteneviä keskieurooppalaisen tutkimuksen (Pfister ym. 1997 For-

man 2003 mukaan) kanssa, jossa havaittiin suurikokoisten nisäkkäiden käyttä-

vän alle 20 metriä leveitä ylikulkuja vähemmän kuin leveämpiä siltoja ja liikku-

van kapeissa rakenteissa varovaisemmin kuin leveissä. 
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Kuva 24.  Valkohäntäpeuranaaras vasoineen ylitti Heinolan vihersillan 

elokuussa 2020. Valokuva: Väylävirasto 

Kaikilla selvityksessä mukana olleilla vihersilloilla oli ajoneuvoliikenteelle vara-

tun väylän lisäksi istutuksin maisemoitu osio eläimille. Maisemoidun osion 

käyttö vaihteli lajeittain. Keskikokoisista eläimistä saadut valokuvat olivat lähes 

poikkeuksetta maisemoidusta osasta siltakantta. Tämä voi johtua esimerkiksi 

siitä, että eläimet hyödyntävät vihersiltoja pikemminkin luontevana osana elin-

piiriään tai yksinkertaisesti siitä, että riistakameroiden liikkeentunnistin ei ole 

rekisteröinyt siltakannen toisessa reunassa liikkuvaa eläintä. 

 

Valtaosa vihersilloilla liikkuneista hirvistä käytti siltojen maisemoitua osuutta, 

kun erityisesti valkohäntäpeurat puolestaan hyödynsivät sujuvasti myös 

tieuraa. Erityisen aktiivista tieuran käyttö oli Sammatin vihersillalla, jossa peräti 

neljä viidestä valkohäntäpeurojen tekemästä tienylityksestä tapahtui tieuraa 

pitkin (Kuva 25). Havainnosta ei tule tehdä päätelmää, että valkohäntäpeura ei 

hyötyisi sillalla kasvavasta suojavasta kasvillisuudesta - tulos voi selittyä muu-

taman eläinyksilön mieltymyksellä. On myös mahdollista, että kyseisen sillan 

rakenteessa on jotain sellaista, mikä ohjaa siltaa käyttävät eläimet hyödyntä-

mään ajouraa maisemoidun osuuden sijasta. Tämä selitys saa tukea Lohjanhar-

jun vihersillalla tehdyistä havainnoista. Hyvin maisemoituneen ja ihmisten vä-

hän käyttämän sillan ylittävät valkohäntäpeurat hyödynsivät enemmän sillan 

maisemoitua osuutta, kuin helppokulkuista tieuraa. 

 

Tämän seurannan aikainen talvi oli Etelä-Suomessa poikkeuksellisen leuto ja 

vähäluminen. Kovina lumitalvina eläimet todennäköisesti pyrkivät hyödyntä-

mään avointa tieuraa liikkuessaan.  

 



Väyläviraston julkaisuja 26/2021 35 

 

 

Kuva 25.  Valkohäntäpeuranaaras vasoineen hyödynsi tieuraa ylittäessään 

Sammatin vihersillan. Valokuva: Väylävirasto. 

4.4  Ihmisen aiheuttaman häiriön vaikutus viher-

siltojen käyttöön 

Ihmisten liikkuminen kulkureittirakenteiden lähellä tai rakenteita pitkin vaikut-

taa negatiivisesti niiden toimivuuteen eläinten kulkureittinä (Clevenger & 

Waltho 2000). Häiriötä syntyy paitsi yli- ja alikuluissa liikkumisesta, myös valta-

tietä pitkin kulkevasta liikenteestä.  

 

Tässä selvityksessä seuratuista kohteista ihmisiä liikkui erityisen paljon Sam-

matin vihersillalla, joka oli myös pienten hirvieläinten jokaöisessä käytössä. Ak-

tiivinen ihmistoiminta ei siis estänyt eläimiä käyttämästä vihersiltaa. Kuitenkin 

runsas ihmistoiminta sillalla mahdollisesti vaikutti eläinten tekemien ylitysten 

ajoittumiseen. Kun eläinten tekemien ylitysten vuorokaudenaikaista jakaumaa 

verrattiin ihmisten päivittäin käyttämällä Sammatin vihersillalla ja ainoastaan 

satunnaisessa ihmiskäytössä olevalla Lohjanharjun vihersillalla, havaittiin aa-

muisen ylityspiikin ajoittuvan Sammatissa aikaisemmaksi. Toisin sanoen Sam-

matin vihersiltaa käyttäneet eläimet sopeuttivat toimintansa ihmisen läsnä-

oloon. Myös Barrueto ym. (2014) raportoivat joidenkin eläinlajien sopeuttavan 

kulkureittirakenteiden käyttöä sen mukaan, miten paljon niissä oli ihmistoimin-

nasta aiheutuvaa häiriötä.  
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Yksi esimerkki ihmisestä aiheutuvasta häiriöstä on keinotekoinen valaistus. Va-

laistuksen tiedetään vähentävän lepakoiden liikkumista alikuluissa (Bhardwaj 

ym. 2020b), ja Bliss-Ketchum ym. (2016) ovat havainneet myös joidenkin nisä-

käslajien välttelevän valaistuja alikulkuja. Vihersillan alapuolella kulkevan pää-

tien valaistuksen vaikutuksesta eläinten käyttäytymiseen ei ole tietoa. Ainakin 

teoriassa on jopa mahdollista, että moottoritien valaistus vähentäisi ajoneuvo-

jen valoista johtuvaa häiriötä. 

 

Liikennemäärän kasvu voi saada varsinkin ihmistoiminnalle herkimmät eläimet 

välttelemään koko tiealuetta ja lisätä näin tiestä johtuvaa estevaikutusta. Este-

vaikutus ei kuitenkaan kasva lineaarisesti liikennemäärän nousun mukana, ja 

reagointi on myös pitkälti lajikohtaista (esim. Jacobson ym. 2016).  

 

Tämä selvitys toteutettiin sikäli hyvin poikkeuksellisena aikana, että kevättal-

vella 2020 tapahtui koronarajoituksista johtuva liikennemäärien väheneminen. 

Fintrafficin (2021) mukaan koko vuoden 2020 tieliikenteen määrä pääteillä laski 

noin 10 prosenttia. Tässä selvityksessä kerätty aineisto ei anna mahdollisuutta 

ottaa kantaa siihen, lisäsikö liikennemäärien lasku vihersiltojen käyttöä normaa-

livuoteen verrattuna. Sen sijaan tiedetään, että kevättalvella tapahtunut liiken-

nemäärien notkahdus näkyi jonkin verran hirvieläinonnettomuustilastoissa; 

Suomen tieverkolla tapahtui kevään aikana vähemmän hirvieläinonnettomuuk-

sia, kuin edellisten vuosien perusteella olisi voinut odottaa (Bíl ym. 2021). 

 

Gagnon ym. 2011 suosittelivat sijoittamaan kulkureittirakenteet kauaksi ihmis-

toiminnasta aiheutuvasta häiriöstä tai vaihtoehtoisesti paikalle, jossa ihmistoi-

minta keskittyy päiväaikaan. Näin eläimet voivat hyödyntää rakenteita öisin - ku-

ten Sammatin vihersiltaa käyttäneet hirvieläimet tekivätkin. Kulkureittiraken-

teita suunniteltaessa ei kuitenkaan tulisi luottaa liikaa eläinten sopeutumisky-

kyyn. Vaikka monet lajit sopeutuvat ihmistoiminnasta aiheuttamaan häiriöön li-

säämällä yöaikaista aktiivisuuttaan (Gaynor ym. 2018), voi käytöksen muokkaa-

misella olla jopa populaatiotason vaikutuksia. 

 

4.5  Eläinten tottuminen vihersiltoihin 

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että eläimet tarvitsevat aikaa tottuakseen 

uusiin kulkureittirakenteisiin (Reed ym. 1975, Clevenger & Waltho 2000, van 

Wieren & Worm 2001). Esimerkiksi vapitien on havaittu tottuvan alikulkuihin 

noin neljässä vuodessa, ja valkohäntäpeurat tottuivat jossakin määrin jopa häi-

riöalttiiseen pienehköön alikulkuun (Gagnon ym. 2011).  

 

On mahdollista, että eläinten tekemien ylitysten määrät kasvavat 5 - 10 vuotta 

kulkureittirakenteen rakentamisen jälkeen (Clevenger & Waltho 2003). Tässä 

selvityksessä itäisimmät seurantakohteet (Lelunkallio, Kärmekorventie) olivat 

seurannan aloitushetkellä olleet käytössä alle kolme vuotta. Näillä silloilla 

eläinten tekemien ylitysten määrä oli suhteellisen pieni. Kuusi vuotta käytössä 

olleilla silloilla (Loviisa1, Loviisa2, Skoas, Suurisuo, Niitynpää) ylityksiä tapahtui 

hiukan enemmän (suhteutus keskiarvoon). Omassa luokassaan olivat seuran-

nan aloitushetkellä reilusti toistakymmentä vuotta vanhat vihersillat (Sam-

matti, Lohjanharju) Länsi-Uudellamaalla. Havaittuja eroja saattaa selittää eläin-

ten tottuminen tiealueen aitaamiseen ja kulkureittirakenteen sijaintiin.  
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Ajan myötä rakenteet myös maisemoituvat paremmin suojaavan kasvillisuuden 

kasvaessa, joten eri tekijöiden vaikutusta voi olla hankala erottaa toisistaan. On 

myös hyvä huomata, että pelkästään ylitysmäärien vertaaminen ei välttämättä 

paljasta kulkureittirakenteen käytössä tapahtuvaa kehitystä; eläinhavaintojen 

lisääntyminen voi kertoa yhtä lailla eläintiheydessä tapahtuneista muutoksista 

kuin siitä, että eläimet olisivat tottuneet rakenteeseen. 

 

Osa vihersiltoja käyttäneistä hirvieläimistä pystyttiin tunnistamaan yksilölli-

sesti. Esimerkiksi joidenkin metsäkauris- ja valkohäntäpeurapukkien havaittiin 

käyttävän tiettyä vihersiltaa varsin säännöllisesti. Myös Sammatin ja Lohjanhar-

jun vihersilloilla tapahtuva päivittäinen eläinliikenne viittaisi siihen, että ne 

eläinyksilöt, jotka elävät kulkureittirakenteen läheisyydessä, saattavat oppia 

käyttämään rakennetta osana normaaleja kulkureittejään liikkuessaan elinpii-

rinsä sisällä. Olsson ym. (2008) seurasivat metsäkauriiden ja hirvien liikkumista 

vihersillalla kuuden vuoden ajan sillan valmistumisesta lähtien. Metsäkauriiden 

tekemät tienylitykset lisääntyivät seurannan aikana, mutta hirvien osalta vas-

taavaa muutosta tutkijat eivät havainneet. Tutkijat arvelivat eron voivan johtua 

lajien elinpiirien koosta; huomattavasti pienemmällä alueella elävät metsä-

kauriit voivat oppia hyödyntämään vihersiltaa päivittäisessä liikkumisessaan, 

kun taas yksittäinen hirviyksilö ei välttämättä kohtaa siltaa riittävän usein eh-

tiäkseen tottua siihen. 

 

Tottuminen voi olla hitaampaa niiden eläinyksilöiden kohdalla, jotka kohtaavat 

rakenteen vain vuodenaikaisvaelluksensa aikana. Esimerkiksi muuttavat vapitit 

(Gagnon ym. 2011) ja paksusarvilampaat (Seidler ym. 2017) kuitenkin näyttäisivät 

tottuvan rakenteisiin ajan kuluessa. Tässä selvityksessä ei pystytty erottamaan 

kesä- ja talvilaiduntensa välillä muuttavia hirviä vihersiltojen tuntumassa pysy-

vämmin elävistä yksilöistä, mutta ilmiö lienee samansuuntainen - hirvet oppine-

vat ajan kanssa suuntaamaan muuttoreittinsä kulkemaan vihersiltojen tai mui-

den niiden kulun mahdollistavien rakenteiden kautta.  

 

On hyvä muistaa, että jos ylikulkusilta tai muu rakenne ei ole eläimille ominai-

suuksiltaan sopiva, eivät eläimet opi käyttämään sitä pitkänkään ajan kuluessa 

(esim. Attah 2012). Tämä oli selvästi havaittavissa myös tässä selvityksessä Hei-

nolan vihersillan osalta - eläimillä olisi kyllä ollut aikaa oppia käyttämään 1990-

luvulla rakennettua ja vuonna 2005 levennettyä ylikulkua.  

 

4.6  Vihersiltojen vaikutusalue 

Jos vihersilta tai muu kulkureittiratkaisu sijaitsee eläimen elinpiirin sisällä, voi 

eläinyksilö hyödyntää rakennetta jopa päivittäin esimerkiksi siirtyessään lepo- 

ja ruokailualueiden välillä. Ne eläinyksilöt, jotka elävät eri vuodenaikoina eri alu-

eilla, saattavat hyödyntää rakennetta esimerkiksi kahdesti vuodessa siirtyes-

sään kesä- ja talvielinpiiriensä välillä. Nuoret, emonsa elinpiiriltä dispersoimaan 

lähtevät yksilöt puolestaan saattavat käyttää yksittäistä rakennetta vain kerran, 

jos niiden reitille sellainen osuu.  

 

Se, miten laajalla alueella eläviä eläimiä yksittäisen kulkureittirakenteen voi-

daan katsoa hyödyttävän, riippuu hyvin pitkälti kohdelajin käyttämien elinpiirien 

koosta sekä toisaalta dispersointikyvystä. Laajimmat elinpiirit löytyvät tyypilli-

sesti suurpedoilta. Elinpiirien koko vaihtelee muun muassa saaliseläinten kan-

nantiheyksien mukaan. Mittakaavaa saa esimerkiksi siitä, että ilvesnaaraiden 
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vuosittain käyttämän elinpiirin koko voi olla satoja neliökilometrejä, uroksilla 

jopa moninkertainen (Sunde ym. 2000). Nuorten ilvesten dispersaalimatka on 

tyypillisesti kymmeniä kilometrejä (Herrero ym. 2020). Dispersoivat sudet puo-

lestaan voivat liikkua satoja, poikkeustapauksissa jopa tuhansia kilometrejä (Ko-

jola ym. 2009). Vaikka vihersilta tai muu kulkureittirakenne olisikin pääasiassa 

yhden elinpiirillään liikkuvan eläinyksilön käytössä (ks. esim. Gloyne & Clevenger 

2001), voi se ainakin teoriassa mahdollistaa kaukaakin lähteneiden eläinyksilöi-

den pääsyn tiealueen yli. 

 

Myös lajit, jotka käyttävät erilaisia elinympäristöjä eri vuodenaikoina, voivat liik-

kua laajalla alueella. Ruotsalaisessa tutkimuksessa seurattiin GPS-pannoitet-

tuja hirviä. Uroshirvien elinpiirin koko oli keskimäärin viitisenkymmentä neliöki-

lometriä. Naaraiden elinpiirit olivat pienempiä (Olsson ym. 2010). Hirvien vuo-

denaikaisvaellukset kesä- ja talvilaidunten välillä määräytyvät pitkälti saata-

villa olevien resurssien mukaan, ja matkat voivat olla jopa kymmeniä kilometrejä 

pitkiä (Singh ym. 2012). Esimerkiksi muulipeurojen tiedetään oppineen hyödyn-

tämään niiden muuttoreitille rakennettua ylikulkua (Simpson ym. 2016). Mikäli 

hirvien perinteisesti käyttämät kesä- ja talvilaidunalueet sijaitsevat riista-aida-

tun tien eri puolilla, voisi hyvin sijoitettu ja rakenteellisesti toimiva yli- tai ali-

kulku hyödyttää mahdollisesti jopa kymmenien kilometrien säteellä eläviä hir-

viä. 

 

Honzová (2013) vertasi GPS-pannoitettujen metsäkauriiden ja valkohäntäpeuro-

jen elinpiirien kokoa sekä seurasi eläinyksilöiden liikkumista eri vuodenaikoina. 

Molemmat lajit elivät keskimäärin muutaman sadan hehtaarin (muutaman ne-

liökilometrin) kokoisilla elinpiireillä, vaikkakin elinpiirin koko oli sidoksissa sekä 

vuodenaikaan että eläimen ikään ja sukupuoleen. Hirvien tavoin myös osa met-

säkauris- ja valkohäntäpeurayksilöistä osoittautui migratorisiksi, eli ne vaihtoi-

vat elinpiiriään vuodenaikojen vaihtuessa. Keskimääräinen kesä- ja talvielinpii-

rin väli oli noin yhdeksän kilometriä metsäkauriilla ja seitsemän kilometriä val-

kohäntäpeuralla. 

 

Kauhala ym. (2006) seurasivat keskikokoisten nisäkäspetojen (kettu, supikoira, 

mäyrä) liikkumista Virolahdella Kaakkois-Suomessa. Elinpiirien koko oli suu-

ruusluokaltaan muutamia kilometrejä. Kirjoittajat arvioivat, että kettunaaraat 

voisivat dispersoida keskimäärin 21 kilometriä ja urokset 29 kilometriä. Supikoi-

ralle lasketut dispersaalimatkat olivat hiukan lyhyempiä. Jäniseläimet (Kuva 26) 

puolestaan elävät hiukan pienemmällä elinpiirillä kuin keskikokoiset nisäkäspe-

dot; Hämeenlinnassa ja Oulussa toteutetussa tutkimuksessa metsäjänisten 

vuoden aikana käyttämän keskimääräinen koko oli parisensataa hehtaaria eli 

kaksi neliökilometriä (Kauhala ym. 2005). 
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Kuva 26.  Metsäjänis Skoasin vihersillalla. Valokuva: Väylävirasto.  

Koska eläinten liikkumisen mittakaava vaihtelee, ja eri lajeilla voi olla toisistaan 

poikkeavia vaatimuksia kulkureittirakenteen ominaisuuksien suhteen, monet 

tutkijat suosittelevat nykyään rakentamaan mieluummin yhden massiivisen kul-

kureittirakenteen sijasta useita pienempiä rakenteita eläinten käyttöön (esim. 

Karlson ym. 2017). Kaikkien rakenteiden ei tarvitse olla vihersiltoja tai leveitä ali-

kulkusiltoja, vaan pienet ja keskikokoiset nisäkkäät ja sammakkoeläimet voidaan 

ohjata tien ali esimerkiksi vesistösiltojen yhteyteen sijoitettuja kuivapolkuja tai 

kuivahyllyjä myöten (esim. Niemi ym. 2014) tai sadevesitunneleita muistuttavien 

pieneläintunneleiden läpi (esim. Veenbaas ym. 2003).  

 

 

4.7  Selvityksen ongelmat ja virhelähteet 

Vihersiltojen riistakameraseuranta oli alun perin tarkoitus aloittaa jo elo-syys-

kuun taitteessa, mutta kamerat eivät lukeneet valittua muistikorttimallia kun-

nolla. Tilalle vaihdettiin toisen valmistajan muistikortit, jotka toimivat moit-

teetta. Seurantajakson aloitus siirtyi kuitenkin kolmella kuukaudella joulukuun 

2019 alkuun. Myös vuoden mittaiseksi suunnitellun seurantajakson loppua siir-

rettiin vastaavasti marraskuun 2020 loppuun. 

 

Riistakameroiden sijainti vihersilloilla määräytyi pitkälti sillan rakenteen mu-

kaan; kahdeksan kymmenestä kamerasta asennettiin sillan keskikohtaan siten, 

että ne ainakin teoriassa kuvasivat kaikki sillan keskipisteeseen ylittävät eläi-

met. Kuvaussuunnasta riippuen joidenkin kameroiden asemoinnista seurasi au-

ringosta johtuvia virhekuvia, joiden määrää pyrittiin rajoittamaan sääsuojilla. 

Aurinkoakin suuremmaksi ongelmaksi muodostui tuulessa heiluva kasvillisuus. 

Virhekuviin pyrittiin reagoimaan kameroiden liiketunnistimen herkkyyttä säätä-

mällä sekä poistamalla kasvillisuutta kameroiden edestä, mutta virhekuvien 

määrää ei saatu kaikilla silloilla hallintaan. Koska kamerat oli ohjelmoitu pitä-

mään minuutin tauko kuvasarjojen välissä, aiheutui jokaisesta virhekuvasta mi-

nuutin aikaikkuna, jonka aikana sillan ylittävä eläin on jäänyt kuvaamatta. Lisäksi 
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kuvamassan käsittely kulutti kameroiden akut ja täytti muistikortit pahimmil-

laan parissa viikossa. Tämän vuoksi kamerat päätettiin kesällä ohjelmoida toi-

mimaan vain illan ja aamun välisenä aikana eli silloin, kun eläinten tiedettiin 

käyttävän vihersiltoja aktiivisimmin. Aineistoon aiheutunut vinouma on pyritty 

huomioimaan raportin tulososiossa niiltä osin, kuin sen on katsottu oleellisesti 

voivan vaikuttaa tuloksiin (esim. ylitysten vuorokaudenaikainen jakauma) tai 

niistä tehtäviin päätelmiin. 

 

Riistakameroissa ilmeni seurannan aikana jonkin verran yllättäviä toimintahäi-

riöitä. Esimerkiksi Lelunkallion vihersillan kameran kuviin tallentui kesän aikana 

virheellisiä aikaleimoja. Kyseinen kamera ei tunnistanut ulkoista virhelähdettä, 

eikä siinä sen vuoksi käytetty kuvien lähetystoimintoa tai etäohjausmahdolli-

suutta. Aikaleimaongelma paljastuikin vasta seuraavan huoltokäynnin yhtey-

dessä, jolloin puutteellista aineistoa oli ehtinyt kertyä jo parin kuukauden ajalta. 

Joitakin kertoja täyttä varaustasoa näyttävät riistakamerat sammuivat yllättäen 

muutaman viikon toimittuaan. Koska seuranta-alue oli maantieteellisesti laaja, 

ei jokaiseen toimintahäiriöön ollut mahdollisuutta reagoida välittömästi. 

 

Kaikki vihersiltoja käyttäneet eläimet eivät todennäköisesti ole tallentuneet riis-

takameroiden kuviin. Suurikokoisten lajien osalta havainnointiprosentti lienee 

kuitenkin hyvä. Olsson ym. (2008) vertasivat eri seurantamenetelmien tuotta-

maa informaatiota ja totesivat riistakameroiden dokumentoineet 92 % hirvien ja 

86 % metsäkauriiden tekemistä vihersiltojen ylityksistä. Pienen ja keskikokois-

ten eläinten kohdalla aineistohävikki lienee huomattavasti suurempi. 

 

Riistakamerat sijoitettiin vihersilloille tarkoituksellisesti siten, että ne kuvaisivat 

kaikki silloilla liikkuvat eläimet. Samalla kuviin tallentuivat myös vihersiltoja 

käyttävät ihmiset. Skoasin vihersillan osalta kameran sijaintia muutettiin seu-

rannan alettua paikallisilta saadun kritiikin vuoksi siten, että se kuvasi ainoas-

taan vihersillan maisemoitua osuutta. Skoasin sillalta kerätty aineisto on siksi 

puutteellinen, eikä se ole vertailukelpoinen muiden siltojen kanssa. Ongelma on 

huomioitu raportin tulososiossa niiltä osin, kuin sen on katsottu oleellisesti vai-

kuttavan tuloksiin (esim. ylitysten sijoittuminen sillalla). 

 

Riistakameroita ei varastettu seurannan aikana. Niitynpään vihersillan kame-

ralle tehtiin seurannan alussa ilkivaltaa rikkomalla kamerasta antenni ja vään-

tämällä sääsuoja kameran linssin eteen. Tapauksesta tehtiin rikosilmoitus. Riis-

takameraan ilmestyi myöhemmin ehjä antenni rikotun tilalle. 

 

Tässä selvityksessä ei pystytty kontrolloimaan vihersiltoja lähestyneiden, 

mutta jostakin syystä poiskääntyneiden eläinten määrää. Gagnon ym. (2007) ha-

vaitsivat noin joka kolmannen alikulkua lähestyvän vapitin pakenevan raskaan 

ajoneuvon ohittaessa alikulun. Vastaavasti noin joka kuudes vapiti pakeni hen-

kilöautoa. Puolassa tehdyssä alikulkujen seurantatutkimuksessa (Ważna ym. 

2020) puolestaan havaittiin, että 22 % alikulkuun jo sisään menneistä eläimistä 

ei mennytkään sen läpi. Erityisesti kauriit ja jossain määrin myös villisiat kään-

tyivät herkästi takaisin. Mikäli vihersiltojen monitorointi toteutetaan joskus uu-

delleen, olisi suositeltavaa pyrkiä dokumentoimaan myös rakenteita lähestyvien 

eläinten käyttäytymistä. Näin voitaisiin paremmin tunnistaa tekijöitä, jotka vai-

kuttavat rakenteiden toimivuuteen. 
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Seurantajakson talvi (2019–2020) oli ennätyksellisen leuto ja eteläisessä Suo-

messa käytännössä lumeton. Erityisesti vähälumisuus on voinut vaikuttaa tä-

män seurannan tuloksiin; mitä vähemmän lunta on, sen helpompi esimerkiksi 

hirvieläinten on liikkua. Lumensyvyyden tiedetään vaikuttavan sekä metsä-

kauriiden että valkohäntäpeurojen talviaikaiseen habitaatinvalintaan (Mysterud 

ym. 1997, Morrison ym. 2003) ja hirvien vuodenaikaismuuttoon (Singh ym. 2012) 

sekä villisian liikkumiseen (Thurfjell ym. 2014). Seurannan tulokset olisivat mah-

dollisesti olleet erilaiset kovana lumitalvena, jos lumi olisi hankaloittanut eläin-

ten liikkumista.  
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5  Johtopäätökset ja mahdolliset jatko- 

selvitystarpeet 

5.1  Monitoroitujen vihersiltojen toimivuus 

Tässä selvityksessä seurattiin vuoden ajan suurten ja keskikokoisten nisäkkäi-

den liikkumista kymmenellä eteläisessä Suomessa sijaitsevalla vihersillalla 

(monikäyttösillalla). Eläimet käyttivät kaikkia monitoroituja rakenteita, mutta 

ylitysten määrä vaihteli kohteittain. Eniten käytetyiltä Sammatin ja Lohjanharjun 

vihersilloilta dokumentoitiin yli kuusisataa eläinten tekemää yksittäistä ylitystä, 

kun puolestaan eläinten lähinnä satunnaisesti käyttämä kapea vihersilta Heino-

lassa keräsi tästä vain kymmenesosan. 

 

Noin kaksi kolmasosaa dokumentoiduista ylityksistä oli hirvieläinten tekemiä. 

Valkohäntäpeurat ja metsäkauriit hyödynsivät kaikkia vihersiltoja, mutta Heino-

lan sillalta ei tehty yhtään havaintoa hirven tekemästä ylityksestä. Villisikoja 

liikkui viidellä vihersillalla. Keskikokoisistä nisäkkäistä vihersiltoja käyttivät ru-

sakko, metsäjänis, kettu, supikoira ja mäyrä. Todennäköisesti keskikokoiset 

eläinlajit käyttivät vihersiltoja enemmän kuin selvityksen tulosten perusteella 

voisi olettaa - eläimen koon pienentyessä todennäköisyys dokumentoida ylitys 

riistakameralla laskee. 

 

Seurantakohteet poikkesivat ominaisuuksiltaan (mm rakennusvuosi, kasvilli-

suus, ihmisten aiheuttama häiriö) niin paljon, että selvityksen perusteella ei ole 

mahdollista yksilöidä eri tekijöiden vaikutusta siltojen toimivuuteen. Sammatin 

ja Lohjanharjun vihersiltojen muita siltoja suurempia ylitysmääriä selittänee ai-

nakin eläinten tottuminen vuonna 2006 rakennettuihin siltoihin sekä siltakan-

sien maisemoituminen, mutta osin selitys voi löytyä alueen tiheästä valkohän-

täpeurakannasta. Valtatien 7 yli rakennetut vihersillat keräsivät vähemmän 

eläinten ylityksiä kuin läntisemmät kohteet. Tämä voi johtua osin siitä, että ra-

kenteet ovat suhteellisen uusia, eivätkä eläimet ole välttämättä oppineet vielä 

käyttämään niitä luontevasti kulkureittinään. Myös suojaavan kasvillisuuden 

muodostuminen on näiden siltojen osalta kesken. Lisäksi pienten sorkkaeläinten 

tiheydet tutkimusalueen itäosissa ovat huomattavasti pienemmät kuin alueen 

länsipäässä. Heinolan vihersilta puolestaan on mitä ilmeisemmin liian kapea ja 

suojaton eläinten käyttöön. Päätelmää tukee havainto siitä, että eläimet ylittivät 

Heinolan vihersillan ravaten tai laukaten useammin kuin muut sillat. 

 

Ihmisiä liikkui kaikilla vihersilloilla, ja vilkkainta liikenne oli Sammatin vihersil-

lalla. Ihmistoiminta ei estänyt eläimiä käyttämästä siltaa, mutta hirvieläimet 

ylittivät sillan aikaisemmin aamulla kuin lähellä sijaitsevan Lohjanharjun viher-

sillan, jossa ihmisiä liikkui vain satunnaisesti. Eläimet siis reagoivat ihmisten ai-

heuttamaan häiriöön. Ihmistoiminta voi vaikuttaa eläinten liikkumiseen ja mai-

semankäyttöön muutenkin kuin häiriön kautta. Suomessa on pitkät perinteet 

riistan ruokinnassa, ja sekä metsäkauriit, valkohäntäpeurat että villisiat hyödyn-

tävät ruokintapaikkoja aktiivisesti. Tässä selvityksessä ei kerätty tietoja ruokin-

tapaikkojen sijainnista suhteessa vihersiltoihin. 
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Vihersilloilta dokumentoidut ylitysmäärät eivät suoraan kerro siitä, miten hyvin 

eläimet pääsevät liikkumaan tiealueen puolelta toiselle. Tieverkolla on vihersil-

tojen lisäksi runsaasti erilaisia alikulkuja, jotka voivat olla eläinten aktiivisessa 

käytössä. Myös maisemassa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa siihen, mi-

ten paljon eläimet käyttävät rakenteita.  Kärmekorventien ja Lelunkallion viher-

siltojen eteläpuolelle rakennettiin seuranta-aikana voimalinja. Ennen rakenta-

mista linjan sijoituspaikalta hakattiin puusto arviolta 100 metrin leveydeltä. 

Eläinten on ylitettävä syntynyt avoin alue ennen vihersillalle pääsyä. Sekä voi-

malinjan rakentamisesta aiheutuva häiriö että suojaavan kasvillisuuden poista-

minen ovat voineet vaikuttaa siihen, kuinka paljon eläimiä lähestyy ylikulkua. Ra-

kentamisaikainen häiriö on luonnollisesti väliaikaista, mutta voimalinjan alusta 

pidetään todennäköisesti puuttomana jatkossakin. Sinällään kannatettava aja-

tus yhdistää moottoritie ja voimalinja samaan maisemakäytävään voi vähentää 

näiden vihersiltojen merkitystä maiseman kytkeytyvyyden varmistajana. 

 

5.2  Eläinyhteyksien suunnittelun ja toteutuksen 

kehittämistarpeet 

Eläimille tarkoitetun kulkureittirakenteen suunnittelun tulisi lähteä tarpeen tun-

nistamisesta (ks. esim. Smith ym. 2015). Jo tiesuunnitelmavaiheessa tulisi pyrkiä 

tunnistamaan rakennettavasta tiestä eri eläinlajeille mahdollisesti aiheutuvat 

ongelmat. Jos tie linjataan esimerkiksi hirvien perinteisten kesä- ja talvi-

laidunalueiden väliin, on varsin perusteltua olettaa, että hirvet pyrkivät siirty-

mään laidunalueidensa välillä myös tien rakentamisen jälkeen. Tämä voi paitsi 

aiheuttaa tien eri puolilla elävien hirvipopulaatioiden perinnöllistä eristymistä, 

myös lisätä liikenneturvallisuusongelmia; kohti tuttuja laidunalueitaan hakeutu-

vat hirvet voivat pakkautua riista-aidatun tien varteen ja liikkua entistä enem-

män aitaamattomien teiden yli (Kuva 27), mikä puolestaan voi siirtää kolareita 

aidatulta päätieltä alemmalle tieverkolle (Niemi ym. 2010, Raappana ym. 2019). 

 

 

Kuva 27.  Kun päätielle rakennetaan riista-aita, voivat hirvieläinten tekemät 

tienylitykset lisääntyä alemmalla tieverkolla. Valokuva: Milla 

Niemi. 
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Kun todennäköinen ongelma on tunnistettu, asetetaan mitattavat ennaltaehkäi-

sytavoitteet. Hirviesimerkissä tavoitteena voisi olla esimerkiksi se, että puolet 

aikaisemmin kesä- ja talvilaitumiensa välillä muuttaneista hirvistä onnistuu 

muutossa myös tien rakentamisen jälkeen, eivätkä hirvet pakkaudu tiealueen lä-

histölle. Tämän jälkeen on aika pohtia, miten tavoitteeseen päästään. Tässä esi-

merkissä keinona tavoitteeseen pääsyyn voi olla kirjallisuuteen, aiemmin han-

kittuihin kokemuksiin ja asiantuntija-arvioihin perustuen riista-aidan ja kahden 

leveän alikulun rakentaminen. Valitut rakenteet suunnitellaan hirville sopiviksi, 

ja niiden tarkat sijoituspaikat valitaan siten, että lähialueiden maankäyttö ei estä 

hirviä pääsemästä alikulkujen läheisyyteen. Ennaltaehkäisyn onnistumista arvi-

oidaan jo suunnitteluvaiheessa määritettyjen mittareiden avulla. Tässä tapauk-

sessa hirvien liikkumisessa tapahtuneista muutoksista olisi mahdollista kerätä 

tietoja esimerkiksi GPS-pantaseurannalla, ja hirvien pakkautumista tien lähialu-

eelle voitaisiin arvioida maastolaskennoilla (esim. lumijälkilaskennat, riistaka-

meraseuranta) ja asiantuntijahaastatteluin. 

 

Mikäli eläinyhteydelle ei ole tunnistettu kohdelajia ja asetettu konkreettisia ta-

voitteita, päädytään helposti tavoittelemaan ”kaikille eläimille sopivaa vaihto-

ehtoa”. Koska eri lajien mieltymykset ja vaatimukset poikkeavat toisistaan, yhtä 

kaikille lajeille parasta vaihtoehtoa ei ole olemassa. Muutamia perusperiaatteita 

voidaan kuitenkin pitää varsin yleispätevinä. Ensinnäkin kulkureittirakenteen pi-

täisi sijaita sellaisessa paikassa, että se toimii osana ekologista verkostoa - kah-

den eristyneen elinympäristölaikun yhdistämiseen ei välttämättä kannata pa-

nostaa (ellei tavoitteena ole nimenomaan ko. laikkujen välisen yhteyden luomi-

nen). Toiseksi rakenteen tulisi olla riittävän avara, jotta mahdollisimman moni 

laji uskaltautuisi käyttämään sitä. Kolmanneksi on suositeltavaa minimoida ih-

misten liikkuminen kulkureittirakenteessa ja sen lähialueilla. Nykyään suositel-

laan mieluummin rakentamaan monta pienempää yli- tai alikulkua yhden mas-

siivisen rakenteen sijasta (esim. Karlson ym. 2017), joskin pienempienkin raken-

teiden tulee luonnollisesti olla riittävän avaria, jotta ne toimivat vaativimpienkin 

lajien käytössä. 

 

Vihersillat ja levät alikulut ovat kalliita rakenteita, mikä houkuttaa yhdistämään 

luonnonvaraisten eläinten ja ihmisten liikkumistarpeiden huomioinnin. Suomeen 

rakennetut vihersillat ovatkin käytännössä niin sanottuja monikäyttösiltoja, eli 

ne on tarkoitettu sekä ihmisten että eläinten kulkureitiksi. Sama pätee myös mo-

niin tiestömme alikulkusiltoihin; ne on rakennettu ensisijaisesti esimerkiksi työ-

koneajoa palvelemaan, mutta myös eläimet voivat hyödyntää niitä kulkureittei-

nään. Koska ihmistoiminnasta aiheutuvan häiriön tiedetään vaikuttavan varsin-

kin suurpetojen halukkuuteen käyttää kulkureittirakenteita (ks. kpl 2.6), pää-

sääntöisesti on suositeltu, että eläimille tarkoitetut rakenteet varattaisiin vain 

eläinten käyttöön (esim. Iuell ym. 2003). Varsinkin viime vuosina on kuitenkin 

saatu rohkaisevia kokemuksia siitä, että myös niin sanotut monikäyttösillat voi-

vat toimia eläinten kulkureittinä tiealueen poikki (Asari ym. 2000, Bhardwaj ym. 

2020a, Myslajek ym. 2020). Monikäyttösillan sopivuuteen ratkaisuna vaikuttaa 

muun muassa se, mitä eläinlajeja rakenteen toivotaan hyödyttävän. Joka ta-

pauksessa suositeltavaa on pyrkiä rajoittamaan ihmistoiminnasta aiheutuvaa 

häiriötä esimerkiksi rakenteellisin ratkaisuin. 

 

Kulkureittirakenteiden kunnon säännöllinen seuranta ja kunnossapito tulisi si-

sällyttää jo tien suunnitteluvaiheen asiakirjoihin. Väylähankkeen valmistuttua 

tulee varmistaa kulkuyhteyden seurannan ja kunnossapidon toteutus. Esimer-

kiksi maisemointitarkoituksessa tehdyt istutukset on tarkistettava vähintään 

muutaman vuoden välein ja tarvittaessa korvattava epäonnistuneet istutukset 
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uusilla. Toisaalta puustoa on valmistauduttava tarvittaessa myös raivaamaan. 

Riista-aitojen kunto tulisi tarkistaa säännöllisesti, mielellään vuosittain, ja mah-

dolliset syntyneet aukot paikata viipymättä. Riista-aitojen vierustojen puuston 

raivaus on määritetty kunnossapidon urakoissa. 

 

Olemassa olevia rakenteita kannattaa myös pyrkiä parantamaan, jos se on koh-

tuullisin kustannuksin mahdollista. Esimerkiksi Ruotsissa eläimille tarkoitettui-

hin ylikulkusiltoihin asennetaan usein kiinteät reunakaiteet meluesteeksi (Hyvä-

rinen, suullinen tiedonanto). Niiden lisäämistä jo olemassa oleville vihersilloille 

kannattaisi harkita tapauskohtaisesti. Meluesteet voisivat parantaa esimerkiksi 

Heinolan kapean ja suojattoman vihersillan toimivuutta. Mikäli meluesteet pää-

dytään asentamaan jälkikäteen, tulisi niiden vaikutusta eläinten käyttäytymi-

seen seurata ennen-jälkeen -asetelmalla.  

 

Vihersillan tai muun eläimille tarkoitetun kulkureittiratkaisun vaikutusalue on 

riippuvainen tarkasteltavasta eläinlajista sekä siitä, halutaanko tarkastelussa 

huomioida rakenteen mahdollinen merkitys dispersoiville eli emonsa elinpiiriltä 

lähteville yksilöille. Joka tapauksessa vaikutusalueen voidaan katsoa ulottuvan 

esimerkiksi hirven ja suurpetojen osalta jopa kymmenien kilometrien päähän. 

Jotta vihersillat ja muut kulkureittirakenteet voisivat osaltaan ylläpitää toimivaa 

ekologista verkostoa, tulisi yhteystarpeet huomioida jo maakuntakaavassa - jos 

vihersillalle johtava viheryhteys katkaistaan rakentamalla, ei silta voi yksinään 

ylläpitää maiseman kytkeytyvyyttä. 

  

Maakuntatasoisen kaavoitustyön ohella tulevaisuudessa tulisi kehittää myös 

työkaluja maankäytön ohjaamiseen kulkureittirakenteiden lähialueilla. Esimer-

kiksi massiiviset hakkuut (Kuva 28) voivat vaikuttaa negatiivisesti rakenteiden 

toimintaan. Tienpitäjä ei voi ohjata yksityismaiden maankäyttöä, mutta tulevai-

suudessa kannattaisi selvittää, voisiko maanomistajilta ostaa esimerkiksi yhte-

näisen metsäkäytävän säilyttämisen palveluna (vrt. Muonion metsähakkuiden 

siirtäminen, ks. Pöntinen 2007).  

 

 

Kuva 28.  Voimalinjan alustan raivausta Kärmekorventien vihersillan 

eteläpuolella maaliskuussa 2020. Valokuva: Milla Niemi. 
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Vihersillat eivät hyödytä ainoastaan maata myöten liikkuvia nisäkkäitä, vaan 

niillä voi olla merkitystä myös esimerkiksi lintujen (Pell & Jones 2015) ja lepakoi-

den (Bhardwaj ym. 2020b) kulkureittinä. Vihersillat voidaan muokata mahdol-

liseksi kulkureitiksi myös latvuksissa liikkuville lajeilla, kuten liito-oraville. Vi-

hersilloilla liikkuu myös hyönteisiä (Georgii ym. 2011), ja joissakin tapauksissa 

voisi olla mahdollista hyödyntää vihersiltoja keinotekoisen paahdeympäristön 

luomiseen. 

 

Vihersilloille muodostuva kasvillisuus auttaa osaltaan vaimentamaan liiken-

teestä aiheutuvaa häiriötä. Tässä selvityksessä seuratuista silloista Sammatin 

ja Lohjanharjun vihersilloilla puusto todennäköisesti vaimensi liikennemelua 

jonkin verran. Seurannan toinen ääripää löytyi Heinolasta, jossa kapeaa siltaa 

ylittävän eläimen ja etelästä pohjoiseen kulkevan liikenteen välissä on ainoas-

taan verkkoaita.  

 

5.3  Eläinyhteyksien seurannan kehittämis- 

tarpeet 

Vihersiltoja tai muita eläimille tarkoitettuja kulkureittirakenteita suunnitelta-

essa niiden toimivuuden monitorointi tulisi suunnitella jo tiesuunnitelmavai-

heessa. Seurannan toteuttamista tukevat yksityiskohdat kuten valmiit riistaka-

meroiden kiinnityspaikat tai jälkipedit puolestaan kannattaa sisällyttää raken-

nussuunnitelmaan, jolloin itse seurannan aloittaminen käy helposti. Ideaalitilan-

teessa tietoja eläinten liikkeistä, tienylityspaikoista ja toisaalta eläinonnetto-

muuskeskittymistä kerättäisiin jo ennen uuden tien rakentamista tai tiealueen 

parantamista. Systemaattista seurantaa tulisi jatkaa läpi rakennusajan sekä sen 

jälkeen. Yhtenä ajanhetkenä toteutettu seuranta tuottaa toki informaatiota se-

kin, mutta ei anna mahdollisuutta selvittää rakenteiden todellista tehoa. 

 

Eläimille tarkoitettujen kulkureittirakenteiden seurantojen tutkimusasetelmaan 

tulisi sisällyttää mahdollisuuksien mukaan selvitys myös siitä, miten eläimet 

liikkuvat rakenteiden lähellä. Näin pystyttäisiin arvioimaan, hakeutuvatko eläi-

met käyttämään rakennetta vai välttävätkö ne tiealueen lähelle tuloa. Seuran-

toja voidaan toteuttaa esimerkiksi eläimiä merkitsemällä mutta myös ei-invasii-

visesti esimerkiksi jälkipetien tai maastoon asennettujen riistakameroiden 

avulla. Lisäksi olisi suositeltavaa selvittää, ylittävätkö (alittavatko) kulkureitti-

rakenteen läheisyyteen tulevat eläimet tien rakennetta myöten, vai kääntyvätkö 

ne pois esimerkiksi liikennemelun säikäyttäminä. Näin saataisiin tarkempaa tie-

toa muun muassa siitä, minkälainen merkitys rakenteellisilla tekijöillä tai suo-

jaavalla kasvillisuudella on siihen, uskaltautuvatko eläimet käyttämään raken-

netta. 

 

Kulkureittirakenteiden perimmäisenä tarkoituksena on vähentää tiestöstä eläi-

mille aiheutuvaa haittaa parantamalla maiseman kytkeytyvyyttä ja samalla var-

mistaa, että tien yli pääsee riittävästi eläinyksilöitä estämään tien eri puolilla 

elävien osapopulaatioiden perinnöllinen eristyminen. Jatkuvasti kehittyvät ge-

neettiset menetelmät tarjoavat jo nyt potentiaalisia työkaluja arvioida esimer-

kiksi eri puolilla tietä elävien eläinpopulaatioiden geneettistä isoloitumista eli 

eristymistä sekä edelleen sitä, minkälainen vaikutus kulkureittirakenteella on 

osapopulaatioiden väliseen geenivirtaan. Esimerkiksi karva- ja ulostenäytteistä 

eristetyn DNA:n perusteella on mahdollista arvioida sitä, paljonko eläinyksilöitä 

liikkuu tiealueen yli tai ali. 
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Olosuhteet ja lajisto vaihtelevat maasta ja erityisesti maanosasta toiseen, joten 

alueellista tutkimustietoa ei voi korvata pelkästään muista maista saaduilla ko-

kemuksella. Toisaalta monet perusperiaatteet pysyvät samoina paikasta riippu-

matta. Siksi sekä eläinkulkureittien suunnittelussa että rakenteiden monitoroin-

nissa kannattaisi pyrkiä tekemään kansainvälistä yhteistyötä. Lähimmät poten-

tiaaliset yhteistyökumppanit löytyvät Virosta ja Ruotsista, jossa tehdään aktiivi-

sesti tie-ekologista tutkimusta meidän olojamme vastaavassa toimintaympäris-

tössä.  
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Sammatin vihersilta 

Taulukko.  Sammatin vihersillan perustiedot. Sillan nimi, siltatyyppi ja sillan 

sijaintiin liittyvät tiedot on saatu taitorakennerekisteristä. Muut 

tiedot on kerätty maastossa.  

Vihersillan perustiedot  

Vihersillan nimi raportissa Sammatin vihersilta 

Vihersillan nimi taitorakennerekisterissä Haarajärven vihersilta 

Siltanumero taitorakennerekisterissä U-3650 

Siltatyyppi Teräsbetoninen holvisilta 

Valmistumisvuosi 2008 

Sijaintikunta Lohja 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) N6697623; E324627 

Tieosoite 1-15-6705 

Tie 1 

Alittavalla tiellä valaistus Ei 

Pituus (m), mitattu maastossa 60 

Leveys (m), mitattu maastossa 24 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (pohjoispuoli) 

0 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (eteläpuoli) 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva.  Sammatin vihersilta syyskuussa 2019. Valokuva: Milla Niemi 

Kuvaus vihersillasta 

Hyvin maisemoitunut vihersilta, jonka ylittää säännöllisesti liikennöity soratie 

(Hämjoentie). Sillan maisemoitu osa on suhteellisen kapea, ja se on läjitetty osin 

tieuraa korkeammaksi. Maisemoidussa osassa kasvaa koivuntaimikkoa sekä 

muutamia nuoria haapoja, pihlajia ja mäntyjä. Siltaa etelästä pohjoiseen lähes-

tyvällä eläimellä on näköyhteys sillan yli, toisinpäin ei. Sillan molemmilla puo-

lilla on suojaavaa kasvillisuutta. 
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Lähialueen maankäyttö (pohjoispuoli) 

Hämjoki virtaa muutaman sadan metrin päässä vihersillan koillis-/pohjoispuo-

lella peltovaltaisen maiseman halki. Joen takana kulkee vanha valtatie (110). Vi-

hersiltaa pohjoisesta päin lähestyvien eläinten on ylitettävä sekä vanha valtatie, 

peltoalue että joki. Sillan lähistöllä on muutamia asuinrakennuksia sekä tilakes-

kus. 

 

Lähialueen maankäyttö (eteläpuoli) 

Vihersillan eteläpuoli on kallioista, metsäistä aluetta. Alueella on jonkin verran 

sekä vakituisia että vapaa-ajan asuntoja, mutta rakentaminen ei ole niin tiivistä, 

että se muodostaisi estettä eläinten liikkumiselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva.  Sammatin vihersillan sijainti. Maastokartan (1:50 000) pohjana on 

käytetty Maanmittauslaitoksen maastokarttasarjaa  

(rasteri 1:100 000), ladattu 2/2021. 

Kuva.  Sammatin vihersillan sijainti ilmakuvassa. Ilmakuvan (1:15 000) 

pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen ortokuvia, ladattu 

2/2021. Kuvausvuosi 2019. 

Vihersiltaa käyttäneet lajit 

Metsäjänis, rusakko, hirvi, metsäkauris, valkohäntäpeura, ilves, kettu, supikoira 

 

Muut keskeiset havainnot 

Pienet hirvieläimet käyttivät siltaa päivittäin. Ylitykset painottuivat aikaisem-

paan aamuun kuin Lohjanharjun vihersillalla, jossa ihmisiä liikkui satunnaisesti.  

Eläimet liikkuivat pääasiassa siltakannen ylittävää tietä pitkin. Ihmiset käyttivät 

siltaa säännöllisesti. 

 

Arvio vihersillan toimivuudesta 

Huolimatta vilkkaasta ihmistoiminnasta, silta toimii erityisesti pienten hir-

vieläinten kulkureittinä. Eläimet kuitenkin näyttäisivät reagoivan ihmisten ai-

heuttamaan häiriöön. Sillan rakenteessa on mahdollisesti tekijöitä, jotka ohjaa-

vat eläimet käyttämään tieuraa maisemoidun osuuden sijasta.  

 

Muuta 

Maisemoitu osuus kannattaa raivata lähivuosina (haavat säästäen) ja kunnos-

taa samalla hiekkapeti. Maisemoidun osion tasaamista kannattaa harkita. Sil-

lalla kasvaa lupiinia, joka tulisi hävittää.  
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Lohjanharjun vihersilta 

Taulukko.  Lohjanharjun vihersillan perustiedot. Sillan nimi, siltatyyppi ja 

sillan sijaintiin liittyvät tiedot on saatu taitorakennerekisteristä. 

Muut tiedot on kerätty maastossa.  

Vihersillan perustiedot  

Vihersillan nimi raportissa Lohjanharjun vihersilta 

Vihersillan nimi taitorakennerekisterissä Pillistön ylikulkukäytävä 

Siltanumero taitorakennerekisterissä U-3033 

Siltatyyppi Teräsbetoninen holvisilta 

Valmistumisvuosi 2005 

Sijaintikunta Lohja 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) N6688102; E344712 

Tieosoite 1-11-1600 

Tie 1 

Alittavalla tiellä valaistus Kyllä 

Pituus (m), mitattu maastossa 30 

Leveys (m), mitattu maastossa 32 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (pohjoispuoli) 

0 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (eteläpuoli) 

0 

 

 
Kuva 1.  Männikköä Lohjanharjun vihersillalla syyskuussa 2019. Valokuva: 

Milla Niemi. 
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Kuvaus vihersillasta 

Hyvin maisemoitunut vihersilta, jonka ylittää harvoin käytetty pieni hiekkatie. 

Sillalla kasvaa männikköä, joka harvennettiin vuoden 2020 aikana. Siltaa lähes-

tyvällä eläimellä ei ole näköyhteyttä sillan yli. Sillan molemmilla puolilla on suo-

jaavaa kasvillisuutta.   

 

Lähialueen maankäyttö (pohjoispuoli) 

Lounas-koillinen-suuntainen Lehmijärvi ohjaa eläinten liikkumista kohti vanhaa 

valtatietä (110) ja edelleen Hiidenveden rantaa. Alueella on jonkin verran asu-

tusta, mutta ei niin tiivistä, että se estäisi eläinten liikkumisen. 

 

Lähialueen maankäyttö (eteläpuoli) 

Lohjanharju kulkee lounas-koillis-suuntaisesti vihersillan eteläpuolella. Harju 

todennäköisesti ohjailee eläinten liikkumista. Lohjanharjun eteläpuolella harjun 

suuntaisesti kulkee tie 1125. Tien takana on tiiviisti rakennettua aluetta (mm.  

Uusiniittu). Vihersiltaa etelästä päin lähestyvät eläimet joutuvat ylittämään asu-

tusalueen, tien ja Lohjanharjun ennen sillalle pääsyä, eli katkeamatonta viher-

yhteyttä ei käytännössä ole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva.  Lohjanharjun vihersillan sijainti. Maastokartan (1:50 000) pohjana 

on käytetty Maanmittauslaitoksen maastokarttasarjaa (rasteri 

1:100 000), ladattu 2/2021. 

Kuva.  Lohjanharjun vihersillan sijainti ilmakuvassa. Ilmakuvan (1:15 000) 

pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen ortokuvia, ladattu 

2/2021. Kuvausvuosi 2017, 2019. 

Vihersiltaa käyttäneet lajit 

Rusakko, kettu, supikoira, hirvi, metsäkauris, valkohäntäpeura. 

 

Muut keskeiset havainnot 

Pienet hirvieläimet, erityisesti valkohäntäpeurat, käyttivät siltaa käytännössä 

päivittäin. Ihmisiä sillalla liikkui vain satunnaisesti. Eläimet käyttivät erityisesti 

sillan maisemoitua osuutta, ja ne liikkuivat sillalla rauhallisesti. 

 

Arvio vihersillan toimivuudesta 

Silta toimi hyvin pienten hirvieläinten kulkureittinä. Silta sijaitsee kuitenkin mai-

semallisesti ongelmallisessa paikassa; viheryhteyttä etelästä pohjoiseen ei käy-

tännössä ole.  

 

Muuta 

Raivaustarve kannattaa tarkistaa muutaman vuoden välein.  
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Loviisa1 vihersilta 

Taulukko.  Loviisa1 vihersillan perustiedot. Sillan nimi, siltatyyppi ja sillan 

sijaintiin liittyvät tiedot on saatu taitorakennerekisteristä. Muut 

tiedot on kerätty maastossa.  

Vihersillan perustiedot  

Vihersillan nimi raportissa Loviisa1 vihersilta 

Vihersillan nimi taitorakennerekisterissä Loviisan vihersilta 

Siltanumero taitorakennerekisterissä U-3700 

Siltatyyppi Teräsbetoninen jatkuva holvi-

silta 

Valmistumisvuosi 2014 

Sijaintikunta Loviisa 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) N6704231; E458562 

Tieosoite 7-19-3254 

Tie 7 

Alittavalla tiellä valaistus Ei 

Pituus (m), mitattu maastossa 61 

Leveys (m), mitattu maastossa 27 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (pohjoispuoli) 

80 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (eteläpuoli) 

30 

 

 
Kuva.  Loviisa1 vihersilta sillan päältä kuvattuna elokuussa 2019. 

Valokuva: Milla Niemi. 
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Kuvaus vihersillasta 

Rauhallinen, toistaiseksi avoin vihersilta, jossa maisemoitua osuutta korotettu 

läjittämällä. Jälkiseurantaa varten tehty hiekkapeti sillan korkeimmalla koh-

dalla. Ajouran vieressä kaide. Maisemoidussa osassa luontaista taimettumista 

eli sillalle on kasvamassa suojaavaa puustoa. Lisäksi sillalla on maisemointi-is-

tutuksia, mm pihlajia. Siltaa lähestyvällä eläimellä ei ole näköyhteyttä sillan yli.  

 

Lähialueen maankäyttö (pohjoispuoli) 

Sillan pohjoispuolella on laaja yhtenäinen metsäalue, joka jatkuu sillan etelä-

puolella. Sillan ympäristössä on tehty viime vuosina hakkuita. Sillan pohjoispuo-

lella kulkee voimalinja, jonka alusta raivattiin seuranta-aikana. Todennäköisesti 

voimalinjojen alustat pidetään avoimena jatkossakin.  

 

Lähialueen maankäyttö (eteläpuoli) 

Sillan ympäristössä on tehty viime vuosina hakkuita. Vajaan kilometrin päässä 

sillasta on asutusalue. Vanhalle valtatielle (170) on noin kilometri matkaa. Yhte-

näinen metsäalue jatkuu tien eteläpuolella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva.  Loviisa1 vihersillan sijainti. Maastokartan (1:50 000) pohjana on 

käytetty Maanmittauslaitoksen maastokarttasarjaa  

(rasteri 1:100 000), ladattu 2/2021. 

Kuva.  Loviisa1 vihersillan sijainti ilmakuvassa. Ilmakuvan (1:15 000) 

pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen ortokuvia, ladattu 

2/2021. Kuvausvuosi 2018. 

Vihersiltaa käyttäneet lajit 

Metsäjänis, rusakko, kettu, supikoira, hirvi, metsäkauris, villisika, ilves. 

 

Muut keskeiset havainnot 

Ennen seurantajakson alkua (syyskuu 2019) siltaa käytti karhu. 

 

Arvio vihersillan toimivuudesta 

Sillalla liikkui seurannan aikana vähän eläimiä, mutta sillalla on sijaintinsa ja 

muiden ominaisuuksiensa puolesta edellytykset toimia eläinten kulkureittinä ja 

osana ekologista verkostoa. Vihersillan lähiympäristö on metsänhakkuiden 

vuoksi toistaiseksi suojaton, mikä saattaa vaikuttaa eläinten halukkuuteen lä-

hestyä siltaa. Läheisellä voimalinjalla voi olla estevaikutusta. 

 

Muuta 

Sillalla kasvaa jonkin verran lupiinia, joka tulisi hävittää. Maisemointi-istutukset 

ovat hyvässä kunnossa. Sillalta raivattiin seuranta-aikana taimikkoa riista-aito-

jen läheltä. Seuraavat raivuut kannattaisi tehdä vasta sitten, kun sillalle on kas-

vanut enemmän suojaavaa puustoa.  
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Loviisa2 vihersilta 

Taulukko.  Loviisa2 vihersillan perustiedot. Sillan nimi, siltatyyppi ja sillan 

sijaintiin liittyvät tiedot on saatu taitorakennerekisteristä. Muut 

tiedot on kerätty maastossa.  

Vihersillan perustiedot  

Vihersillan nimi raportissa Loviisa2 vihersilta 

Vihersillan nimi taitorakennerekisterissä Tesjoen vihersilta 

Siltanumero taitorakennerekisterissä U-3740 

Siltatyyppi Teräsbetoninen jatkuva holvi-

silta 

Valmistumisvuosi 2014 

Sijaintikunta Loviisa 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) N6706167; E463030 

Tieosoite 7-20-3975 

Tie 7 

Alittavalla tiellä valaistus Ei 

Pituus (m), mitattu maastossa 81 

Leveys (m), mitattu maastossa 27 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (pohjoispuoli) 

20 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (eteläpuoli) 

10 

 

 
Kuva.  Loviisa2 vihersilta elokuussa 2019. Valokuva: Milla Niemi. 

Kuvaus vihersillasta 

Rauhallinen, toistaiseksi avoin vihersilta, jonka yli kulkee pienehkö hiekkatie. Jäl-

kiseurantaa varten tehty, hyväkuntoinen hiekkapeti sillan korkeimmalla koh-

dalla. Hiekkapeti ulottuu sillan ylittävän soratien yli. Ajouran vieressä kaide. Eläi-

met mahtuvat tarvittaessa kulkemaan kaiteen ja riista-aidan välistä. Maise-

moidussa osassa istutettuja pensaita ja mäntyjä, joista osa on istutettuja ja osa 
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luontaisen taimettumisen seurausta. Sillalle nousu pohjoisesta etelän suuntaan 

on suhteellisen pitkä, mutta sillan molemmilla puolilla on suojaavaa kasvilli-

suutta. Siltaa lähestyvillä eläimillä ei näköyhteyttä sillan yli. 

 

Lähialueen maankäyttö (pohjoispuoli) 

Sillan pohjoispuolella on yhtenäinen metsäalue, joka jatkuu useita kilometrejä 

vihersillan pohjoispuolella. Lähellä vihersiltaa kulkee voimalinja, jonka alusta 

todennäköisesti pidetään avoimena kasvillisuudesta.  

 

Lähialueen maankäyttö (eteläpuoli) 

Vihersillan eteläpuoli on metsäistä aluetta, jossa on tehty jonkin verran hak-

kuita. Reilun kilometrin päässä kulkee vanha valtatie (170). Kohti kaakkoa pelto-

aukean keskellä virtaava Tesjoki todennäköisesti ohjailee eläinten liikkeitä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva.  Loviisa2 vihersillan sijainti. Maastokartan (1:50 000) pohjana on 

käytetty Maanmittauslaitoksen maastokarttasarjaa  

(rasteri 1:100 000), ladattu 2/2021. 

Kuva.  Loviisa2 vihersillan sijainti ilmakuvassa. Ilmakuvan (1:15 000) 

pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen ortokuvia, ladattu 

2/2021. Kuvausvuosi 2018. 

Vihersiltaa käyttäneet lajit 

Metsäjänis, rusakko, kettu, supikoira, hirvi, metsäkauris, valkohäntäpeura, villi-

sika. 

 

Muut keskeiset havainnot 

- 

 

Arvio vihersillan toimivuudesta 

Sillalla liikkui seurannan aikana vähän eläimiä, mutta sillalla on sijaintinsa ja 

muiden ominaisuuksiensa puolesta edellytykset toimia eläinten kulkureittinä ja 

osana ekologista verkostoa, vaikkakin läheisellä voimalinjalla voi olla estevaiku-

tusta. 

 

Muuta 

Sillalta raivattiin seuranta-aikana taimikkoa riista-aitojen läheltä. Seuraavat 

raivuut kannattaisi tehdä vasta sitten, kun sillalle on kasvanut enemmän suo-

jaavaa puustoa.  
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Skoasin vihersilta 

Taulukko.  Skoasin vihersillan perustiedot. Sillan nimi, siltatyyppi ja sillan 

sijaintiin liittyvät tiedot on saatu taitorakennerekisteristä. Muut 

tiedot on kerätty maastossa.  

Vihersillan perustiedot  

Vihersillan nimi raportissa Skoasin vihersilta 

Vihersillan nimi taitorakennerekisterissä Skoasin vihersilta 

Siltanumero taitorakennerekisterissä KaS-1504 

Siltatyyppi Teräsbetoninen jatkuva holvi-

silta 

Valmistumisvuosi 2013 

Sijaintikunta Pyhtää 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) N6705666; E473409 

Tieosoite 7-24-1425 

Tie 7 

Alittavalla tiellä valaistus Ei 

Pituus (m), mitattu maastossa 74 

Leveys (m), mitattu maastossa 20 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (pohjoispuoli) 

30 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (eteläpuoli) 

40 

 

 
Kuva.  Skoasin vihersilta elokuussa 2019. Valokuva: Milla Niemi. 
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Kuvaus vihersillasta 

Hyvin maisemoitunut, männyn- ja koivuntaimikkoa kasvava vihersilta, jonka ylit-

tää säännöllisesti liikennöity soratie. Soratiellä on 50 km/h nopeusrajoitus. 

Kaide soratien ja riista-aidan välissä. Hiekkapeti sillan korkeimmalla kohdalla. 

Siltaa lähestyvällä eläimellä ei ole näköyhteyttä siltakannen yli. 

 

Lähialueen maankäyttö (pohjoispuoli) 

Vanhalle valtatielle (170) on matkaa vain parisataa metriä, ja sen takana on toi-

nen, pienempi tie. Vihersiltaa pohjoisesta lähestyvät eläimet joutuvat ylittämään 

molemmat tiet. Kymijoen rannalla on asutusta, mutta suoraan pohjoiseen met-

säinen maisema jatkuu yhtenäisenä kahta voimalinjaa lukuun ottamatta. Kymi-

joki rajaa aluetta vajaan kolmen kilometrin päässä pohjoisessa. Joki todennäköi-

sesti ohjailee eläinten liikkumista. 

 

Lähialueen maankäyttö (eteläpuoli) 

Vihersillan eteläpuolella on tuore hakkuu, mutta kaistale suojaavaa puustoa jat-

kuu aivan sillan alaosaan saakka. Sillan lähiympäristö on metsäistä, mutta kau-

empana etelässä on myös viljeltyä aluetta. Rannikolle on sillalta matkaa lyhim-

millään noin kaksi kilomeriä. Asuinrakentaminen on suhteellisen vähäistä, eikä 

muodosta estettä eläinten liikkumiselle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva.  Skoasin vihersillan sijainti. Maastokartan (1:50 000) pohjana on 

käytetty Maanmittauslaitoksen maastokarttasarjaa 

(rasteri 1:100 000), ladattu 2/2021. 

Kuva.  Skoasin vihersillan sijainti ilmakuvassa. Ilmakuvan (1:15 000) 

pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen ortokuvia, ladattu 

2/2021. Kuvausvuosi 2018. 

Vihersiltaa käyttäneet lajit 

Metsäjänis, rusakko, kettu, mäyrä, supikoira, hirvi, metsäkauris, valkohäntä-

peura, villisika, ilves. 

 

Muut keskeiset havainnot 

Vihersilta oli erityisesti villisikojen ja metsäkauriiden käytössä. Riistakamera ku-

vasi ainoastaan sillan maisemoitua osuutta, joten soratiellä liikkuvat eläimet ei-

vät tulleet mukaan aineistoon. Sillalta kerätty aineisto ei ole siksi vertailukel-

poista. 

 

Arvio vihersillan toimivuudesta 

Silta vaikuttaa toimivan hyvin sorkkaeläinten kulkureittinä. 

 

Muuta 

Maisemoitu osio kannattaa raivata säännöllisesti ja kunnostaa samalla hiekka-

peti.  
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Suurisuon vihersilta 

Taulukko.  Suurisuon vihersillan perustiedot. Sillan nimi, siltatyyppi ja sillan 

sijaintiin liittyvät tiedot on saatu taitorakennerekisteristä. Muut 

tiedot on kerätty maastossa.  

Vihersillan perustiedot  

Vihersillan nimi raportissa Suurisuon vihersilta 

Vihersillan nimi taitorakennerekisterissä Suurisuon vihersilta 

Siltanumero taitorakennerekisterissä KaS-1511 

Siltatyyppi Teräsbetoninen jatkuva holvi-

silta 

Valmistumisvuosi 2014 

Sijaintikunta Pyhtää 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) N6706474; E479938 

Tieosoite 7-25-4003 

Tie 7 

Alittavalla tiellä valaistus Ei 

Pituus (m), mitattu maastossa 52 

Leveys (m), mitattu maastossa 24 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (pohjoispuoli) 

20 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (eteläpuoli) 

30 

 

 
Kuva.  Suurisuon vihersilta sillan päältä kuvattuna kesäkuussa 2020. 

Valokuva: Milla Niemi. 
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Kuvaus vihersillasta 

Heinittynyt, vielä varsin avoin vihersilta, jota maisemoitu kasvillisuuden lisäksi 

kivenlohkareilla. Sillalla kasvaa jonkin verran istutettuja pihlajia, koivuja ja pa-

juja, ja erityisesti pohjoispuolella kasvaa männyntaimia. Siltakannen korkeim-

malla kohdalla jälkipeti. Siltakannelle joutuu nousemaan, eikä siltaa lähestyvällä 

eläimellä ole näköyhteyttä siltakannen yli.  

 

Lähialueen maankäyttö (pohjoispuoli) 

Vihersillan pohjoispuolella on pienehkö peltoalue. Yhtenäinen metsäalue ulot-

tuu usean kilometrin päähän. Metsäalueen poikki kulkee Pyhtään ja Länsikylän 

yhdistävä tie, joka todennäköisesti ei vaikuta juurikaan eläinten liikkumiseen. 

Valkmusan kansallispuiston eteläreunaan on noin viiden kilometrin matka.  

 

Lähialueen maankäyttö (eteläpuoli) 

Vanha valtatie (170) kulkee noin neljänsadan metrin päässä. Rannikolle on mat-

kaa lyhimmillään nelisen kilometriä. Noin kilometrin päässä on asutusta ja met-

säisten alueiden lisäksi maisemaa leimaavat viljellyt alueet. Viheryhteys jatkuu 

lähes katkeamattomana rannikolle saakka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva.  Suurisuon vihersillan sijainti. Maastokartan (1:50 000) pohjana on 

käytetty Maanmittauslaitoksen maastokarttasarjaa  

(rasteri 1:100 000), ladattu 2/2021. 

Kuva.  Suurisuon vihersillan sijainti ilmakuvassa. Ilmakuvan (1:15 000) 

pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen ortokuvia, ladattu 

2/2021. Kuvausvuosi 2018. 

Vihersiltaa käyttäneet lajit 

Kettu, supikoira, hirvi, metsäkauris, valkohäntäpeura, villisika, ilves. 

 

Muut keskeiset havainnot 

Vihersilta oli erityisesti hirvien suosiossa.  

 

Arvio vihersillan toimivuudesta 

Silta vaikuttaa toimivan hyvin sorkkaeläinten kulkureittinä. 

 

Muuta 

Sillan molemmissa päissä nuolukivet hirville. Kasvillisuudessa näkyy eläinten 

polku sillan yli. 
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Niitynpään vihersilta 

Taulukko.  Niitynpään vihersillan perustiedot. Sillan nimi, siltatyyppi ja sillan 

sijaintiin liittyvät tiedot on saatu taitorakennerekisteristä. Muut 

tiedot on kerätty maastossa.  

Vihersillan perustiedot  

Vihersillan nimi raportissa Niitynpään vihersilta 

Vihersillan nimi taitorakennerekisterissä Niitynpään vihersilta 

Siltanumero taitorakennerekisterissä KaS-1521 

Siltatyyppi Teräsbetoninen jatkuva holvi-

silta 

Valmistumisvuosi 2014 

Sijaintikunta Pyhtää 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) N6707362; E489374 

Tieosoite 7-26-3573 

Tie 7 

Alittavalla tiellä valaistus Ei 

Pituus (m), mitattu maastossa 62 

Leveys (m), mitattu maastossa 63 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (pohjoispuoli) 

30 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (eteläpuoli) 

20 

 

 
Kuva.  Niitynpään vihersilta elokuussa 2019. Valokuva: Milla Niemi. 
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Kuvaus vihersillasta 

Hyvin maisemoitunut vihersilta, jonka yli menee pienehkö hiekkatie. Maise-

moidussa osassa kasvaa mäntyä ja koivua. Sillan korkeimmalla kohdalla on to-

dennäköisesti ollut jälkipeti, mutta se on heinittynyt. Nousu sillalle on suhteelli-

sen loiva, mutta siltaa lähestyvällä eläimellä ei ole näköyhteyttä sillan yli. Riista-

aidan vieressä kulkee kaide. 

 

Lähialueen maankäyttö (pohjoispuoli) 

Iivarinmäen laajan peltoalueen pohjoispää ulottuu sillan pohjoispuolelle. Pelto-

alueen itäpuolella on yhtenäinen metsäkäytävä, joka mahdollistaa eläinten liik-

kumisen pohjoista kohti, mutta käytävä on kapeimmillaan vain noin sadan met-

rin levyinen. Rajavuoren louhosalueelle on alle kilometri matkaa. 

 

Lähialueen maankäyttö (eteläpuoli) 

Vihersillan eteläpuolella on Iivarinmäen peltoalueen lisäksi metsäinen yhteys 

vanhalle valtatielle (170), johon on vihersillalta matkaa alle kilometri. Asutus vi-

hersillan ja valtatien välissä on harvahkoa, mutta lähes katkaisee viheryhtey-

den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva.  Niitynpään vihersillan sijainti. Maastokartan (1:50 000) pohjana 

on käytetty Maanmittauslaitoksen maastokarttasarjaa  

(rasteri 1:100 000), ladattu 2/2021. 

Kuva.  Niitynpään vihersillan sijainti ilmakuvassa. Ilmakuvan (1:15 000) 

pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen ortokuvia, ladattu 

2/2021. Kuvausvuosi 2018. 

Vihersiltaa käyttäneet lajit 

Kettu, supikoira, hirvi, metsäkauris, valkohäntäpeura, ilves. 

 

Muut keskeiset havainnot 

Sillalla liikkuu todennäköisesti runsaasti keskikokoisia nisäkkäitä; kasvillisuuden 

sekaan oli tallaantunut polkuja. Avoimen jälkipedin puuttuessa keskikokoiset ni-

säkkäät ovat päässeet kulkemaan riistakameran ohi kasvillisuuden suojissa.  

 

Arvio vihersillan toimivuudesta 

Sillalla on sijaintinsa ja muiden ominaisuuksiensa puolesta edellytykset toimia 

eläinten kulkureittinä ja osana ekologista verkostoa, mutta viheryhteyden säily-

misestä tulee huolehtia sekä sillan etelä- että pohjoispuolella.  

 

Muuta 

Sillalla supikoiran käymäläalue. Sillalla kasvaa jonkin verran lupiinia, joka kan-

nattaa hävittää. Sillan pohjoispuolen metsäkäytävän säilymisestä tulisi huo-

lehtia. 
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Lelunkallion vihersilta 

Taulukko.  Lelunkallion vihersillan perustiedot. Sillan nimi, siltatyyppi ja 

sillan sijaintiin liittyvät tiedot on saatu taitorakennerekisteristä. 

Muut tiedot on kerätty maastossa.  

Vihersillan perustiedot  

Vihersillan nimi raportissa Lelunkallion vihersilta 

Vihersillan nimi taitorakennerekisterissä Hirvelänkallion vihersilta 

Siltanumero taitorakennerekisterissä KaS-1443 

Siltatyyppi Teräsbetoninen holvisilta 

Valmistumisvuosi 2016 

Sijaintikunta Hamina 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) N6714481; E518215 

Tieosoite 7-36-1573 

Tie 7, 170 

Alittavalla tiellä valaistus Ei (7), kyllä (170) 

Pituus (m), mitattu maastossa 100 

Leveys (m), mitattu maastossa 28 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (pohjoispuoli) 

70 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (eteläpuoli) 

60 

 

 

Kuva.  Lelunkallion vihersilta elokuussa 2019.Valokuva: Milla Niemi. 
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Kuvaus vihersillasta 

Tien 170 ja tien 7 yli rakennettu pitkä vihersilta, jota pitkin kulkee soratie. Maise-

moidulle osuudelle on läjitetty jonkin veran maata kummuiksi. Sillan keskivai-

heilla jälkipeti, joka on alkanut heinittyä. Sillalle on istutettu puuntaimia, joista 

osa on kuollut. Pohjoisen suunnasta sillalle tultaessa nousu muualta kuin suo-

raan soratietä pitkin on jyrkkä. Sillalle nousevilla eläimillä ei ole näköyhteyttä 

sillan yli. Sekä sillan pohjois- että eteläpuoli on avoin, eikä tarjoa suojaa lähes-

tyville eläimille. 

 

Lähialueen maankäyttö (pohjoispuoli) 

Sillan pohjoispuolella on yhtenäinen metsäalue, jossa on eri-ikäisiä metsäkuvi-

oita. Rajasuon suojelualueelle on matkaa noin 1,5 kilometriä. 

 

Lähialueen maankäyttö (eteläpuoli) 

Sillan eteläpuolella hakattiin seuranta-aikana puusto noin sadan metrin levyi-

seltä kaistaleelta, johon rakennettiin voimalinja. Sillan eteläpuolella on ka-

peahko peltoalue, mutta se ei katkaise viheryhteyttä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva.  Lelunkallion vihersillan sijainti. Maastokartan (1:50 000) pohjana 

on käytetty Maanmittauslaitoksen maastokarttasarjaa 

(rasteri 1:100 000), ladattu 2/2021. 

Kuva.  Lelunkallion vihersillan sijainti ilmakuvassa. Ilmakuvan (1:15 000) 

pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen ortokuvia, ladattu 

2/2021.Kuvausvuosi 2017. 

Vihersiltaa käyttäneet lajit 

Metsäjänis, rusakko, kettu, supikoira, hirvi, metsäkauris, valkohäntäpeura, ilves, 

karhu. 

 

Muut keskeiset havainnot 

Sillalla tehtiin yhdeksän ilveshavaintoa, joista yksi oli pentuehavainto. Sekä met-

säjänis ja rusakko että kettu käyttivät siltaa todennäköisesti osana elinpiiriään.  

 

Arvio vihersillan toimivuudesta 

Maiseman avoimuus ja sillan pituus saattavat vaikuttaa haitallisesti sillan toi-

mivuuteen eläinten kulkureittinä, mutta eivät estä eläimiä käyttämästä siltaa. 

 

Muuta 

Sillalla kasvaa jonkin verran lupiinia, joka kannattaa hävittää. Sillan maisemoi-

tumista voisi tukea uusilla istutuksilla. Pohjoispuolella sillan alapuolella on ki-

venkoloja, joiden tukkimista kannattaa harkita. Myös sillalla on muutamia koh-

tia, joissa täytemaa on lähtenyt painumaan. Hiekkapeti kannattaa huoltaa. 
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Kärmekorventien vihersilta 

Taulukko.  Kärmekorventien vihersillan perustiedot. Sillan nimi, siltatyyppi ja 

sillan sijaintiin liittyvät tiedot on saatu taitorakennerekisteristä. 

Muut tiedot on kerätty maastossa.  

Vihersillan perustiedot  

Vihersillan nimi raportissa Kärmekorventien vihersilta 

Vihersillan nimi taitorakennerekisterissä Kärmekorventien vihersilta 

Siltanumero taitorakennerekisterissä KaS-1452 

Siltatyyppi Teräsbetoninen jatkuva holvi-

silta 

Valmistumisvuosi 2018 

Sijaintikunta Virolahti 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) N6717527; E528129 

Tieosoite 7-37-8438 

Tie 7 

Alittavalla tiellä valaistus Ei  

Pituus (m), mitattu maastossa 60 

Leveys (m), mitattu maastossa 25 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (pohjoispuoli) 

10 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (eteläpuoli) 

70 

 

 
Kuva.  Kärmekorventien vihersilta kesäkuussa 2020. Valokuva: Milla 

Niemi. 
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Kuvaus vihersillasta 

Vihersilta, jonka ylittää säännöllisesti liikennöity soratie (Kärmekorventie). Sil-

lan kansi on ympäröivän maan tasossa, joten siltaa lähestyvillä eläimillä on nä-

köyhteys sillan yli. Maisemoidulle osuudelle on läjitetty maata kummuiksi. Istu-

tetuista puista (pihlaja, koivu, mänty) moni kuollut. Sillan eteläpäähän on nou-

semassa luontaisesti männyntaimikkoa. Jälkipeti keskellä siltaa. 

 

Lähialueen maankäyttö (pohjoispuoli) 

Yhtenäinen metsäalue, joka jatkuu sillalle saakka. 

 

Lähialueen maankäyttö (eteläpuoli) 

Vihersillalta on noin kolmen kilometrin matka vanhalle valtatielle (170). Teiden 

välissä on yhtenäinen metsäalue, jonka puolivälissä on myös viljelyksiä. Sillan 

eteläpuolella hakattiin seuranta-aikana puusto vajaan sadan metrin levyiseltä 

kaistaleelta, johon rakennettiin voimalinja. Sillan eteläpuolella on myös toinen 

tuore hakkuu. Muutoin viheryhteys jatkuu sillan molemmilla puolilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva. Kärmekorventien vihersillan sijainti. Maastokartan (1:50 000) 

pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen maastokarttasarjaa 

(rasteri 1:100 000), ladattu 2/2021. 

Kuva.  Kärmekorventien vihersillan sijainti ilmakuvassa. Ilmakuvan  

(1:15 000) pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen ortokuvia, 

ladattu 2/2021. Kuvausvuosi 2017. 

Vihersiltaa käyttäneet lajit 

Rusakko, kettu, hirvi, metsäkauris, valkohäntäpeura, villisika, ilves. 

 

Muut keskeiset havainnot 

- 

 

Arvio vihersillan toimivuudesta 

Sillalla on sijaintinsa ja muiden ominaisuuksiensa puolesta edellytykset toimia 

eläinten kulkureittinä ja osana ekologista verkostoa, joskin tien eteläpuolelle 

rakennettu voimalinja voi lisätä estevaikutusta. 

 

Muuta 

Sillalla jonkin verran kuolleita istutuksia ja istutusroskaa. 
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Heinolan vihersilta 

Taulukko.  Heinolan vihersillan perustiedot. Sillan nimi, siltatyyppi ja sillan 

sijaintiin liittyvät tiedot on saatu taitorakennerekisteristä. Muut 

tiedot on kerätty maastossa.  

Vihersillan perustiedot  

Vihersillan nimi raportissa Heinolan vihersilta 

Vihersillan nimi taitorakennerekisterissä Niinimäenharjun ylikulkusilta 

Siltanumero taitorakennerekisterissä U-3117 

Siltatyyppi Jännitetty jatkuva ulokeonte-

lopalkkisilta 

Valmistumisvuosi 2005 

Sijaintikunta Heinola 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) N6776539; E442441 

Tieosoite 4-206-807 

Tie 4 

Alittavalla tiellä valaistus Ei  

Pituus (m), mitattu maastossa 77 

Leveys (m), mitattu maastossa 10 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (pohjoispuoli) 

0 

Etäisyys suojaavaan kasvillisuuteen (m), 

mitattu maastossa (eteläpuoli) 

0 

 

 
Kuva.  Heinolan vihersilta joulukuussa 2020. Valokuva: Milla Niemi. 
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Kuvaus vihersillasta 

Muista seuratuista vihersilloista poikkeava silta, joka on rakennettu vuonna 

2005 lisäämällä kapean, 1990-luvulla rakennetun ylikulkusillan viereen toinen 

vastaavanlainen rakenne. Puolet sillasta kasvaa läpipääsemättömän tiheää 

nuorta männikköä, ja toisella puolella kulkee ajoura. Ajouralta on suora pudotus 

valtatielle. Yhtenäinen suojaava kasvillisuus ulottuu sillalle saakka sekä sillan 

länsi- että itäpuolella. Siltaa lähestyvillä eläimillä on näköyhteys sillan yli. 

 

Lähialueen maankäyttö (länsipuoli) 

Suhteellisen yhtenäinen metsäalue, jossa on jonkin verran viljeltyä aluetta ja 

asutusta.  

 

Lähialueen maankäyttö (itäpuoli) 

Vanhalle valtatielle (140) ja sen takana kulkevalle rautatielle on matkaa sillalta 

noin kilometri, lähimpään taajamaan vähän yli kilometri. Noin kahden kilometrin 

päässä sijaitsee Laviassuon turvetuotantoalue ja sen takana Vierumäen urhei-

luopisto. Maisema on ihmistoiminnan leimaamaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva.  Heinolan vihersillan sijainti. Maastokartan (1:50 000) pohjana on 

käytetty Maanmittauslaitoksen maastokarttasarjaa  

(rasteri 1:100 000), ladattu 2/2021. 

Kuva.  Heinolan vihersillan sijainti ilmakuvassa. Ilmakuvan (1:15 000) 

pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen ortokuvia, ladattu 

2/2021. Kuvausvuosi 2016. 

Vihersiltaa käyttäneet lajit 

Metsäjänis, rusakko, kettu, supikoira, metsäkauris, valkohäntäpeura, ilves. 

 

Muut keskeiset havainnot 

Siltaa käyttäneet eläimet ylittivät sillan tyypillisesti nopeammin (ravaten tai 

laukaten) kuin muut sillat. Silta oli seurannan ainoa, josta ei saatu kuvaa hir-

vestä. Hirven tiedetään käyneen kääntymässä sillan itäpäässä. 

 

Arvio vihersillan toimivuudesta 

Silta on liian kapea ja suojaton eläinten käyttöön. 

 

Muuta 

Sillan toimivuutta eläinten kulkureittinä voisi parantaa raivaamalla maisemoitu 

osuus ja tasoittamalla maisemoidun osuuden ja tieuran väliin kasattu maavalli 

sekä asentamalla sillalle melu- ja näköesteet. Parannustöiden vaikutus sillan 

toimivuuteen tulee selvittää. 
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