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2.

Hankkeen tausta

Porotalouden toimintaympäristö on muuttunut nopeasti Kainuun ja Koillismaan alueella. Kahden
eteläisimmän, Hallan ja Näljängän paliskunnissa, eloporomäärä on pudonnut poronhoitovuoden
2005-2006 ja poronhoitovuoden 2009-2010 välisenä aikana 45%. Pääsyynä on pidetty runsastuneita
maasuurpetokantoja, joiden helppoa saalista vapaana laiduntava, puolivilli poro on.

Eloporojen määrät poronhoitovuosittain ja paliskunnittain
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Lähde: Paliskuntain yhdistys

Radikaalisti laskenut eloporomäärä on kaventanut perinteisen poronhoidon kannattavuutta ja uhkaa
lopettaa elinkeinon nopeasti ilman erityistoimia. Tätä ongelmakenttää on käsitelty muutamissa
aiemmin alueella toteutetussa hankkeessa.
Kainuun ja Koillismaalla on ennen meneillään olevaa hanketta toteutettu vuodesta 2004 alkaen
seitsemän alkutuotantoon ja poro&petoaiheeseen liittyvää hanketta. Hankkeiden tavoitteet ja
saavutetut tulokset on listattu koostetusti liitteessä 1. (Yhteenveto Kainuussa ja Koillismaalla
toteutetuista petohankkeista)
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Hankkeissa on kehitetty poro- ja lammastaloutta tuotteiden jatkojalostuksesta aina markkinointiin
saakka. Porotalouden liitännäiselinkeinojen kehittämiseen ja tuotteistamiseen on myös panostettu.
Viimeisimmissä hankkeissa on ollut esillä porojen paikantamiseen liittyvien menetelmien
testaaminen sekä petotilanteen kielteisten vaikutusten lieventämiseen sekä niiden kompensointiin
liittyvien keinojen etsintä ja testaaminen. Petovahinkoja ennaltaehkäisevien menetelmien kirjoa on
pyritty monipuolistamaan ja jakamaan niistä tietoa.
Vuodesta 2004 lähtien toteutettujen hankkeiden sekä Suomussalmen kunnan toteuttamien
”Teknologisten innovaatioiden mahdollisuudet Ylä-Kainuun ja Koillismaan poro-petotilanteessa”
sekä ”Petoseutu” - ja ”Petotieto” -hankkeiden kuluessa todettiin, että petovahinkojen
ennaltaehkäisykeinoilla on jatkuvasti kasvava tilaus ongelmallisena jatkuvan petovahinkotilanteen
vuoksi. Porojen paikannusta ja petovahinkojen havaitsemista helpottavien teknologisten
menetelmien testausta tulee jatkaa laitteiden jatkuvasti kehittyessä. Laitteiden kehittämistä ja niiden
käyttöä porotaloudessa tulee aktivoida. Olemassa olevien sovellusten käytön laajentamista
porokolareiden ehkäisyyn ja kännyköiden katvealueella liikkuvan poronhoitajan työsuojeluun tulisi
tutkia. Selvittelyä todettiin kaivattavan myös maan pahimmin petovahingoista kärsivän alueen
poronhoitajien hyvinvoinnin ja alan tulevaisuuteen liittyvien kysymysten kannalta.

3.

Yhteenveto hankkeesta

Maasuupetojen vaikutukset, seuranta ja vahinkojen ennaltaehkäisyhankkeen (jäljempänä
Petohanke) tarkoituksena on jatkaa edellisistä hankkeista saatujen kokemusten pohjalta
petovahinkoja ennaltaehkäisevää työtä alkutuotannossa. Hankkeessa testataan erilaisia teknologisia
sovelluksia ja niiden käyttökelpoisuutta erityisesti lammastaloudessa, poronhoitotyössä ja
petovahinkojen paikannuksessa. Hanke selvittää hankealueella maasuurpetojen vaikutuksia
poronhoitoon ja –hoitajiin. Hankkeeseen kuuluvat seuraavat osiot:
1.

Teknologian hyödyntäminen ja testaus

•Teknologian hyödyntäminen ja testaus poronhoitotyössä
•Poronhoitajien työsuojelun kehittäminen teknologisin keinoin
•Teknologisten sovellusten käyttötaitojen kehittäminen
•Liikennevaroitusjärjestelmän testaaminen
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2.

Petovahinkojen ennaltaehkäisymenetelmien testaus

•Vilkkuvan valopelotteen sekä ääni- tai valopelotteen käyttö karkotteena
•Petovahinkojen ennaltaehkäisypäivä
3.

Koirien työkäytön kehittäminen alkutuotannossa

•Raadonetsintäkoirien löydönilmaiseminen ja hallittavuus raadonetsintätyössä
•Paimenkoirien käytön neuvonta
•Laumanvartijakoirien työkäytön neuvonta
4.

Porotalouden työhyvinvointi- ja tulevaisuusselvitys/Lapin yo

•Porotalouden harjoittajien työympäristöselvitys pahimmalla petovahinkoalueella
•Analyysi ja toimenpide-ehdotuksia

4.

Toimintokohtaiset toimenpiteet

4.1.Teknologian hyödyntäminen ja testaus
4.1.1.Poropannat
Hankkeen testaukseen hankittiin kesällä 2011 kahden valmistajan, Ultracom Oy:n sekä Tracker
Oy:n, GPS-pantoja sekä radiolähetintekniikkaan perustuvia kuolleisuuspantoja. Pannat jaettiin
hankealueen paliskuntien poroisäntien kanssa käydyn neuvottelun pohjalta paliskuntiin testattaviksi.
Pantojen testausaikana käytiin jatkuvaa dialogia pantavalmistajien kanssa ja kerrottiin pantojen
havaituista kehittämiskohteista. Valmistajan esittelyt pannoista on luettavissa osoitteissa
www.trackerboazu.com ja www.ultracom.fi.
GPS-pannat
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GPS panta on laite, joka paikantaa itsensä satelliittien perusteella ja lähettää tiedon tekstiviestinä
ohjelmoidusti GSM-verkon välityksellä poronomistajalle. Ultracom Oy:ltä hankittiin testaukseen
kahdeksan GPS-pantaa. Pannat jakaantuvat paliskunnittain siten, että Kallioluoman paliskunnassa
testattiin viittä pantaa ja Hallan paliskunnassa kolmea pantaa. Molempien valmistajien järjestelmillä
voidaan paikantaa lähes rajaton määrä laitteita. Järjestelmät sisältävät MML:n tarkat maastokartat
koko Suomesta.
Ultracom Oy:n GPS-pannat toimivat raporttijaksolla pääosin moitteettomasti ja valmistajan
tuotekuvauksen mukaisesti. Porojen seuranta GPS-pantojen avulla oli suhteellisen helppoa ja
vaivatonta. Teknisesti Ultracom Oy:n hanketestauksessa olleet GPS-pannat toimivat pääosin
moitteettomasti. Esiintyneet ongelmat liittyivät pantarakenteesta ja vesitiiviydestä johtuviin
häiriöihin. Valmistaja korjasi viat seuraaviin malleihin. Lisäksi hanketestauksessa todettiin pannan
liikenneturvallisuutta edistävän heijastinominaisuuden puuttuminen. Hanke esitti Ultracom Oy:lle
heijastinominaisuuden lisäämistä pantaan joko materiaalia muuttamalla tai heijastintarran tai
esimerkiksi heijastavan maalin lisäyksellä. Ultracom toimitti hankeaikana markkinoille pantamallin,
johon oli sisällytetty GPS-ominaisuuden lisäksi myös kuoleisuuslähetinkomponentti. Tällaisen
mallin tarvetta myös hankkeen testaustoiminnan osalta esitettiin. Lisäksi hankeajan kuluessa
Ultracom toimitti markkinoille useita uusilla ominaisuuksilla varustettuja GPS-pantamalleja.
Hanketesteissä oli hankeaikana 10 Tracker Oy:n GPS-pantaa. Pantoja oli kahta mallia: Hallan
paliskunnan testaamaa Boazu- mallia sekä Näljängän paliskunnan testaamaa SuperBoazu- mallia,
joka saatiin hanketestaukseen keväällä 2012. Boazu- malli vastasi toimintaperiaatteeltaan Ultracom
Oy:n GPS-pantaa. SuperBoazu taas muodosti järjestelmän yhdessä älynappi-nimeä kantavan
radiolähetinpannan kanssa. SuperBoazu -GPS- pannan on määrä toimia ”tukiasemana” ja välittää
älynapin lähettämän signaalin poronhoitajalle, jolla oli mahdollisuus seurata hälyytystä
nettiseurannan kautta.
Molemmat Trackerin GPS-mallit toimivat hankeaikana lähes moitteettomasti muutamaa teknistä
ongelmaa lukuun ottamatta. Häiriöt saatiin valmistajan tekemillä huoltotoimilla ja
ohjelmapäivityksillä korjattua.
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Tyyne- kummiporon liikkeet 1.9.-30.10.2013 Ultracom Oy:n nettiseurannassa

Molempien pantavalmistajien pantojen paikannustiheys oli muuteltavissa poronhoitotöiden ja
kulloistenkin tilanteiden mukaan vaivattomasti matkapuhelimen kautta. Pariston kesto määräytyy
pitkälti paikannustiheyden myötä. Hanketestauksessa käytetyllä toimintatavalla paikannus
ohjelmoitiin kerran vuorokaudessa tapahtuvaksi. Kesämerkinnän ja syksyn erotusten valmistelun
aikoihin käytettiin tiheämpää paikannusta. Tällä toimintatavalla pantojen paristot kestivät hyvin
valmistajan lupaaman yhden vuoden. Pantojen seurannan käyttöliittyvät toimivat molemmilla
valmistajilla moitteettomasti. Molemmissa tapauksissa oli mahdollista tarkastella myös poron
seurannan historiatietoja.

Valma-kummiporon liikkeet 1.9.-30.10.2013 Tracker Oy:n nettiseurannassa
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Laumaeläimenä pantaa kantava poro on harvoin yksin. Voidaan siis olettaa, että pantaa kantavan
poron lähellä on myös muita poroja. Porojen kokoamiseen tarvittavaa työmäärää, seurantaan
liittyviä maastotöitä ja moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kulkemista oli mahdollista vähentää. Näin
poronhoitoon oli saatavissa suoranaisia kustannussäästöjä. Poronhoidon ympäristövaikutuksia
kyetään luonnollisesti myös pienentämään. Poropantojen käytöstä on arvioitu saatavan välillisesti
myös petovahinkoja ennaltaehkäisevää vaikutusta, koska seurantaa pystytään kohdentamaan
oikeille alueille ja ihmisen lisääntynyt läsnäolo pienentää petovahinkoriskiä. Hankkeen alussa
hankepaliskunnissa oli ainoastaan yksittäisiä GPS-pantoja. Pantojen testauksen tavoitteena oli
osoittaa poronomistajille GPS-pantaseurannasta saatavia hyötyjä sekä välittää laitevalmistajille
tietoa testaustoiminnan kautta havaituista kehittämiskohteista.
Hankkeen alussa hankealueella oli vain muutamia GPS-pantoja. Hankkeen lopulla GPS-pantoja oli
paliskuntaa kohden kymmeniä, mikä osoittaa poronhoitajien käytännössä todenneen GPS-pantojen
käytöstä saatavat hyödyt. Hankkeen tavoitteiden voidaan katsoa näiltä osin täyttyneen.
Ultracom Oy:n Tyyne- kummiporoa ja Tracker Oy:n Valma-kummiporoa pystyttiin vapaasti
seuraamaan hankeaikana sekä hankkeen että valmistajien nettisivuilla.
GPS-pantojen käyttökustannukset
Pannan hankittuaan poronomistaja valitsee teleoperaattorin, jonka kanssa liittymäsopimus tehdään.
Operaattorin valintaan vaikuttaa kaksi asiaa: operaattorin toimivuus käyttöalueellaan sekä palvelun
hinta. Toimivuus tarkoittaa käytännössä GSM-verkon kattavuutta. Harvaanasutuilla, topografialtaan
vaihtelevilla alueilla itärajan läheisyydessä operaattorikohtaiset erot voivat olla suuret ja yhteyttä
verkkoon ei aina ole mahdollista saada.
Palvelun hinta koostuu operaattorikohtaisesta kertaluonteisesta kytkentämaksusta, jonka palvelun
tarjoaja sopimuksesta riippuen mahdollisesti perii sekä kuukausittaisista käyttökorvauksista.
Kytkentämaksu on tyypillisesti noin 10 €/panta. Käyttömaksut koostuvat liittymän kiinteästä
kuukausimaksusta sekä palvelun käytön aktiivisuuteen perustuvasta tekstiviestimaksusta.
Tekstiviestimaksujen kokonaishinta riippuu tekstiviestin kappalehinnan lisäksi pantoihin
ohjelmoidusta paikannustiheydestä.
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Kokemukset ovat osoittaneet, että operaattorin valinnan lisäksi liittymätyyppien valinta on usein
laajasta valikoimasta johtuen hankalaa. Hintaerot voivat olla hyvinkin suuria. Porotalouden
harjoittajilta onkin tullut toiveita yhteisestä PoroSIM -järjestelmästä. Se tarkoittaisi koko
porotaloutta koskevaa operaattorikohtaista, kilpailukykyistä liittymäsopimusta, johon kenen tahansa
paliskunnan jäsenen olisi mahdollista liittyä.
Hankkeen testaamiin pantoihin solmittiin yritysliittymäsopimus, joka tehtiin hallinnoijan,
Suomussalmen kunnan nimiin. Paliskuntien edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella
operaattoriksi valittiin DNA, jonka kuuluvuusalueen oli katsottu parhaiten kattavan koko
hankealueen. Suomussalmen kunnalla oli lisäksi DNA:n kanssa Kainuun maakuntayhtymän
yhteissopimus, jonka yhteyteen hankeen operaattorisopimukset oli joustavasti solmittavissa.
Kaikkiaan hankkeen 17 GPS-pannan kokonaiskäyttökustannukset ovat liikkuneet 1,50-2,20
€/kk/panta paikannustiheydestä riippuen. Hinta voi olla vapailla markkinoilla täysin toista.
Kuukausi- ja käyttömaksuista kertyy tyypillisesti toista kymmentä euroa/panta/kuukausi.
Puhelinseurannan osalta pantojen seuranta vaatii yleensä kiinteähintaisen, n. 3-5 €:n suuruisen
datapakettiliittymän. Lisäksi internetseurantaan tarvitaan luonnollisesti internetkäyttöliittymä, jonka
hinta vaihtelee liittymätyypin ja valitun tiedonsiirtonopeuden mukaan.

Trackerin Boazu GPS-panta poron kaulassa

Ultracomin GPS-poropanta, jossa ulkoinen antenni
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Kuolleisuuslähetinpannat:
Hanke vuokrasi maastotestauksiin 350 Ultracom Oy:n kuolleisuuspantaa sekä 50 kpl juuri
markkinoille tullutta Tracker Oy:n kuolleisuuspantaa. Kuolleisuuspanta sisältää radiolähettimen,
joka aktivoituu lähettämään signaalia noin 2,5 tunnin kuluttua siitä, kun poron liike lakkaa.
Kuolleisuuslähettimen signaali vastaanotetaan erityisillä tarkoitukseen kehitellyillä vastaanottimilla.
Ultracomin kuolleisuuspantoja sovittiin testattavaksi siten, että Halla, Näljänkä ja Kallioluoma
testasi kukin 60 pantaa ja Hossa-Irni 70 pantaa. Paliskunnat jakoivat pannat sisäisesti sopimallaan
tavalla poronomistajille. Tracker Oy:n kuolleisuuspantoja testattiin ainoastaan Näljängän
paliskunnassa.
Jo muutaman vuoden markkinoilla olleet Ultracom Oy:n kuolleisuuslähetinpanta vastaa
materiaaliltaan ja malliltaan GPS-pantaa. Pannan radiolähetinelektroniikka sekä kaksi 3,6 V:n
sormiparistoa on sijoitettu tumman vesijohtoputken sisään. Putken päät on suojattu vedenpitävällä
tulpalla. Pantojen kiinnitysremmi on kiinnitetty pantaputkeen putkeen tehtyjen lävistyksen läpi.
Painoa pannalla on 395 g. Ultracomin kuolleisuusradiolähetin lähettää signaalia valmistajan
mukaan kolmen kuukauden ajan. Paristojen kestoajaksi valmistaja on luvannut viisi vuotta.
Kuolinkellon signaali on mahdollista vastaanottaa Ultracom Oy:n omalla vastaanottimella
valmistajan mukaan jopa yli 10 kilometrin etäisyydeltä. Kunkin pannan radiotaajuus ja sarjanumero
on merkitty tarralla pannan kylkeen.

Ultracom Oy:n kuolleisuuslähetin poron kaulassa

Tehoparistolla varustettu Tracker Oy:n älynappi
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Tracker Oy:n kuolleisuuspanta kuuluu osana valmistajan talvella 2012 markkinoille tuomaa
SuperBoazu-järjestelmää. Järjestelmä koostuu SuperBoazu GPS-pannasta sekä sarjanumeroidusta
älynappi-kuolleisuuspannasta. Älynappi on kahden euron kolikon kokoinen ja painaa 25 g.
Suurempikokoisella tehoparistolla varustettu älynappi painaa n. 50 g. Sarjanumero on merkitty
napin pohjaan liimattuun tarraan. Kuori on alumiininen. Älypappia on saatavissa joko irrallaan tai
pantaan asennettuna. Kellopanta kirkkaan värinen, heijastimella varustettu solkipanta, jota on
saatavissa myös joustavana vasapantana. Hanketestiin toimitetut pannat olivat tehtaalla valmiiksi
pantaan asennettuja. Älynappilähetin lähettää radiosignaalia yhdellä taajuudella, 434 2000 Mhz.
Tracker Oy:n järjestelmä perustuu siihen, että porotokassa on sekä SuperBoazu-pannalla varustettu
poro että älynappipannalla varustettuja poroja. SuperBoazu-pannan on tarkoitus vastaanottaa ja
välittää älynapin lähettämää hälytystä kun älynappia kantavan poron liike lakkaa. Valmistajan
mukaan edellytyksenä järjestelmän toimivuudelle on se, että SuperBoazu GPS- pannalla varustettu
poro on jatkuvasti lähellä älynapilla varustettuja poroja. Älynapin lähettämä signaali on todettavissa
sarjanumeroittain eri värein ja renkain tietokoneen karttasovelluksessa. Kännykkäseurannassa on
mahdollista seurata ainoastaan GPS-poron liikkeitä. Signaali on mahdollista vastaanottaa myös
Tracker Maxima -käsivastaanottimella.
Sekä Tracker Oy että Ultracom Oy kouluttivat hankehenkilöstö järjestämissään koulutuksissa.
Lisäksi tuotteisiin liittyvän testauksen yhteydessä annettiin ja saatiin laiteisiin liittyvää opastusta.

Pienemmällä paristolla oleva Trackerin älynappi (vas.). Trackerin älynapin ID-yksilöintikoodi on napin pohjaan

liimatussa tarrassa (oik.)
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Tracker Oy:n ja Ultracom Oy:n kuolleisuuslähettimien testauskokemuksista:
Viestintävirasto on varannut radiolähetinpannoille kaksi lähetystaajuutta (434.2000 ja 434.3875
Mhz) ja määrännyt lähettimien maksimilähetystehoksi 25 mW. Laitteet tarkastetaan ulkopuolisen
tarkastajan toimesta ja niille annetaan tyyppihyväksyntä, CE-merkintä. Signaalin kuuluvuuteen
vaikuttaa valmistajien mukaan pääasiassa kolme tekijää: signaalin lähetysteho, lähettimen
antenniratkaisu ja lähetysmodulaatio, eli mitä signaalin välittämä tieto sisältää. Ultracom Oy
valmistaa pantoja molemmille taajuuksille. Tracker Oy:n älynappia valmistetaan vain yhdellä
taajuudella.

Kuva 17.4.2013. SuperBoazu-panta ottaa vastaan ja välittää kolmen älytapin signaalit ja yksilöi kunkin
älynapin. (31100343, 31100098, 31100000). Kuolleen poron pitäisi löytyä värillisen renkaan sisältä.
Viiva kuvaa SuperBoazu-pantaa kantavan poron kulkemaa reittiä.

Älynapin lähetysteho on 10 mW. Lähettimen pieni koko ei mahdollista maksimaalista lähetystehoa
eikä paristoa. Älynapin lähetteessä mukana on puhtaan radiosignaalin lisäksi myös dataa.
Ultrapointin panta lähettää maksimaalisella 25 mW:n teholla Trackerin älynapista poiketen vain
puhdasta AM modulaatiota eli ainoastaan radiosignaalia. Valmistajan mukaan älynappiin on
mahdollista rakentaa ohjelmistoteknisesti vastaava systeemi esimerkiksi siten, että data tulee vain
osassa lähetyksistä ja muutoin ilman dataa. Modulaation muutos dataa ja signaalia lähettävästä
laitteesta pelkästään signaalia lähettävään laitteeseen voi Tracker Oy:n mukaan jopa
kaksinkertaistaa kuuluvuuden.
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Pantoja testattiin normaalin poronhoitotyön lisäksi erityisillä ”laboratoriotesteillä”, joissa testattiin
lähinnä pantojen signaalin vastaanottoetäisyyksiä maastoltaan vaihtelevissa oloissa, eri
vuodenaikoina (lehdetön, lehdessä oleva puusto) sekä mm. siten, että pannat upotettiin veteen tai
haudattiin maahan. Hanketesteissä todetuista tuloksista ja mahdollisista kehittämiskohteista on
tiedotettu valmistajia.
Tracker Oy:n SuperBoazu - järjestelmä perustuu ajatukseen, että poro on laumaeläin ja
tukiasemaporo ei ole kaukana älynappiporoa, jolloin vastaanottoetäisyydenkään ei tarvitse olla
pitkä. Niinpä lähettimen lähettämän signaalin vastaanottoetäisyydet Tracker Maximavastaanottimella olivat suhteellisen vaatimattomia, parhaimmillaankin vain parin kilometrin
luokkaa. Syinä voi olla edellä mainitut, lähetystehoon vaikuttavat seikat.
Kuolleen poron etsintä on työläs, kallis ja perinteiseen poronhoitotyöhön verrattuna ylimääräinen
työvaihe poronhoidossa. Pelkästään hälytyksen suunnan kertova menetelmä on hyvä, mutta sekin
vaatii vielä runsaasti työtä, jotta hälytyksen lähde kyetään löytämään. Siksi SuperBoazujärjestelmän tapainen, signaalin lähtöpaikan kartalla osoittava menetelmä on tervetullut.
Hanketesteissä olleen SuperBoazu-pannan ja älynapin muodostaman järjestelmäversion todettiin
vaativan vielä jatkokehittelyä.
Ultracomin Oy:n vastaanottimen lähettämä signaali kyettiin vastaanottamaan kymmenien
kilometrien, parhaimmillaan jopa sadan kilometrin etäisyydeltä. Myös veteen upotetun lähettimen
signaali oli vastaanotettavissa kilometrien päästä. Ultracomin lähetinpanta toimi hanketesteissä
pääosin luotettavasti ja osoitti käyttökelpoisuutensa. Hankkeen seurantatyössä havaittiin kuitenkin
pantoja, jotka lähettivät jatkuvaa signaalia siitä huolimatta, että poro liikkui. Valmistajan mukaan
näiden nk. häiriöpantojen osuus koko tuotannosta on 1-2 %, joten ongelma ei ole suuri vaikkakin
aiheuttaa maastossa tarpeetonta etsintätyötä.
Hankkeen tavoitteena oli etsitä keinoja tehostaa kuolleiden porojen havainnointia ja alentaa
etsinnän kustannuksia. v. 2010 toteutetussa Petoseutuhankkeessa todettiin, että poron yhden poron
etsintäkustannukseksi tuli 526 €. Yhden poron löytämiseksi oli tehtävä töitä runsaan 20 tunnin ajan
ja ajettava autolla 265 km. Vastaavat luvut Petohankkeessa ovat 350 €, 15 h sekä 216 km.
Kuolleisuuspantojen määrä alueella on vuoden 2010 ja 2014 välillä kasvanut oleellisesti, minkä voi
katsoa olevan osasyy kustannusten alenemiseen. Hankeaikana on löydetty yhteensä 296
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petovahinkoa. Niistä 192 kappaletta (~65%) on löydetty kuolleisuuspantojen lähettämien signaalien
perusteella. (Liite 2. Kenttätyön yhteenveto)

2011-2014
2010

Käytetyt resurssit/löydetty raato:
14,87
216,08
26,31
350,02
20,30
264,90
44,25
526,08
työtuntia/ autokm/ Muu ajokm/
Etsintäkust.
raato
raato
raato
€/raato

Voidaan siis todeta, että kuolleisuuspannat ovat osoittaneet hyödyllisyytensä. Suurin osa löydetyistä
kuolleista poroista olisi jäänyt löytymättä ilman kuolleisuuspantojen apua. Pantojen hyöty kasvaa
lisäksi siitä, että pantasignaalin perusteella löydetyn poron lähiympäristöön osataan kohdentaa
tarkennettua etsintää, jolloin todennäköisyys myös pedon tappaman pannoittamattoman poron
löytämiselle kasvaa. Kuolleisuuspantojen hyöty perustuu myös poron nopeaan löytämiseen.
Poronomistaja saa korvauksen ainoastaan porostaan, joka on todettu maasuurpedon tappamaksi.
Erityisesti kesäaikaan poro tuhoutuu tunnistamattomaan kuntoon hyvin nopeasti. Lisäksi voidaan
yleisesti todeta, että poronhoitotyötä helpottavan tekniikan käyttö lisää nuorten, poronhoitajan uraa
harkitsevien mielenkiintoa monenlaisten paineiden vuoksi alamaissa olevaa alaa kohtaan.

4.1.2.

Peilausmenetelmät

Peilaus käsivastaanottimilla
Käsikäyttöiset vastaanottimet ovat päävälineinä kuolleisuuslähettimien lähettämien signaalien
vastaanotossa. Hankkeessa testattiin kahdenlaisia käsivastaanottimia: Ultracom Oy:n valmistamaa
vastaanotinta sekä Tracker Oy:n toimittamaa Tracker Maxima RF -vastaanotinta. Trackerin
vastaanotinta käytettiin vain Näljängän paliskunnan alueella, jossa Trackerin kuolleisuuslähetintä
testattiin.
Ultracom Oy:n vastaanottimella on mahdollista ottaa vastaan kahdella taajuudella lähetettyä
signaalia (434.2000 ja 434.3875 Mhz). Vastaanottotaajuus oli valittavissa vaivattomasti
valitsinvivulla. Tracker Oy:n kuolleisuuspanta lähetti signaalia vain yhdellä taajuudella. Tracker
Maxima RF- vastaanottimeen on ohjelmoitu oletusarvona älynappitaajuus (434.2000 Mhz), mutta
vastaanottimen vastaanottotaajuus on muutettavissa. Molempiin vastaanottimiin on mahdollista
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integroida lisäantenni, joka pystytään asentamaan mm. auton katolle. Signaalin vastaanoton ilmaisu
osoitetaan vastaanottimen päällä vilkkuvilla valoilla ja äänisignaalin avulla.
Käytännössä käsipeilausprosessi on seuraava: poronomistaja vastaanottaa signaalin ja selvittää
signaalin karkean tulosuunnan. Kokenut ja hyvän paikallistuntemuksen omaava poronomistaja
pystyy päättelemään vastaanotetun signaalin vahvuudesta tulosuunnan lisäksi lähettimen arvioidun
etäisyyden. Mikäli signaali tulee kaukaa, hän soittaa signaalin tulosuunnalla olevalle
poronomistajalle ja pyytää tätä tekemään vastaavan peilauksen. Näin saadaan ristiinpeilauksen
avulla lähettimen paikka tarkemmin määriteltyä. Lähietsintä tapahtuu vastaanottimen ohjauksella.
Erityisesti sulan maan aikana koulutettu koira tai paikalla mahdollisesti leijailevat korpit ovat hyvä
apu lähietsinnässä.

Käsivastaanottimen avulla tapahtuva suuntiminen eli peilaus on yleisin signaalien vastaanottotapa. Oikealla
kaksi käytössä olevaa käsivastaanotinta, vasemmalla Ultracom Oy:n ja oikealla Tracker Oy:n käsivastaanotin.

Aiemmin valmistajilta saadun informaation perustella vastaanottimien tulisi toimia ristiin.
Hanketesteissä kuitenkin todettiin yhteensopivuusongelma: Ultracom Oy:n vastaanottimella ei
pystytty vastaanottamaan Tracker Oy:n kuolleisuuslähettimen lähettämää signaalia.
Ultracom Oy teki ristiintoimivuuden korjaamiseksi selvityksiä marraskuun alussa 2012. Ultracom
Oy:n mukaan ohjelman korjaamiseksi vastaanottimeen joudutaan tekemään ohjelmamuutosten
lisäksi myös johdotusmuutoksia. Ultracom Oy:n mukaan muutokset mahdollistaisivat Trackerin
lähettimen lähettämien signaalien vastaanoton. Ongelmaksi muodostuisi se, että vastaanotin
ilmaisisi myös muita, ei-toivottavia radiopulsseja, mikä sotkisi pantojen alkuperäistä toiminta16

ajatusta. Ultracom Oy ei näin ollen suositellut ohjelmamuutoksen tekemistä toimittamilleen ja
jatkossa valmistamilleen vastaanottimille.
Peilaus kiinteiden tukiasemien kautta
Ultracom Oy toimitti hanketesteihin valmistamiansa kiinteitä tukiasemia. Kiinteä tukiasema on
kevyt käsin siirrettävä yksikkö, johon kuuluu pienikokoinen metallinen, elektroniikan sisältävä
laatikko ja ulkoinen antenni. Tukiasema ottaa vastaan kuolleisuuspannan lähettämän signaalin ja
välittää määräajoin tekstiviestinä tiedon asemaan ohjelmoituun matkapuhelinnumeroon. Tekstiviesti
kertoo joko siitä, että tukiasema ilmoittaa olevansa toimintakunnossa tai siitä, että alueella on
signaalia lähettävä panta eli siis mahdollisesti kuollut poro.
Tukiasemat sijoitetaan ympäristöään korkeampiin maastonkohtiin, joista signaalien vastaanotto on
todennäköisempää kuin alavilta paikoilta. Tukiaseman paikkaa voidaan muuttaa porojen
laidunnusalueen muuttuessa. Tukiaseman sijoittamiseen tarvitaan lupa maanomistajalta.
Testeissä havaituista kehittämisesityksistä informoitiin laitevalmistajaa. Kehittämisesitykset
liittyivät laitteen perustarkoitukseen. Tukiasema ei aina ottanut vastaan ja välittänyt
kuolleisuuslähettimen lähettämää signaalia siitä huolimatta, että käsivastaanottimilla signaali
kyettiin vastaanottamaan. Osa ongelmista liittyi antenniin. Antennin teho oli joko riittämätön tai
antennin avulla ei kyetty vastaanottamaan haluttuja taajuuksia. Osa ongelmista liittyi kylmyyteen
Tukiasema on valmistajan mukaan ohjelmoitu menemään lepotilaan erityisen kylmillä ilmoilla
paristojen säästämiseksi. Laitteen nk. lämpötilakompensaatio toimi virheellisesti, jonka seurauksena
tukiasema ei pystynyt vastaanottamaan kuolleisuuslähettimen lähettämää signaalia. Tukiaseman
todettiin aika-ajoin välittävän häiriöhälytyksiä myös lähistöllä liikkuvien koneiden huonosti
suojatuista sähkölaitteista.
Tukiasema ottaa vastaan signaaleja ennalta ohjelmoituna ajankohtina. Silloin kun poronomistaja
löytää raadon ennen ohjelmoitua signaalin lähettämisajankohtaa esimerkiksi käsivastaanottimen
avulla, tukiasema ei ennätä reagoida. Poronomistaja voi tällöin olettaa, että tukiasema ei toimi.
Valmistaja suositteli asentamaan tukiaseman paikalle, jossa muuten ei ole tarvetta säännöllisesti
liikkua. Hanketesteissä todettiin myös, että laitteen asennukseen on syytä kiinnittää huomiota.
Antennin alle on syytä asentaa maadoitteeksi vähintään 40*40 cm kokoinen metallilevy. Näljängän
paliskunnan tukiaseman antenni oli talon peltikatolla, joka oli tehokas maadoite ja laite toimi hyvin.
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Korkeaan maastonkohtaan tai mastoon sijoitettu tukiasema saattaa ottaa vastaan ja välittää signaalin
hyvinkin kaukaa ja mistä ilmansuunnasta vain. Signaalin vastaanoton tulosuuntaa voisi olla
tarkoituksenmukaista rajata suuntaavan antennin avulla.
Tukiasemia käytettiin muutamaan otteeseen huollossa. Muutamiin tukiasemiin vaihdettiin huollon
yhteydessä antennit. Tukiasemat toimivat huoltotoimien jälkeen hankkeen loppuajan
moitteettomasti. Hanketesteissä todettiin, että tukiasema on oivallinen osa
kuolleisuuslähetinkokonaisuutta ja on omiaan vähentämään poronomistajan kuolleiden porojen
etsinnän tarvetta. Tukiasemilla on poronhoitotyötä helpottava ja poronhoidon kustannuksia sekä
ympäristövaikutuksia pienentävä vaikutus.

Kuva: Hallan paliskunnan tukiaseman antenni asennettiin oikeaoppisesti peltilevyn päälle

Hanke esitti laitevalmistajalle käyttökokemuksiinsa perustuen muutamia tukiasemien käyttöön
liittyviä kehittämisesityksiä:
•

Olemassa olevia linkkimastoja voisi kannattaa hyödyntää kiinteiden tukiasemien
sijoituspaikkana. Operaattorit, joiden omistuksessa mastot ovat, vuokraavat mastosta tilaa
erilaisille laitteille. Petohanke ehdottanut idean jatkokehittelyä tukiasemavalmistajille ja

18

mm. Digita Networksille, jolla on olemassa suhteellisen kattava riittävän korkeiden
mastojen verkosto.
•

Korkealla oleva tukeasema voi välittää viestin hyvinkin kaukaa. Tällöin signaalin
tulosuunnan tulisi pystyä määrittämään nykyistä tarkemmin esimerkiksi suuntaavan
antennin avulla. Koska petovahinkojen etsintätyö on aikaa vievää, tulisi kehittää laitteita,
jotka ilmaisevat hälytyslähteen paikan karttapohjalla.

•

Tukiaseman voisi ajatella asennettavaksi myös keveään, siirrettävään mastoon. Masto
asennettaisiin paliskunnan alueelle ympäröivää maastoa korkeampaan kohtaan tai
poronomistajan pihaan. Maston paikkaa voisi vaihtaa porojen laidunalueiden muuttuessa.

•

Osa hanketesteissä havaituista ongelmista johtui tukiasemien puutteellisesta asennuksesta.
Hanke esitti valmistajalle yksityiskohtaisten tukiaseman asennusohjeiden laadintaa, joiden
mukaan toimimalla taataan asemien häiriötön toiminta.

Peilaus ilmasta
Korkealta toteutettu radiosignaalien vastaanotto on tehokkaampaa kuin maan pinnan tasolta tehtynä.
Tehokkaampi signaalien vastaanotto vähentää moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kulkemisen tarvetta,
pienentää porotalouden kustannuksia ja parantaa toiminnan ympäristöystävällisyyttä.
Ilmasta käsin tehtävät peilaustestaukset toteutettiin hankeyhteistyönä Itä-Lapin ammattiopiston
miehittämättömien lentolaitteiden ohjaajakoulutushankkeen kanssa. Hankkeen myöhemmässä
vaiheessa testausta toteutettiin myös Maailmasta Oy:n kanssa, joka kouluttaa lennättäjiä sekä
kehittää maanlaajuista franchising-pohjaista lentolaitteisiin perustuvaa yritystoimintaa. Osa ilmasta
tapahtuvasta peilauksesta toteutettiin kuusamolaisen varjoliidinharrastajan Jouni Määtän toimesta.
Lentolaite- ja varjoliidintesteistä hankittujen kokemusten pohjalta hankkeen ohjausryhmä totesi, että
tehdyt testit korvaavat hyvin hankesuunnitelmassa mainitun lentokoneesta tehtävän testauksen eikä
lentokonetestauksesta katsottu enää saatavan mainittavaa lisäarvoa. Näin lentokonetestaus päätettiin
jättää tekemättä varsinkin kun Kainuusta ja Koillismaalta ei löytynyt ansiolentolupaa omaavia
yrittäjiä.
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Lentävä Kuusamon maaseutuasiamies Jouni Määttä varjoliitimensä kanssa ilmassa. Varjoliidinlentäjä voidaan
nostaa ilmaan esimerkiksi autolla. Määtän varjoliidin on polttomoottorikäyttöinen .

Peilaus ilmasta varjoliidintä apuna käyttäen
Kuusamossa toimii muutamia aktiivisia varjoliidinharrastajia. Yksi heistä on hankkeen
ohjausryhmän jäsen, kuusamolainen Jouni Määttä. Määttä kokeili useaan otteeseen kesien 20122013 aikana signaalien vastaanottoa varjoliitimestä käsin. Hän jakoi arvokkaita kokemuksiaan sekä
hankkeen että Ultracom Oy:n kanssa, jonka vastaanotinlaitetta hän käytti lennoillaan.
Varjoliidintestauksen alussa todettiin signaalien vastaanottoon liittyviä häiriöitä, jotka saatiin
poistettua pienin korjauksin, mm. tulpanhattua vaihtamalla. Määttä totesi, että signaalin vastaanoton
tehokkuus on suorassa suhteessa lentokorkeuteen. Testien mukaan optimaalinen vastaanottokorkeus
on noin 300 m. Vastaanoton tehokkuuteen vaikuttaa luonnollisesti lähettimen ja vastaanottimen
välissä olevan maastoesteet. Määttä totesi testeissään lisäksi, että yli 300 maanpinnasta menevillä
korkeuksilla ei ole enää vaikutusta signaalin kuuluvuuteen. Täydellä vastaanotinteholla signaalin
saa vastaanotettua korkealta hyvinkin kaukaa, jopa 100 km etäisyydeltä. Koska hälyttimen suunnan
saa ilmassa rajattua n. 30 asteen sektorille ja kun signaali tulee kaukaa, jää etsittävä alue
käytännössä liian suureksi. Määtän mukaan etäisyyden arviointi on vaikeaa erityisesti silloin kun
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signaali tulee kymmenien kilometrien päästä. Lentokorkeutta laskemalla etäisyydestä saa paremman
käsityksen. Ongelmia syntyy myös silloin, kun hälytyksiä tulee samanaikaisesti useammalta
suunnalta. Tällöin syntyy vaikeuksia erottaa mikä on edestäpäin tuleva signaali ja mikä taas takaa
tuleva.
Jouni Määtän esittämiä varjoliidintestauksessa esille tulleita kehittämisesityksiä:
-Etsintäpartiossa tulee olla kaksi henkilöä, varjoliidin ja pakettiauto, tms. kalusto jolla kalusto
voidaan siirtää helposti paikasta toiseen.
- Esimerkiksi Kuusamon kokoiselle alueelle tulisi etsiä ja sopia lentokentän lisäksi 5-7 paikkaa josta
voi lähteä lentoon ja laskeutua. Lentokentäksi soveltuvia peltoja on riittävästi edellyttäen, että
niiden käyttöön saadaan maanomistajan lupa.
- Radioyhteys lentäjän ja autoilijan välillä.
- Moottorikäyttöisellä laitteella lennettäessä lentäjä joutuu käyttämään kuulosuojia. Ultracom Oy:n
vastaanotinlaitteen korvakuulokkeen liittymä on vastaanottimen pohjassa, jolloin lentäjä ei voi
kiinnittää korvakuuloketta vastaanottimeen. Lentäjä ei kuule vastaanottimen äänihälytintä.
Ainoastaan valon vilkkuminen on nähtävissä. Auringon paistaessa sopivasta kulmasta on valon
erottaminenkin vaikeaa, erityisesti silloin, kun aurinko paistaa suoraan valopylväälle ja heijastuu
siitä silmiin. Vastaanottimen korvakuulokkeen liitännän tulisi sijaita vastaanottimen sivussa, jolloin
siihen voisi siihen asentaa kuulosuojaimen alle tulevan korvakuulokkeen.
Signaalien vastaanottoon liittyvä toimintarunko voisi Määtän mukaan olla seuraava:
- Käynti 400 m korkeudessa vie aikaa noin 15 min. Jos signaali tulee läheltä aloitetaan etsintä. Jos
signaali tulee kaukaa, tullaan alas ja siirrytään autolla lähemmäs lähetintä. Autolla siirtyminen on
tarpeen varsinkin jos signaali tulee kaukaa vastatuulen puolelta. Myötätuuleen voidaan siirtyä
liitimelläkin auton seuratessa perässä. Lentonopeus tyynellä kelillä on n. 40 km/h. Vastatuuleen
nopeus on luonnollisesti hitaampi ja myötätuuleen nopeampi. Lentoaika polttoainetankillisella on n.
2 h.
Varjoliitimien sekä myös ultrakeveiden koneiden käyttöön perustuva ansiolentotoiminta ei ole
ilmailualan säännösten mukaan mahdollista. Poronomistaja omana toimena molemmat menetelmät
ovat luonnollisesti mahdollisia ja suhteellisen edullista verrattuna muiden miehitettyjen ja
raskaampien ilma-alusten käyttöön. Varjoliitimen ja ultrakeveiden käyttöä voisi laajentaa
poronhoitotyössä myös esimerkiksi porotokan paikallistamiseen. Haittapuolena varjoliitimen
käytössä esim. lentokoneeseen tai ultrakeveisiin koneisiin verrattuna on pienempi toimintasäde
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pienemmän lentonopeuden vuoksi. Myös herkkyys sääoloille (tuuli, sade, pakkanen) on erityisesti
varjoliitimen käytössä suurempi kuin esimerkiksi lentokoneissa tai helikoptereissa. Lisäksi on syytä
painottaa sitä, että keveillä, miehitetyillä laitteilla lentäminen sinällään on vaativaa toimintaa.
Vastaanottimien ja muiden oheislaitteiden sekä varjoliitimen hallintalaitteiden samanaikainen
käyttö erityisesti vähemmän kokemusta omaavan lentäjän kohdalla voi sisältää suuria
turvallisuusriskejä.
Peilaus miehittämättömien lentolaitteiden (UAV) avulla
Miehittämättömällä ilma-aluksella tarkoitetaan ilma-alusta, jota käytetään ilman mukana olevaa
ohjaajaa. Miehittämättömiä ilma-aluksia käytetään siviilikäytössä kasvavassa määrin erilaisiin
pelastus-, rajanvalvonta-, ilmakuvaus- ja tutkimustehtäviin. Alun perin UAV-laitteita (Unmanned
Aerial Vechile) kehiteltiin sotilastarkoituksiin. Laitteet toimivat joko polttomoottorikäyttöisesti tai
sähkökäyttöisesti.
Ilma-alus on suhteellisen kevyt pyöriväsiipinen tai kiinteäsiipinen lentolaite. Jotkut kiinteäsiipiset
laitetyypit tarvitsevat ilmaan nousua varten laukaisulaitteiston ja jotkut lisäksi riittävästi tilaa laskua
varten. Ilma-alukseen on liitettävissä mm. erilaisia kamera- ja vastaanotinjärjestelmiä. Lentolaitetta
ohjataan kauko-ohjauksella maasta käsin. Kehittyneimmissä järjestelmissä on myös maa-asema,
jota kautta pystytään tietokoneen näytöltä seuraamaan koneen liikkeitä sekä tallentamaan
sensoreiden keräämää dataa. Maa-asemalle pystytään etukäteen ohjelmoimaan GPS-pisteitä, joiden
kautta laitteen halutaan lentävän.
Petohankkeella oli hankeyhteistyötä Kemijärvellä sijaitsevan Itä-Lapin ammattiopiston
hallinnoimien, kahden EAKR- ja ESR -rahoitteisten hankkeiden kanssa. Hankkeiden ensisijaisena
tavoitteena oli hankkia laitetekninen valmius lähteä kehittämään UAS-koulutustoimintaa
(Unmanned Aerial Systems) Kemijärvellä sekä hankkia koulutustoiminnan käynnistämisen
edellyttämä osaaminen ja perehdyttää ao. henkilöstöä tuleviin tehtäviinsä.
Maasuurpetojen vaikutukset, seuranta ja vahinkojen ennaltaehkäisyhankkeen suunnitteluvaiheessa
sovittiin hankkeiden välisestä yhteistyöstä kuolleisuuspantojen lähettämien radiosignaalien
vastaanottoon liittyen. Kemijärven hankkeella on käytössään sekä pyöriväsiipisiä että kiinteäsiipisiä
lentolaitteita. Laitteet olivat polttomoottorikäyttöisiä tai sähkökäyttöisiä. Lisäksi Kemijärvelle oli
hankittu erilaisia laitteisiin integroitavia kamerasensoreita.
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Petohanke järjesti laitevalmistaja Kemijärven hankkeen ja vastaanotinvalmistaja Ultracom Oy:n
kanssa testitilaisuuksia, joissa testattiin sovelluksien käyttökelpoisuutta kuolleisuuslähettimen
lähettämien radiosignaalien vastaanottoon. Testattavana oli polttomoottorikäyttöinen ”pallogrilli”
sekä sähkömoottorikäyttöinen lentolaite. Molemmat laitetyypit olivat pyöreäsiipisiä laitteita, joiden
nosto ilmaan ja laskeutuminen ei vaatinut suurta tilaa. Ultracom Oy toimitti testiin lähetinpannan
lisäksi automaattivastaanotinlaitteen, joka kiinnitettiin lentolaitteeseen. Yhtiö kehitti hanketestien
aikana vastaanottimensa häiriötoleranssia suuremmaksi.

Neljäroottorinen sähköllä toimiva lentolaite. Oikealla olevassa kuvassa näkyvään lentolaitteeseen on asennettu
lämpökamera.

Lisäksi Petohanke teki testausyhteistyötä myös Maailmasta Oy:n kanssa. Maailmasta Oy on yhtiö,
joka kehittelee liiketoimintaa UAV-toiminnan ympärille yhteistyössä kiinteäsiipisiä lentolaitteita
valmistavan Aerotekniikka Oy:n kanssa. Yhtiö kouluttaa Maailmasta Oy:lle franchising-pohjalta
töitä tekeviä lentolaiteyrittäjiä. Petohanke testasi Maailmasta Oy:n ja Ultracom Oy:n kanssa
kiinteäsiipistä lentolaitetta alkutalvella 2014.
Molempien hankeyhteistyökumppaneiden kanssa toteutettujen testauksien tulokset olivat osin
ennalta arvattavia ja mm. varjoliidintestissä todettuja: radiosignaalin vastaanotto ilmasta
toteutettuna on huomattavasti tehokkaampaa kuin maasta käsin tehtävä vastaanotto mm.
luonnollisista maastoesteistä johtuen. Päätarkoitus testeissä oli kuitenkin radiosignaalien
vastaanottotekniikan testaaminen sekä vastaanottoon liittyvien menetelmien kehittely.
Testausten perusteella todettiin muun muassa, että
-

nykyisten säännösten mukaan maksimilentokorkeus 150 m. Lentokorkeutta on esitetty
nostettavaksi. Signaalien vastaanoton tehokkuuden kannalta tämä olisikin toivottavaa, koska
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nykyisten ilmailusäännösten mukaan lentolaitetta ei ole mahdollista lennättää
silmänkantamattomiin koneen lennättäjästä.
-

Lentolaitteiden suojaamattomat sähkölaitteet aiheuttavat häiriöitä vastaanotinlaitteille.

-

Sähkömoottorilla varustetun koneen todettiin olevan vähemmän häiriöherkkä kuin
polttomoottorikäyttöisen lentolaitteen. Maailmasta Oy:n kiinteäsiipisen,
sähkömoottorikäyttöisen lentolaitteen testauksen yhteydessä huomattiin, että myös maa-aseman
aiheuttamat häiriöt on syytä ottaa huomioon laitekehittelyssä ja laitteiden käytössä.

-

Laitteet ovat keveydestään johtuen varsin sääherkkiä mm. kovalle tuulelle.

-

Myös vastaanotinlaitteiden häiriöherkkyydessä on eroja

-

Radiolähettimien signaali kyettiin vastaanottamaan testeissä noin 30 km etäisyydeltä.
Varjoliitimellä päästään nousemaan korkeammalle ja vastaanottoetäisyydet olivat siten
merkittävästi pidemmät.

-

Signaalien tulosuunnan rekisteröiviä, tallentavia ja hälytyspaikan karttapohjalla näyttäviä
vastaanotinjärjestelmiä tulee vielä kehittää. Menetelmä voisi olla vaikka Tracker Oy:n
SuperBoazu- järjestelmän tyyppinen, jossa signaalin lähettämä laite ilmaistaan ja tallennetaan
havainnollisesti karttapohjalle.

-

Jotkut kiinteäsiipimalliset laitemallityypit voivat tarvita enemmän tilaa nousua tai laskua varten.

-

Myös muita menetelmiä tulisi kehittää. Hankkeessa pohdittiin mm. langan päässä olevaa
heliumkaasulla täytetty ilmapalloa, johon vastaanotinlaite kiinnitetään ja nostetaan ilmaan.
Menetelmä olisi halpa, helposti liikuteltava ja käytettävä ”joka pojan” menetelmä signaalien
vastaanottoon. Menetelmä vaatisi kehittelytöitä mm. vastaanotinlaitteiden ja siihen liittyvän
tallennus- ja seurantatekniikan osalta. Signaalin tulosuunta tulisi pystyä määrittämään nykyistä
tarkemmin ja tieto tulisi pystyä tallentamaan ja/tai välittämään maanpinnalla olevalle pallon
ohjaajalle.

Miehittämättömien lentolaitteiden yritystoimintamahdollisuudet porotaloudessa
Lentolaiteiden ja niihin integroitujen sensoreiden käytön varaan on kehitetty myös Suomessa
monentyyppistä yritystoimintaa. Maailmasta Oy:llä on toiminta-ajatuksena kouluttaa franchisigpohjalta toimivia lentolaiteyrittäjiä. Periaate on se, että Maailmasta myy yrittäjäehdokkaalle
paketin, joka sisältää sekä lennättäjäkoulutuksen että lentolaitteen perusvarustuksineen. Maailmasta
Oy saa yrittäjän kanssa solmitun sopimuksen mukaisen provision syntyvästä yritystoiminnasta.
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Petohankkeen ensimmäisten pallogrillikokeilujen jälkeen hankealueelle ilmaantui
lentolaiteharrastajia, jotka pohtivat yritystoiminnan mahdollisuuksia harrastustoimintaansa liittyen.
Hankkeen kuluessa pohdiskeltiin ajatusta porotalouden pohjalle perustetun yrityksen toiminnan
taloudellisia edellytyksiä. Hankkeessa tehtiin karkea esimerkkilaskelma aiheesta.
Oletus: Lennätys 1 krt/viikko, kulkeminen 300 km/pv a 0,45
€/km,
tuntikorvaus 30 €/h 8 h/pv, lentotilan vuokra-arvio 100 €/pv
Kiinteät kulut

Muuttuvat kulut

Auto

20000

Lentolaite

10000 Kulkeminen

Varustus
Yhteensä

5000 Tuntikorvaus
35000 Lentotila

Kuoletus7 v

5000

Korko 5%

1750

Yhteensä

6750
Kaikki yhteensä, €

per päivä

per vuosi

135

5400

240

9600

100

4000

Yhteensä

19000

25750

Kokonaiskulut tulisivat olemaan kaikkiaan 25 750 €. Paliskunnat maksavat kuolleesta porosta
nykyisin noin 30 € suuruisen löytöpalkkion. Nollatulokseen pääsemiseksi tulisi löytää vuodessa 858
raatoa eli 22 kpl/päivä.
Voidaan siis olettaa, lentolaitetoiminta ei tule muodostumaan kannattavaksi pelkästään raadon
löytämiseen perustuvalla hinnoittelulla. Jos lentolaiteyrittäjä pääsee paliskunnan kanssa
sopimukseen, joka perustuu tiettyyn vakiomääräiseen korvaukseen/päivä, voi tilanne hieman
muuttua. Osana yritystoimintaa raadonetsintä lisätulonlähteenä sen sijaan voisi olla hyvinkin
ajateltavissa.
On arvioitu, että käsivastaanotinten käyttöön perustuvassa, poronhoitajien omana työnä tehdyssä
raadonetsinnässä paliskunnilta jää nykyisin löytämättä vain noin 5 % kuolinpantojen hälytyksistä.
Näin ollen lisähyöty ulkopuolisesta ”urakoitsijasta” jää suhteellisen pieneksi ja vie pohjaa yrittäjän
ansaintalogiikalta. Hyöty ilmasta käsin toteutetusta etsinnästä voisi tulla esimerkiksi sitä kautta,
että kuollut poro löytyy nopeasti. Tämä on tärkeää erityisesti kesäaikaan, jolloin raato tuhoutuu
tunnistamiskelvottomaksi hyvin lyhyessä ajassa.
Miehittämättömien lentolaitteiden osalta liiketoimintamahdollisuudet ovat muussa
yritystoiminnassa kuin porotaloudessa hyvät, joten laitekehittelyä sekä lentolaitteen että erilaisen
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oheislaitetekniikan osalta tapahtuu luonnostaan. Radiosignaalien vastaanotinlaitteiden osalta tilanne
on sen sijaan toinen. Porotalouden markkinat ovat suhteellisen pienet

4.1.3.

Poromiehen työsuojelun kehittäminen

Poronhoitaja liikkuu usein televiestintään tarkoitettujen verkkojen ulottumattomissa. Tämän
katsotaan olevan usein selvä työturvallisuusriski. Katvealueilta on usein teknisesti mahdotonta
pyytää apua. Ultracom Oy:n turvapuhelinjärjestelmää testattiin kesän 2012 aikana Kallioluoman
paliskunnassa.
Turvapuhelinjärjestelmä sisältää releöinti- eli toistinaseman antenneineen, akun sekä akun lataajana
toimivan aurinkopaneelin. Kommunikointivälineinä käytettiin poromiesten omia VHF-puhelimia,
jotka toimivat poroelinkeinolle suunnatuilla yhteiskäyttökanavilla. Toistinasema ottaa vastaan
alueella liikkuvan poronhoitajan VHF-puhelimeen puhuman viestin ja välittää vastaanottamansa
puhesanoman eteenpäin toiseen VHF-vastaanottimeen. Toiminta aktivoituu 1750 Mhz:n taajuisella
äänellä (esim. terävä vihellys). Toiminta on päällä n. 4 min. ajan, jonka jälkeen aktivointi on tehtävä
uudelleen.

Kuvassa Iivaaran toistinasema aurinkopaneeleineen ja akkuineen

Toistinasema asennettiin Kallioluoman paliskuntaan keskeiselle paikalle Iivaaraan, joka on alueen
korkein paikka, lähes 470 m merenpinnan yläpuolella.
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Aurinkopaneeli ei osoittautunut oikeaksi virrantuottomenetelmäksi ainakaan Iivaaran tapaisessa
paikassa. Voimakas tuuli käänteli aurinkopaneelia, mikä ilmeisesti vaikutti osaltaan akun
latautuvuuteen. Marraskuusta lähtien akun lataus ei toiminut pimeyden ja aurinkopaneelin pinnalle
kertyvän paksun, valoa huonosti läpäisevän jää- ja lumikerroksen vuoksi. Lisäksi laitteen
aurinkokennon pintalasi säröili ilmeisesti nopeasti vaihtuvien sääolojen vaikutuksesta. Valmistajan
mukaan säröily ei kuitenkaan merkittävästi vaikuttanut sähköenergian tuottokykyyn.
Hankekokemuksien perusteella todettiin, että akun lataaminen käyttöpaikalla ei ole paras
vaihtoehto. Akku kannattaa aika ajoin vaihtaa muualla ladattuun vaihtoakkuun, koska
käyttöpaikalla tulee joka tapauksessa aika ajoin käydä. Akku on syytä suojata vedenpitävällä ja
lämpöeristetyllä koteloinnilla.
Järjestelmän kautta tapahtuva kommunikointi toimi toistinaseman huollon jälkeen kohtuullisen
hyvin. Merkillepantavaa oli, että matkapuhelinliikenne ei samaan aikaan ollut mahdollista.
Puheäänen pieni siirtymäviive vaati toteuttelua. Hanketestauksen perusteella
turvapuhelinjärjestelmä on lupaava menetelmä viestien välittämiseen GSM-verkkojen katvealueilla
ja antaa aihetta menetelmän jatkokehittelyyn.

4.1.4.

Liikennevaroitusjärjestelmän testaaminen

Porokolareissa kuolee vuosittain noin 4000 poroa. Porokolareista aiheutuneiden
kokonaiskustannuksien on arvoitu nousevan 15-18 milj. euron suuruiseksi. Työtä porokolareiden
määrän ehkäisemiseksi tehdään useilla rintamilla. Petohankkeen ohjelmaan otettiin
liikennevaroitusjärjestelmäsovellusten löytäminen ja niiden käyttökelpoisuuden testaaminen
porovaroitusjärjestelmänä. Testaus järjestettiin kutsumuotoisena. Petohanke järjesti
"maastolaboratorion" ja ammattitaitoisen testaushenkilöstön. Järjestelmien valmistajat ja myyjät
luovuttivat laitteensa korvauksetta testaukseen. Testiin ilmoittautuivat suomalainen Trafino Oy sekä
Tracker Oy.
Trafino Oy toi testiin maahantuomansa, ruotsalaisen Amparo Solutions Ab:n valmistaman SeeMeliikennevaroitusjärjestelmän. Järjestelmä pohjautuu Ruotsissa jo käytössä olevaan ja toimivaksi
osoittautuneeseen liikennevaroitusjärjestelmään. Järjestelmä on Ruotsissa käytössä mm. suojateiden
varoitusjärjestelmänä sekä maanteiden varsilla riistavaroitusjärjestelmänä. Suomessa järjestelmää
testataan useissa kohteissa mm. suojateiden varoitusjärjestelmänä.
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Tracker Oy:n järjestelmä pohjautuu porotaloudessa käytössä olevaan sekä myös hanketestauksessa
olevaan SuperBoazu -poropaikannusjärjestelmään. Kumpaakaan järjestelmää ei ollut testattu
Suomessa nimenomaan porovaroitusjärjestelmänä.
Testaus toteutettiin 1.12.2011-31.3.2012 välisenä aikana arktisissa oloissa Pudasjärvellä metsätien
varrella sekä porotarhassa. Testauksen tulokset voidaan kiteyttää seuraavasti: 1) Järjestelmät eivät
teknisiltä ominaisuuksiltaan olleet valmiita porovaroitusjärjestelmäksi maanteiden varsille.
Laitevalmistajat päivittivät järjestelmiään hanketestauksen tulosten pohjalta. Suhteellisen lyhyt
testausaika ei kuitenkaan mahdollistanut valmistajien päivittämien versioiden jatkotestaamista. 2)
Perusainekset toimivalle järjestelmälle ovat kuitenkin olemassa, joten saatujen kokemusten pohjalta
testausta suositellaan jatkettavaksi mahdollisissa uusissa yhteyksissä.
Testauksen tulokset on nähtävissä testausraportissa, joka on nähtävissä hankkeen internetsivuilla.

Havainnekuva SeeMe-porovaroitusjärjestelmän toiminnasta. Tien varrella olevat vastaanottimet tiedottavat
vilkunnalla tietä lähestyvästä porosta, jolla on kaulassa lähetinpanta.

4.1.5.

Raatoja syövien eläinten hyödyntäminen kuolleiden porojen
etsinnässä

Poronhoitajat tietävät, että korppia seuraamalla voidaan löytää kuollut poro, joka erityisesti sulan
maan aikana jäisi muuten löytymättä. Kekseliäänä ja arkana lintuna korppi kuitenkin osaa
harhauttaa raatoa lähestyvää ihmistä leijailemalla löytämänsä raadon luota kauemmaksi. Tämä
tiedostaen Kallioluoman paliskunnasta esitettiin ajatus asentaa kahdelle korpille radiolähetin, jonka
signaaleja seuraamalla oletetaan kuolleiden porojen löytämisen tehostuvan. Myöhemmin ajatusta
laajennettiin koskemaan myös maakotkaa.
Operaatio korpin hyödyntämisestä raatojen etsinnässä toteutettiin kevään ja kesän aikana 2012.
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Rovaniemeläinen kokenut lintuharrastaja Olli-Pekka Karlin otti kaksi korppia kiinni ja valjasti ne
Ultracom Oy:n valmistamilla paristotoimisilla VHF-lähettimillä, joiden paino oli n. 36 g.
Lähettimet asennettiin linnuille 0,5 mm. teflonnauhalla reppukiinnityksen omaisesti.

Korppi sai selkäänsä radiolähettimen. Kuva Lea Maalismaa

Toinen lähetinkorpeista onnistui riisumaan lähettimensä pari päivää valjastuksen jälkeen. Toinen
korppi jäi seurantaan. Lähettimen lähettämä signaali vastaanotettiin Ultracom Oy:n toimittamalla
skannerivastaanottimella. Oletettiin, että mikäli lintu paikannetaan toistuvasti samasta suunnasta,
löytyy raato ristiin paikannuksen avulla.
Korpin pyydystyksessä, rengastuksessa ja lähettimen asennuksen ohessa käytiin keskustelu
maakotkan hyödyntämisestä poron raatojen ilmaisijana. Sovittiin, että Kallioluoman paliskunta
hankki satelliittilähettimen ja Petohanke kustansi satelliittilähettimen seurantakulut hankeajan
loppuun saakka.
Korpin pyydystämisen toteuttanut Olli-Pekka Karlin hankki maakotkan pyydystämiseen tarvittavat
luvat, hoiti kotkan pyydystämisen sekä lähettimen hankinnan ja kiinnittämisen. Maakotka
onnistuttiin pyydystämään syksyllä 2013. Lintu todettiin Limingassa 1997 rengastetuksi naaraksi.
Seurannan perusteella löydettiin ja saman syksynä useita suurpetojen tappamien porojen raatoja.
Myös linnun liikkeistä saatiin syksyn aikana kattava kuva. Lintu liikkui loka-marraskuun 2013
aikana Kallioluoman paliskunnan rajojen sisällä 80*44 km laajuisella alueella.
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Olli
-Pekka Karlin lähettämässä satelliittilähettimen saaneen Tytti-maakotkan töihin Kallioluoman paliskunnan
poroisännän Heikki Härmän valvoessa operaatiota. Kuva: Sampo Siira

Kokemuksia maakotka- ja korppioperaatiosta
Linnun pyytäjällä on oltava Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon
rengastustoimiston hyväksymä rengastuslupa. Kun lintu pyydystetään, on se samalla myös
rengastettava. Korppi on poronhoitoalueella pesimisaikana rauhoitettu lintu. Korpin
pyydystämiseen pesimisaikaan tai kielletyllä menetelmällä (esim. verkko) tarvitaan Suomen
riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa. Koe-eläinlupaa ei rengastusta ja lähetinasennusta varten
tarvita. Kotkan pyydystäjäkohtainen lupa haetaan ELY-keskukselta. Lisäksi tarvitaan kunnan
eläinlääkärin myöntämä haaskan pitoon oikeuttava lupa. ELY-keskuksen ja Suomen riistakeskuksen
luvat ovat henkilökohtaisia, ainoastaan pyytäjää koskevia. Sekä korpin että maakotkan pyytäjällä on
oltava lisäksi pyydystysalueella maanomistajan myöntämä lupa.
Parhaiten aikuisen linnun saa kiinni kevättalvella ”perheen perustamisaikaan” helmi- ja huhtikuun
välillä, jolloin aikuinen lintu puolustaa reviiriään tarmokkaasti ja ajaa nuoret yksilöt pois. Linnun
pyydystyspaikalle viedään haaska, johon lintu totutetaan. Haaskalle viritetään mekaanisesti
etälaukaistava verkkopyydys. Paikalle on hyvä olla koju, jossa pyytäjä odottelee lintua. Korpin
pyydystämiseen soveltuu myös jatkuvapyyntinen varishäkki. Haaska, verkot ja kojut tuodaan
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pyydystyspaikalle jo hyvissä ajoin ennen pyydystämistä, jotta arka lintu ennättää tutustua niihin.
Haaskaa joudutaan luonnollisesti täydentämään aika-ajoin.
Haaskalle hyvä jättää riistakamera, jota seuraamalla pystytään päättämään, milloin pyydystykseen
kannattaa lähteä. Tällöin olisi edullista, että pyydystäjä pääsisi pyyntipaikalle mahdollisimman pian.
Kotkan pyydystyksessä ongelmaksi muodostuivat haaskaa hyödyntäneet karhut ja ahmat, jotka
söivät linnulle tarkoitetun haaskan ennen kuin etäällä asunut pyydystäjä ennätti paikalle.

Raadonetsintämielessä urosyksilön valjastaminen tuonee sekä korpin että kotkan osalta parhaimmat
tulokset, koska porojen vasonta-aikaan naaras on pesällään hoitamassa poikasiaan. Uroksen
vastuulla on ruoan hankinta. Lisäksi linnun olisi hyvä olla reviirinsä vakiinnuttanut vanhempi
yksilö. Nuori lintu jättää syntymäseutunsa ja perustaa reviirinsä kokonaan muualle. Hyöty
porotaloudelle voi jäädä kokonaan saamatta.
Operaatioista saatiin arvokasta kokemusta erityisesti lintujen lähetintekniikan valinnan osalta.
Vaihtoehtoiset lähetinratkaisut ovat joko radiolähetin, GPS-lähetin sekä satelliittipohjainen lähetin.
Kotka valjastettiin noin 3000 €:n arvoisella Microwaven Solar Argos/GPS PPTs
satelliittilähettimellä. Kuukausikohtaiset seurantakulut liikkuvat paikannusmääristä riippuen 65-130
€/kk. Toisena vaihtoehtona oli GPS-lähetin, mutta riittävän kevyttä ja toimivaa sovellusta ei vielä
ollut saatavilla. Laitetekniikan kehittyessä GPS-pohjainen laite voisi poroseurannasta saatujen
kokemusten perusteella olla tulevaisuudessa satelliittilähettimen ohella käyttökelpoinen ratkaisu.
Sen sijaan korpin seurannassa käytetyn radiolähettimen ei todettu olevan ainakaan nykymuodossaan
31

paras mahdollinen lähetintyyppi pariston keston ja työlään paikannettavuutensa vuoksi.
Satelliittilähetin latautuu aurinkokennon avulla ja näin ollen oli ennakkoon tiedossa, että vuoden
pimeimpään aikaan sydäntalvella tarkkoja paikannuksia ei juuri synny. Suurin hyöty seuranasta on
joka tapauksessa saatavissa sulan maan aikaan, joten talviaikaisen tarkan paikkatiedon puuttuminen
ei juuri muodostu ongelmaksi. Syksyn 2013 aikana saadut kokemukset osoittivat operaation
onnistuneen. Useita kuolleita poroja löydettiin kotkaseurannan perustella.

Seurannassa kävi ilmi, että Argosin satelliittilähettimen seurantaliittymä on käytettävyydeltään
kankea eikä erityisen käyttäjäystävällinen. Talven 2013-2014 aikana mietittiin tapaa, jolla linnun
seuranta olisi järjestettävissä napin painalluksella tapahtuvaksi. Kemin-Ylitornion lintuharrastajien
aktiivi Pekka Suopajärvi kehitteli helppokäyttöisemmän linnun seurantaohjelman. Seurantaohjelma
sijoitettiin Paliskuntain yhdistyksen palvelimelle. Rauhoitetun linnun pesintärauhan turvaamiseksi
paikkatiedot ovat salassa pidettävää aineistoa, joten linnun vapaata seurantaa ei voitu järjestää.
Seurantatiedot jäävät paikallisen paliskunnan sekä maakotkaseurannasta vastuussa olevan
Metsähallituksen vastuuhenkilön sekä suppean tutkijaryhmän käyttöön.
Voidaan todeta, että myös muiden raatoja hyödyntävien eläinten valjastaminen paikannuslaitteella
käyttö raadon paikantamiseen on ehdottomasti jatkokehittelyn arvoinen ajatus. Kettu ja supikoira
voisivat olla esimerkkejä mahdollista raatoja ilmaisevista eläimistä. Lähetininvestoinnin todettiin
maakotkaseurannasta saatujen kokemusten perusteella maksavan itsensä suhteellisen nopeasti
takaisin. Lähetintekniikan kehittyessä rahalliset hyödyt tulevat kasvamaan. Lintuoperaation
yhteydessä päästiin luomaan toimivia, kaikkia osapuolia hyödyttäviä yhteistyömalleja
lintututkimuksen, lintuharrastajien sekä paliskunnan välille.
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4.1.6.

Teknologisten sovellusten käyttötaitojen kehittäminen

Hankesuunnitelmaan sisältynyt GPS- ja tietotekniikkakoulutus pidettiin Lapin
ammattikorkeakoulun vetämänä Suomussalmella syksyllä 2011. Ultracom Oy ja Tracker Oy
järjestivät hankeajan alkupuolella laitteisiinsa liittyviä koulutuksia useaan otteeseen. Laitetoimittajat
antoivat tarvittaessa laitteidensa käyttöön liittyvää puhelinneuvontaa. On todettava, että erityisesti
laitetestausten yhteydessä aika-ajoin sattuneet häiriötilanteet ovat olleet laitteiden
käyttökouluttautumisen kannalta hyödyllisiä.

Kuva: Kouluttaja Martti Kemppainen Tracker Oy:ltä sekä tarkkaavaisia kuulijoita

4.1.7.

Laitetestauksen kenttätyö

Hanke teki keväällä 2011 paliskuntakohtaiset erityisosaajapalvelusopimukset hanketestauksen
vaatimasta kenttätyöstä. Kenttätyöhön osallistuivat Hallan, Näljängän, Hossa-Irnin ja Kallioluoman
paliskunnat. Keskimäärin kenttätyöhön osallistui kaksi henkeä/paliskunta. Petohankkeen
kenttätyötä tehtiin joustavasti muuhun poronhoitotyöhön niveltäen. Maastossa kertyneistä laitteiden
testauskokemuksista raportoitiin laitevalmistajia. Kenttätyössä kirjattiin lisäksi ylös laiteseurannan
avulla löydettyjä petovahinkoja ja petohavaintoja. Paikallistetut petovahingot ja havainnot,
löytämistapa sekä maastotyön kustannukset kirjattiin kenttätyön yhteenvetotaulukkoon.
Maasuurpetohavainnot sekä petojen aiheuttamat vahingot tallennettiin Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen ylläpitämään sähköiseen TASSU-suurpetohavaintojärjestelmään.
Toimivan suurpetojen kanta-arvioinnin yksi tärkeimmistä työkaluista on tehokas ja kattava
suurpetohavainnointi. Korkeatasoisten havaintojen tekeminen mahdollistaa laadukkaiden arvioiden
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tuottamisen suurpetojen lukumäärästä ja niiden levittäytymisestä. Petohankkeen kenttätyö auttoi
omalta osaltaan parantamaan suurpetokannoista saatavaa tiedon määrää ja laatua.
Paliskuntakohtainen kenttätyöhön käytettiin yhteensä noin 105 000 €. Kenttätyön yksityiskohtaiset,
paliskuntakohtaiset tulokset esitetään erillisessä kenttätyön yhteenvetoraportissa. (Liite 2:
Kenttätyön yhteenveto)

4.1.8.

Porotalouden työhyvinvointiselvitys

Lapin yliopisto teki hankkeen toimeksiannosta ja tuensiirtosopimuksen turvin selvityksen
porotalouden nykytilasta ja tulevaisuudesta pahiten petovahingoista kärsineiden eteläisten
paliskuntien alueilla. Selvityksen tavoitteena oli saada ulkopuolisen tekemän selvityksen voimin
porotalouden nykytilasta sekä selvittää poronhoitajien käsitystä elinkeinonsa tulevaisuudesta.
Selvitys toteutettiin Hallan, Näljängän, Hossa-Irnin ja Kallioluoman paliskunnissa haastattelemalla
12 porotalouden harjoittajaa.
Selvityksen tulokset voisi tiivistää seuraavasti: 1) Poronhoitajakaarti vanhenee ja vähenee. Yhdessä
tekemiseen perustuvan ammatin harjoittaminen on muodostumassa hupenevalle
poronhoitajakaartille liian kuormittavaksi 2) Nuoria on vaikea saada alalle 3) Linjaristiriitoja siitä,
keskitytäänkö poronlihan tuotanto vai ”alennutaanko” elämään petovahinkokorvauksilla 4)
Petovahingot raunioittavat porotalouden. Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan hankkeen
internet-sivuilta www.petohanke.fi
Porotalouden työhyvinvointi- ja tulevaisuuskuvat eteläisissä paliskunnissa julkaistiin 25.11.2011
Suomussalmella järjestetyn hankkeen tiedotustilaisuuden yhteydessä. Julkaisua on esitelty ja
siteerattu useissa eri tilaisuuksissa ja se on poikinut useita eri lisäselvityksiä. Lapin yliopisto liitti
selvityksen osaksi kustantamaansa julkaisua Poronhoitajien hyvinvoinnin uhat ja avun tarpeet.

34

4.1.9.

Lämpökamerakuvaus

Hankesuunnitelmaan sisällytettiin kokeilu, jossa oli tarkoitus testata ilmasta käsin toteutettavan
lämpökamerakuvauksen käyttökelpoisuutta maasuurpetojen, erityisesti karhun, talviaikaisessa
havainnoinnissa.
Helmikuussa 2013 hanke järjesti Itä-Lapin ammattiopiston hallinnoimalle miehittämättömien
lentolaitteiden lennättäjäkoulutushankkeelle foorumin testata lentolaitteitaan sekä uusia
oheislaitteistojaan porotaloudessa. Yksi lentolaitteeseen integroidun lämpökamerajärjestelmän
testaustilaisuus toteutettiin Kuusamon Suurpetokeskuksessa maaliskuussa 2013.
Miehittämättömään, pyöriväsiipiseen lentolaitteeseen asennettiin uusi, korkeatasoinen
lämpökamera.
Testissä havaittiin, että
-

Villasukkaan pujotettu ja hankeen upotettu lämminvesipullo oli havaittavissa hangesta.

-

Auringon valossa lämmenneet kivet ja jopa koivujen silmut erottuivat kuvamateriaalista.
Kuvaus tulee toteuttaa sydäntalven aikaan tai myöhemmin talvella öiseen aikaan, jolloin
auringon valossa lämmenneet muut kohteet eivät häiritsisi operaation toteutusta.

-

Puurakenteisissa kopeissa talvehtivia karhuja lämpökameralla ei voitu havaita.

-

Kuusamon suppeaa (n.1 ha) kuvamateriaalia läpikäydessä todettiin, että laajoja pinta-aloja
kuvatessa kuvamateriaalin määrä tullee muodostumaan ongelmaksi. Suuren kuvamäärän
analysointi ja suhteellisen pienen lämmönlähteen havaitseminen materiaalimassasta vaatiinee
harjaantumisen lisäksi hyvin suuren työmäärän. Tosin karhunpesäkohteen löydyttyä laitteeseen
on mahdollista ohjelmoida kohteen ominaisuudet. Automatiikka seuloo suuremmasta
kuvausmateriaalimäärästä vastaavan kaltaiset kohteet, jolloin silmämääräinen seulonta voidaan
jättää pois. Tietoa voi käyttää jatkossa myös muilla lennoilla.

-

Peitteisyys ja maaston topografiset vaihtelevuudet rajoittavat oleellisesti yksityiskohtien
havainnoimista. Tämän voi olettaa olevan ongelma erityisesti metsäisiä ja kumpareisia alueita
kuvatessa.

Varsinainen lämpökameratestaus oli tarkoitus toteuttaa helikopterioperaattori EVES Air Oy:n
toimesta Suomussalmella sijaitsevalla Martinselkosen suojelualueella, jossa oli
paikallistuntemukseen perustuen parhaimmat mahdollisuudet löytää karhun talvipesiä
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hankealueelta. Ennen Martinselkosen lentoa laitteisto oli aikomus kalibroida kuvaamalla ilmasta
yksi pannoitetun karhun pesäpaikka. Lisäksi RKTL suunnitteli menetelmän käyttökelpoisuuden
testaamiseksi linjalennon, jonka varrella lentäjälle tuntemattomassa kohteessa talvehti pantakarhu.
Luonnonolojen ja erilaisten toiminnallisten syiden vuoksi EVES Air Oy:n operaatiosta jouduttiin
luopumaan.
Varsinaisen operaation toteutuksen suunnitteluvaiheessa on ilmennyt kuitenkin muutama arvokas
kokemus, jotka jo tässä vaiheessa voidaan mainita:
-

Helikopterin etäinen sijainti operointipaikkaan nähden voi aiheuttaa ongelmia. Silloin kun
sääolot olisivat operointipaikalla suotuisat lentämiselle, lähtöpaikan sääolot voivat estää lentoon
lähdön ja päinvastoin. Lisäksi siirtolento ei ole ilmaista ja aiheuttaa merkittävän
lisäkustannuksen. Tässä tapauksessa siirtolentokustannuksen osuus Malmilta Suomussalmelle
oli suurempi kuin varsinaisen operaation toteutus Suomussalmella.

-

Lämpökameran käyttö on vielä ”olosuhdeherkempää" kuin varsinainen helikopterilentotoiminta.
Optimaalinen sää lämpökameran käytölle on kuiva, kuulas pakkasilma, jolloin lämpötilaeroja on
helpompi havaita. Puissa oleva lumikuorman aiheuttama lisäpeittävyys vaikeuttaa
lämpökamerahavainnontia.

4.2.

Petovahinkojen ennaltaehkäisymenetelmien testaus

Alkutuotannon käyttöön on olemassa useampia petovahinkojen ennaltaehkäisykeinoja. Sähköinen
aitaus on tehokkain, mutta kallein menetelmä. Suomen riistakeskus toimittaa perustelluista
hakemuksista sähköaitamateriaalin ilman eri korvausta. Aidan pystyttämiseen liittyvät kustannukset
jäävät kuitenkin tilanomistajan kustannettavaksi. Käytettäväksi esitetään myös muita menetelmiä
tilanteen ja suojattavan eläinlajin mukaan: yösuoja tai yöaitaus, laumanvartijakoira, väliaikaisena
ratkaisuna lippusiima, hajukarkotteet, hälytyslangat, erilaiset ääni- tai valopelotteet ja rehupaalien
suojaus. Koirien suojaamiseen on kehitteillä erilaisia suojaliivejä ja varoituskelloja. Sen sijaan
puolivillin, suuren osan vuodesta vapaana laiduntavan poron suojaamiseen vaihtoehtoja on
vähemmän.
Hanke järjesti tiedossa oleville petovahinkojen ennaltaehkäisylaitteiden valmistajille kutsun
osallistua hanketestaukseen. Testattavaksi saatiin kaksi laitetyyppiä, joista maailmalta saatujen
kokemusten perusteella voisi olla hyötyä petovahinkojen ehkäisyssä: vilkkuva valosilmä ja
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äänipelote. Menetelmät ovat muualla maailmassa todettu tehokkaiksi peto-ongelmien
väliaikaisratkaisuiksi. Hankkeessa arvioitiin lisäksi testauksessa olevien poropantojen ja koirien
sekä kehitteillä olevien suojaliivien ja -pantojen käyttökelpoisuutta petovahinkojen
ennaltaehkäisyssä.
Pirunsilmät
Testaukseen saatiin 30 kappaletta Trafino Oy:n maahantuomaa, yhdysvaltalaisen Interplex Solarin
valmistamaa Solar Nite Eyes- nimistä valokarkotinta. Suomessa laitetta kutsutaan myös nimellä
”Pirunsilmä”. Karkotin on pieni, edullinen, hieman tulitikkurasiaa suurempi laite, joka latautuu
aurinkokennon avulla. Trafino Oy möi laitetta v. 2011 hintaan 19 euroa. Laitteen teho perustuu
siihen, että vilkkuvan, punaisen valon ansiosta hämärässä tai pimeässä saalistava peto kokee itsensä
uhatuksi ja poistuu paikalta.
Pirunsilmät luovutettiin testattaviksi kahdelle lampurille Kuusamon Käylään, Suomussalmen
Näljänkään sekä lihakarjakasvattaja-poronhoitajalle Suomussalmen Juntusrantaan. Lisäksi kahtena
syksynä Pirunsilmiä testattiin Suomussalmella Arolan matkailutilalla, joka tuottaa ja kehittää
karhunkuvaukseen liittyvää matkailupalvelua.

Testikokemuksia:
-

Pirunsilmän tehoa mitattiin kahtena syksynä Arolan matkailutilan karhukuvauspaikalla. Testit
toteutettiin kuvausyrittäjän toimesta välittömästi varsinaisen kuvauskauden päätyttyä.
Pirunsilmä kiinnitettiin kuvauspaikalle tolppaan. Testiaikana oli vielä valoisaa, joten
pirunsilmän aurinkokenno peitettiin teipillä, jolloin valo vilkkui koko ajan. Täysin valoisaan
aikaan vilkkuminen ei karkottanut karhua. Myöskään laitetta sivuilta lähestyneet eläimet eivät
reagoineet himmeästi vilkkuvaan valoon. Sen sijaan myöhemmin illan hieman hämärryttyä
Pirunsilmä karkotti laitetta suoraan edestä lähestyneen karhun. Laitetestaaja esitti
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kehittämisajatuksena äänisignaalin lisäämistä laitteeseen. Samalla todettiin toimenpiteen
todennäköisesti lisäävän laitteen akkujen tehovaatimusta ja sitä kautta laitteen kokoa. Testin
videotallenteet on nähtävissä hankkeen internet-sivuilla.
-

Kuusamossa lammastilan aita oli pystytetty siten, että se katkaisi hirven luontaisen kulkureitin.
Erityisesti hirven metsästysaikaan aita kaatui säännöllisesti. Pirunsilmien asennuksen jälkeen
aita pysyi pystyssä.

-

Pirunsilmiä testattiin keväällä 2013 suomussalmelaisella porotilalla, jossa karhu hätyytti
aitauksessa olevia poroja. Riistanhoitoyhdistyksen SRVA-ryhmä hätyytti karhun pois tilan
läheisyydestä. Aitauksen ympärille asennettiin sekä Pirunsilmiä että Koivumaan
äänikarkotinlaite. Havaintoja pedosta ei enää syntynyt, mikä tässä tapauksessa oletettavasti
johtui enemmän karhun häätämisestä pois alueelta kuin karkotelaitteiden tehosta.

-

Yksi käyttäjä esitti arvelunaan, että harvempi valon vilkuntafrekvenssi voisi parantaa
karkotetehoa.

-

Pieni aurinkokenno ei sydäntalvella riittänyt lataamaan Pirunsilmien paristoa. Laite on
kokemusten mukaan aika-ajoin tarkastettava, koska laitteen päälle kasaantuneen lumi ja jää
estävät laitteen latautumisen.

-

Varsinaisia tilanteita, jossa Pirunsilmän olisi voitu todeta karkottaneen aitausta lähestyneen
pedon ei voitu raportointiaikana dokumentoida.

Liiketunnistin-äänipelote
Loppuvuonna 2011 saatiin testattavaksi kolarilaisen sivutoimisen poronhoitajan Pasi Koivumaan
suunnittelema ja valmistama äänikarkotinlaite. Laite koostui pyroelektronisesta eli lämpösäteilyyn
reagoivasta liiketunnistimesta, johon oli kiinnitetty äänilaite. Laitteeseen oli äänitetty karkotteeksi
ihmisen puheääni. Lisäksi laitteen tehon dokumentoimiseksi kokonaisuuteen on yhdistetty
riistakamera. Järjestelmä sai käyttövirtansa auton akusta.
Koivumaan laitetta testattiin hankeaikana mm. Hallan paliskunnassa sijaitsevalla porojen
talviruokintapaikalla, Kallioluoman paliskunnassa rajavyöhykkeellä tunnetulla susien
rajanylityspaikalla sekä Suomussalmella sijaitsevassa porotarhassa, jossa karhu ahdisteli poroja
keväällä 2013 sekä lammastilalla, jossa tapahtui toistuvia karhuvahinkoja. Testit osoittivat, että
porot tottuivat nopeasti äänikarkotinlaiteeseen. Liiketunnistimen herkkyys riitti kesällä
laukaisemaan laitteen jo hyttysten ja paarmojen liikkeestä. Näin ollen kaiutin toimi lähes tauotta ja
laitteen yhteyteen integroidun riistakameran muistikortti, jolle kuvat tallentuivat, täyttyi nopeasti.
Yhtään tilannetta, jossa pedon karkotus olisi pystytty dokumentoimaan ei testausaikana syntynyt.
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Koivumaan äänipelote sisältää äänentoistolaitteen, liiketunnistimen ja akun. Kuvasta puuttuu toiminnan
dokumentoiva riistakamera.

Vilkkuvista valosilmistä ja äänipelotteesta voisi hanketestien perusteella olevan hyötyä
petovahinkojen ehkäisyssä eläimien ollessa aitauksessa alueella, jossa pedot liikkuvat. Ajan myötä
pedot kuitenkin tottuvat erilaisiin pelotteisiin, joten ääni- ja valokarkottimista on todennäköisesti
saatavissa vain väliaikainen apu. Kuinka kauan tottumiseen menee aikaa, riippunee siitä, kuinka
suuri vetovoima pedolla on ravinnonlähteeseen.
Poropannat
Petohankkeessa on testattu kahden suomalaisen laitevalmistajan, Tracker Oy:n ja Ultracom Oy:n,
poroille kehittelemiä GPS-pantoja ja kuolleisuuspantoja. Ne on käytännön oloissa havaittu hyviksi
apuvälineiksi porojen paikantamisessa ja seurannassa sekä kuolleiden porojen paikannuksessa.
Petovahinkojen ennaltaehkäisykeinona niiden käyttökelpoisuus on kuitenkin katsottava olevan
välillinen. GPS-pannan paikannuksen ja kuolleisuuspannan lähettämän signaalin perusteella
maastotarkastuksia voidaan kohdentaa alueelle, jossa porot liikkuvat. Siten joissakin tapauksissa
voidaan estää petovahingon syntyminen ja sen laajeneminen. Ihmisen lisääntyneellä läsnäololla
sinällään on tehokas petovahinkoja ennaltaehkäisevä vaikutus. Seurannassa havaittu GPSpantaporon poikkeuksellinen liikehdintä kertoo mahdollisesta ongelmasta laidunalueella ja
tapahtumapaikalle voidaan mennä tarkastamaan tilanne ja jossakin tapauksessa pystytään estämään
vahinkojen laajentuminen. Pantaan ohjelmoitava paikannusväli on valtaosan vuodesta järkevää
pitää muun muassa paristojen säästämiseksi harvana, yleisesti kerran vuorokaudessa tapahtuvana.
Tällöin porokarjan seassa liikkuva peto on usein jo ennättänyt tehdä tuhojaan.
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Suojaliivit ja -pannat
Koirille on kehitelty erilaisia, pedon puremalta suojaavia pantoja ja suojaliivejä. Osin kehittelytyön
puutteelliset resurssit ovat vaikuttaneet siihen, että pantojen ja liivien kehittely on niin Suomessa
kuin muissakin pohjoismaissa vielä pahasti kesken. Porotalouteen vastaavia tuotteita ei myöskään
ole kehitelty. Norjassa mm. lampaille on kehitelty erilaisia petojen purennalta suojaavia pantoja.
Petohanke on pitänyt hankeaikana tiiviisti yhteyttä Suomessa ainoan tiedossa olevan panta -ja
suojaliiviliivikehittelijän (nk. Hukkaliivi) Jussi Aron kanssa. Aro on kehitellyt ajatusta mm.
suojapannasta, jolla suojattaisiin pahimmilla petovahinkoalueilla Norjan mallin mukaisesti
arvokkaimpia poroyksilöitä. Resurssien ja markkinoiden puutteessa Jussi Arolla ei ole toistaiseksi
ollut muutamaa rakentamaansa prototyyppiä lukuun ottamatta mahdollisuutta viedä ajatusta
eteenpäin. Petohanke on tiedottanut aiheesta erilaisin artikkelein ja esityksin mm. alueen
poronhoitajia, Paliskuntain yhdistystä sekä Petovahinkojen ennaltaehkäisytyötä edistävää Suomen
riistakeskusta.
Koirat
Tarhassa oleva koira havaitsee uhkaavan vaaran usein aikaisemmin kuin ihminen tai mikään
valvontalaite ja haukkumalla karkottaa pedon. Muussa alkutuotannossa menestyksekkäästi
käytetystä laumanvartijakoirasta ei porotaloudessa liene hyötyä, koska laumaa vartioivan koiran
käyttö perustuu koiran leimautumiseen vartioimaansa laumaan. Suuren osan vuodesta vapaana
laiduntaviin poroihin leimautuminen ei ole mahdollista eikä useammankaan koiran työkapasiteetti
riitä kattamaan porojen käyttämiä laajoja laidunalueita.

4.3.

Koirien työkäytön kehittäminen alkutuotannossa

Kuolleiden porojen etsiminen maastosta erityisesti lumettomaan aikaan on verrattavissa neulan
etsimiseen heinäsuovasta. Aiemmin toteutetussa Petoseutuhankkeessa aloitettua koirien avulla
toteutettavaa raadonetsintää ja toiminnan hyödyllisyydestä kertovan tiedon levittämistä
petovahingoista kärsiville poronomistajille jatkettiin myös ”Maasuurpetojen vaikutukset, seuranta
ja vahinkojen ennaltaehkäisy”- hankkeen aikana. Kouluttajaksi valittiin hankkeen alussa
järjestetyn kilpailutuksen perusteella haukiputaalainen, mm. Suomen Kennelliiton
luonnetestituomarina toimiva Reijo Hynynen. Hynynen toi poliisin palveluksessa kartuttamiaan
huume- ja ruumiskoirien koulutus- ja käyttökokemuksia porotalouden käyttöön.
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Paliskuntien tekemässä raatojen etsinnän kenttätyössä on mitattu koulutetun koiran käytöstä
saatavia hyötyjä. Neljännes hanketyön aikana löydetyistä raadoista löytyi koiran avustamana.
Kuolleisuuslähettimen hälytyksen lähteen ja liikenteessä vammautuneen poron etsintään
koulutetusta koirasta on havaittu saatavan oleellista hyötyä. Lisäksi lähettimellä varustetun linnun
paikannuskohteiden haravoinnissa todettiin koirien käytöstä saatavan suurta apua.

Toimintaa keskitettiin hankealueen pohjoisosiin. Tilaisuuksia järjestettiin hankkeen aikana
yhteensä 25 päivänä ja yhteensä 51 henkeä sai asiantuntijakoulutusta koirien valinnasta
koulutukseen ja raadon ilmaisuun saakka. ( 2011 kahdeksan päivää/16 henkeä, 2012 kymmenen
päivää/ 20 henkeä ja 2013 yhdeksän päivää/15 henkeä). Pääasiassa koulutukset olivat maastossa
tapahtuvia harjoituksia. Koulutettavat olivat osin paikallisia poronhoitajia, osin Kuusamon ja
Taivalkosken kennelkerhojen aktiivijäseniä. Osa tilaisuuksista järjestettiin ”kylmäharjoitteluna”
hajujäljen tai harjoitusraadon avulla. Pääosin etsintäharjoitukset järjestettiin kuitenkin alueilla, joilla
paliskunnista saatujen tietojen mukaan oli tapahtunut petovahinkoja tai oli tehty havaintoja
pedoista. Yksi päivä käytettiin lisäksi junaonnettomuudessa vammautuneiden porojen etsintään ja
yksi satelliittilähettimellä varustetun maakotkan paikannuspisteiden haravoimiseen. Myös RKTL:n
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informaatiota alueella liikkuvista GPS-pannoitetuista susista käytettiin etsintäalueen valintaan.
Tilaisuudet olivat kaksipäiväisiä ja ne järjestettiin pääosin hankealueen pohjoispuolella Hossa-Irnin
ja Kallioluoman alueiden puolella.
"Paimenkoirien työkäytön kehittäminen" otettiin hankkeen ohjelmaan paikallisten lammastilallisten
esityksestä siitä huolimatta, että lammaskoirien työkäytöllä sinänsä ei ole suoranaista vaikusta
petovahinkojen syntyyn. Petovahingot tapahtuvat pääasiassa hämärän aikaan. Paimenkoirien
työkäyttö ajoittuu useimmiten valoisaan aikaan. Välillisesti on kuitenkin ajateltavissa, että eläinten
hallitulla kokoamisella laajalta laidunalueelta saattaa olla petovahinkoja ennaltaehkäisevä vaikutus
samoin kuin sillä, jos koiran aitaus sijaitsee laidunalueen välittömässä läheisyydessä. Koira voi
tarkkojen aistiensa avulla ilmaista ja haukunnallaan karkottaa laidunaluetta lähestyvän pedon.
Hankealueelta ei löytynyt lammastilaa, jossa paimenkoiratilaisuutta olisi ollut mahdollista järjestää.
Tämä voi kuvata osaltaan joko koiran työkäyttöön liittyvän perinteen hiipumisesta tai sitä, että
perinnettä ei ole ennättänyt edes syntyä. Lammastilojen lukumäärän vähentyminen voi olla myös
yksi tilanteeseen vaikuttava syy. Näin ollen tilaisuus toteutettiin koulutustarjouspyyntöjen
perusteella Jaana Vidgrenin lammastilalla Vieremällä syksyllä 2012. Vidgren on kokenut
paimenkoirakasvattaja ja kouluttaja. Hänellä oli runsaasti kokemusta vastaavien tilaisuuksien
järjestämisistä.
Paimenkoiratilaisuus koostui kahdesta osasta: aamupäivän luennosta, jossa käsiteltiin seuraavia
aiheita: paimenkoiran hankinta: rodun, kasvattajan ja pennun valinta; pennun alkukasvatus,
tapakoulutus ja paimennettaviin eläimiin tutustuminen, paimennuksen ensiaskeleet,
paimennettavien lajinmukainen käyttäytyminen, paimenkoiran vapaa-aika, koirien ruokinta,
nesteytys ja lämpöhalvauksen ehkäisy. Iltapäivällä järjestettiin demonstraatio koiran työkäytöstä
lampaiden ja nautojen paimennuksessa. Tilaisuuteen osallistui kouluttajien lisäksi 12 osanottajaa.
”Laumanvartijakoirien työkäytön kehittäminen” - informaatiotilaisuus järjestettiin petovahinkojen
ennaltaehkäisyyn suunnatun hanketilaisuuden yhteydessä Kuusamossa 17.10.2013. Luento tilattiin
tarjousten perusteella Teet Otstavelilta. Otstavel toimii Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen
tiedekunnan eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksessa. Hänen erityisosaamisalueensa on
laumanvartijakoirien käyttö petovahinkojen ennaltaehkäisyssä. Hän on mukana useassa aihetta
sivuavassa eurooppalaisessa projektissa sekä toimii luennoitsijana alan seminaareissa sekä
Suomessa että muualla maailmalla. Infotilaisuus oli alun tarkoitus järjestää erillisenä tapahtumana
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Pudasjärvellä syyskuun alussa. Laajasta tiedottamisesta huolimatta tilaisuuteen ilmoittautui vain
kuusi henkeä, joten tilaisuus peruttiin. Laumanvartijakoira-aihe ei ole saanut yrityksistä huolimatta
jalansijaa Pohjois-Suomessa huolimatta eteläisestä Suomesta saaduista positiivisista kokemuksista
huolimatta. Syynä voi olla paimenkoiratoiminnan tapaan toimintakulttuuriset syyt. Osin syy voi olla
esimerkiksi lammastilojen määrän väheneminen. Kuten mainittua, porotaloudessa ajatus
laumanvartijakoirien käytöstä petovahinkojen ennaltaehkäisijöinä ei toimi, koska poro laiduntaa
suuren osan vuodesta vapaana ja laumanvartijakoiratoiminnan ideana on se, että koira leimautuu
vartioimiinsa eläimiin.

5.

Resurssit

Suomussalmen kunta hallinnoi hanketta. Kunta palkkasi hankkeen vetotehtävään kokoaikaisen
projektipäällikön sekä Suomussalmen kunnan palveluksessa olevan hankesihteerin, jonka tehtäviin
kuului hoitaa 20% työpanoksella hankkeen kirjanpitoon ja hankehallintoon liittyviä asioita.
Testattavat laiteet vuokrattiin kilpailutuksen kautta Ultracom Oy:ltä ja Tracker Oy:ltä.
Petohanke teki julkisen kilpailutuksen kautta erityisosaajapalvelusopimukset hanketestauksen
vaatimasta kenttätyöstä neljän paliskunnan (Halla, Näljänkä Hossa-Irni ja Kallioluoma) kanssa.
Keskimäärin kenttätyössä on kaksi henkeä/paliskunta. Hanke solmi erityisosaajapalvelusopimuksen
raadonetsintäkoirien kouluttamisesta Reijo Hynysen kanssa. Paimenkoirien työkäytön
kehittämistilaisuus toteutettiin ostopalveluna Jaana Vidgrenin sekä laumanvartijakoirien työkäyttöä
koskeva luento Teet Otstavelin kanssa. Olli-Pekka Karlin toteutti korppien ja maakotkan kiinnioton,
rengastuksen sekä lähetinasennuksen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos avusti hankkeen
raadonetsintäkoulutusten toteutusta informoimalla pantasusien liikkeistä sekä avustamalla
lämpökameraoperaation suunnittelua.
Petohanke teki hankeyhteistyötä Itä-Lapin ammattiopiston miehittämättömien lentolaitteiden
ohjaajakoulutushankkeen kanssa ilmasta käsin toteutettavaan signaalivastaanottoon ja
lämpökameratestaukseen liittyen. Liikennevaroitusjärjestelmien testaaminen toteutettiin
erityisosaajapalvelusopimuspohjalta pudasjärveläisen Markus Jaurakkajärven kanssa. Lapin
yliopisto (Antti Pakkanen ja Jarno Valkonen) teki hankkeelle tuensiirtosopimuksen turvin
”Porotalouden hyvinvointi ja tulevaisuuskuvat eteläisissä paliskunnissa” - nimisen selvityksen.
Lapin ammattikorkeakoulu (Vesa Perunka) toteutti kaksipäiväisen maastonavigaattorien
käyttökoulutuksen.
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Petovahinkojen ennaltaehkäisylaitteet saatiin testeihin korvauksetta Trafino Oy:ltä ja Pasi
Koivumaalta. Monet hankealueen elinkeinonharjoittajat ja osallistuivat petovahinkojen
ennaltaehkäisylaitteiden testaukseen ja antoivat laitteisiin liittyviä arvokkaita kommenttejaan ja
kehittämisesityksiään. Lisäksi laitteita saatiin testata korvauksetta Metsähallituksen hallinnassa
olevilla sekä Kuusamon yhteismetsän ja yksityisten maanomistajien omistamilla maa-alueilla.
Hankkeen ohjausryhmän jäsenet osallistuivat mahdollisuuksien mukaan ohjausryhmätoiminnan
lisäksi hanketoimien toteutukseen. Erityisesti on mainittava yhteistyö Suomen riistakeskuksen
erikoissuunnittelija Harri Norbergin kanssa useiden julkaisujen laadinnassa sekä maaseutuasiamies
Jouni Määtän osuus ilmasta käsin toteutettuun radiosignaalien vastaanottotestaukseen liittyen.
Paliskuntain yhdistyksen toimistopäällikkö Matti Särkelä sekä Kallioluoman paliskunnan poroisäntä
Heikki Härmä olivat monella tapaa antamassa asiantuntevaa apuaan hanketoimien suunnittelussa ja
toteutuksessa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos avusti lämpökamerakuvauksen suunnittelussa
sekä koirien avulla tapahtuvan raadonetsinnän koulutuspaikkavalinnassa.
Ohjausryhmä päätyi esittämään Suomussalmen kunnalle hankeajan jatkamista kahteen otteeseen.
Rahoittaja hyväksyi Suomussalmen kunnan esitykset ensin kolmen kuukauden jatkosta 31.3.2014
saakka ja myöhemmin kahden kuukauden jatkosta 31.5.2014 saakka. Pääsyinä molempiin
jatkoaikahakemuksiin oli hanketoimien toteutukseen tarvittava lisäaika.

6.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen rahoitettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 kautta. Rahoitus
kanavoitui Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY -keskuksien välityksellä. Hankkeen
kokonaisbudjetti oli 375 306 €. Maksatus toteutettiin kuutena maksatushakemusjaksona.

7.

Tiedottaminen

Hanke tiedotti toimistaan kevättalvella 2012 valmistuneiden www.petohanke.fi- sivujensa kautta.
Hanketoimista on ollut julkaisuja tai esittelyä ainakin seuraavasti:
Kainuun Sanomat 20.5.2011, Kainuun Sanomat 26.11.2011,Ylä-Kainuu-lehti 16.12.2010,
26.5.2011, 29.11.201, 24.10.2013, 24.4.2014; Koillissanomat 4.3.2011, 10.5.2011, 28.11.2011 ja
30.11.2011, 18.10.2013, 24.4.2014; Kaleva 22.2.2011, 20.5.2011, 30.11.2011, 17.10.2013; Lapin
Kansa 30.11.2011, Maaseudun Tulevaisuus 30.11.2011, Puolanka-lehti 30.11.2011, Rantapohja-
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lehti 12.12.2012, Luonto-lehti 2/2014. Projektipäällikkö laati artikkeleita yksin tai yhteistyssä
Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelijan Harri Norbergin kanssa Poromies-lehden numeroihin
3/2011 ja 4/2011, 6/2011 ja 1/2012, 4/2012, 4/2013 sekä Norbergin kanssa Metsästäjä-lehteen
3/2014.
Lisäksi hanketoimiin liittyen annettiin haastatteluja Saamen Radioon 25.5.2011 ja Radio
Kajaukseen 30.5.2011., Yle uutiset 25.11.2011 sekä Yle:n uutislähetykset 5.1.-6.1.2014 ja Oddasat/
Saamenkieliset uutiset useaan otteeseen 2013-2014 ja NRK Oddasat 5.2. 2014 ja 25.4.2014. Kotkaja korppioperaatiota on esitelty Norjassa pidetyssä alan kansainvälisessä tutkijaseminaarissa,
kansallisessa rengastajakokouksessa Tampereella 8.2.2014 Kuusamossa luontokuvaajatilaisuudessa
1.-2.2.2014 sekä Nuoret Vieropalkisilla- seminaarissa Levillä 8.4.2014. Lisäksi Suomussalmen
kunnanhallitusta tiedotettiin 8.4.2014.
Hankkeen projektipäällikkö laati kirjoituksen petovahinkojen ennaltaehkäisystä Suomen
Metsästäjäliiton ”Metsästysseuran käsikirjaan”, joka julkaistiin helmikuussa 2012.
Petohankkeen tuensiirtosopimuksella hankkima selvitys löytyy osoitteesta www. petohanke.fi
Antti Pakkanen & Jarno Valkonen: Porotalouden hyvinvointi ja tulevaisuuskuvat eteläisissä paliskunnissa- Esiselvitys - 2011. Selvitys on julkaistu myös osana erillistä, Lapin yo:n julkaisua:
Anneli Pohjola & Jarno Valkonen (toim.): Poronhoitajien hyvinvoinnin uhat ja avun tarpeet. Lapin
yliopistokustannus: Rovaniemi 2012
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Yhteiskuntatieteiden_tiedekunta/Ajankohtaista.iw3?
showlocation=274ebff3-67b2-46d4-a5fd-b5e1f6cb65d6&newsID=54acd804-946f-4837-97a2beb90aa245e7
Lisäksi hanketoimista on julkaistu ainakin seuraavasti:
http://netti-tv.fi/katso/lent%C3%A4v%C3%A4-pallogrilli-l%C3%B6yt%C3%A4%C3%A4kuolleen-poron-%7C-yle-oulu/11783;
http://yle.fi/uutiset/lentava_pallogrilli_loytaa_kuolleen_poron/6134963 (useina päivinä)
http://www.talouselama.fi/uutiset/yle+lentava+pallogrilli+on+poronhoidon+uusin+innovaatio/a210
1460
http://www.kopterit.net/index.php?topic=16252.0
http://uutisverkko.net/uutiset/lentava-pallogrilli-loytaa-kuolleen-poron
http://uutisvirta.fi/uutiset/3964631-lentava-pallogrilli-loytaa-kuolleen-poron?show=1
http://www.uutisaalto.fi/uutiset/1583903-yle-lent%C3%A4v%C3%A4-pallogrilli-on-poronhoidonuusin-innovaatio
http://uutiset.suomi24.fi/node/726816
http://keskustelu.jatkoaika.com/showthread.php?p=4202534
http://www.sanavapaa.com/aeb46847-db69-4fd1-ae84-c37401251d55
http://www.vaellusnet.com/turinat/viewtopic.php?p=173577
http://www.res.fi/foorumi/index.php?topic=220.20
http://areena.yle.fi/tv/1573317
Mtv3 seitsemän uutiset:
http://www.katsomo.fi/?progId=118224&itemId=46039

http://www.kopterit.net/index.php?topic=16252.0
http://www.sanavapaa.com/aeb46847-db69-4fd1-ae84-c37401251d55
http://www.vaellusnet.com/turinat/viewtopic.php?p=173577
http://www.rantapohja.fi/uutiset.php?article=SUSIHAVAINTOJA-ALUEELLA-12.html
http://ilmari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/151933-maakotka-poronhoitajan-tyokaverina
http://lajikirjo.wordpress.com/2013/11/06/maakotka-pororenkina/
- Suomen lammasyhdistyksen ry:n internetsivut ja Facebook-sivut
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Yle Sapmi:
http://yle.fi/uutiset/gps-rusttegiiguin_rappiid_gavdna_joanebbot_ja_halbbibut/7206424

Hankkeesta on tiedotettu pysyvästi hankkeen omilla internetsivuilla www.petohanke.fi sekä
Paliskuntain yhdistyksen sivustoilla www.paliskunnat.fi sekä laitevalmistajien sivuilla
www.trackerboazu.fi ja www.ultrapoint.fi . Laitevalmistajien sivuilta on mahdollisuus
reaaliaikaisesti seurata laitevalmistajien Tyyne- ja Valma- kummiporoja. Hankkeen toimista on
tiedotettu pysyvästi myös Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja
aktivointihankkeen tiedotteissa.
Hanke järjesti erillisiä hanketoimiin liittyviä tiedotustilaisuuksia 25.11.2011, 29.11.2011,
17.10.2013 sekä 22.4.2014.

8.

Sidosryhmät

”Maasuurpetojen vaikutukset,
seuranta ja vahinkojen ennaltaehkäisy” –hankkeen sidosryhmät

RKTL

Paliskuntain yhdistys

MTK

Suomen
riistakeskus

Laitevalmistajat

Alueen muut hankkeet

Hankealueen
paliskunnat

Maasuurpetojen
vaikutukset,
seuranta ja vahinkojen
ennaltaehkäisy
2011-2013

Suomen
luonnonsuojeluliitto

Kuusamo
Pudasjärvi
Taivalkoski

Lapin Yliopisto

Puolanka

Alkutuotantotilat

Kainuun ja PohjoisPohjanmaan ELY-keskukset

Hyrynsalmi
Suomussalmi

Ohjausryhmän lisäksi hankkeessa on tehty yhteistyötä yllä olevien organisaatioiden kanssa.
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9.

Hankkeen tavoitteiden toteutumisen arviointi

Asetetut tavoitteet ja tuotokset
1. Teknologian hyödyntäminen ja testaus
•Testata poronhoidossa käytettävää teknologiaa.
Löytää kulloiseenkin tilanteeseen soveltuva,
kustannustehokkain signaalien vastaanottotapa
•Testata uusia keinoja petovahinkojen löytämiseksi.
Etsiä uusia menetelmiä kanta-arvioinnin tukemiseen
•Parantaa poronhoitajien laitetuntemusta
•Testata porokolareiden ehkäisylaitteita
Tulokset:
•Laitteiden käyttökokemuksia- testiraportteja
•Maastopäiväkirja--GPS –dataa TASSU:un
•Löydettyjä poronraatoja
•Uutta osaamista, parantunutta laitetuntemusta
•Uusia laitekehitelmiä hanketestauksen pohjalta

Saavutetut tulokset
•Valmius teknikan täysimääräiseen hyödyntämiseen
kasvanut laitekoulutustilaisuuksien ja opastustapaamisia ja
-tilanteiden myötä
•Porovaroituslaitteiden testaus toteutettu
•Laitteet kehittyneet kenttäkokemusten kautta
•Laitekehittelijöille uusia ideoita kenttäkokemusten
•Hanketoimien myötä uusia ideoita mm. lentolaitetoimintaan
liittyen.Yritysideoita.
•Lintuyhteistyön myötä yhteistyön tiivistäminen ja
tutkimuksen,suojelun ja porotalouden välille hanketyössä
löydettyjen yhteisten intressien kautta
varjolentolaitehyödyntäminen.
•Mastoyhteistyön käynnistäminen signaalien vastaanotossa
•Hankeyhteistyö (Kemijärven UAV-hanke )
GPS-dataa suurpetotutkimuksen kehittämiseksi
•Kenttätyön yhteenvetoraportti
•Tiedotustilaisuuksia, raportteja, artikkeleita
•www.petohanke.fi

•GPS- ja radiolähetinpantojen lukumäärä on kasvanut ja

2. Petovahinkojen ennaltaehkäisymenetelmien
testaus
•Löytää ja testata hankeidean pohjalta ääni- tai
valopelotteeseen pohjautuvaa menetelmää
•Tavoite testata käytettävissä olevia laitteita
petovahinkojen ennaltaehkäisyyn

3. Koirien työkäytön kehittäminen
•Pyrkiä osoittamaan koiran käytön etuja petovahinkojen
löytämisessä
•Antaa uusia vinkkejä koiran työkäytön kehittämiseen
petovahinkojen etsinnässä sekä työkäytössä
alkutuotantotiloilla
•

4.Porotalouden työhyvinvointi- ja
tulevaisuusselvitys
•Tavoite: selvittää poronhoitajien hyvinvointia
pahimmalla petovahinkoalueella
•Luoda selvityksen pohjalta analyysi ja toimenpideesitykset
Tulokset: Selvitys

löydetyn raadon keskietsintäkustannus pienentynyt
•Kuolinkellojen avulla raato löytyy nopeammin ja paremmin
tunnistettavana.
•Rahoittajan usko poropantatekniikan rahoitukseen kasvanut
•Uuden teknologian käyttö ja osoitetut hyödyt luoneet uskoa
porotalouden jatkuvuuteen ja parantanut nuorten kiinnostusta
porotalouteen
•Äänipelotelaite hanketestauksessa eri kohteissa
•Valokarkotteet hanketestauksessa eri kohteissa
•Tiedotusta laitteiden käyttömahdollisuudesta
•Testauskokemukset jaettu laitevalmistajille kehitelyn tueksi
•Etsitty potentiaalisia porojen ja koirien suojavalmistajia.
Innostettu kehittämistoimintaan.
•Järjestetty petovahinkojen ennaltaehkäisyyn kohdistettu
tiedotuspäivä
•Raadonetsinnän kehittämistilaisuuksia 25 päivänä, joihin
osallistui yhteensä 51 henkeä.
•Uutta osaamista hankealueen pohjoisosaan syntynyt.
•Yhteistyötä kehitetty porotalouden ja koirakerhojen välille.
•Paimenkoirien työkäyttötilaisuus 7.9.2012/12 osanottajaa
•Laumanvartijakoirien työkäytöstä luento petovahinkojen
ennaltaehkäisypäivän yhteydessä
Jaettu tietoa toiminnasta saatavista hyödyistä
tiedotustilaisuuksien ja kirjoitettujen artikkeleiden kautta

•Lapin yliopiston tuensiirtosopimuksella tekemä selvitys
valmistunut ja julkaistu 25.11.2011

•Julkaistu sekä omana julkaisunaan että osana muita

julkaisuja, mm. Poronhoitajien hyvinvoinnin uhat ja avun tarpeet
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10.
-

Kehittämisesityksiä

Laitekehitys menee eteenpäin vauhdilla. Laitteiden ominaisuuksia on kehitelty ja osin
hanketesteistä saatujen palautteiden perusteella kehiteltyjä uusia laiteversioita on tullut
markkinoille. Tähän mennessä eläinten seurantaan on tuotu laitesovelluksia mm.
metsästyspuolelta. Laitetestauksen ja siitä saatujen laitetoimittajien palautteiden mukaan
porotalous on suhteellisen pieni markkina-alue, mikä johtaa siihen, että kehittämispanostukset
porotekniikkaan liittyen jäävät rajallisiksi. Laitteista saadut hyödyt ovat kuitenkin kiistattomat.
Näin ollen laitekehittelyyn voisi tarkoituksen mukaista ohjata esimerkiksi hankerahoituksen
tapaista rahaa.

-

Suurpetojen negatiivisia vaikutuksia voidaan lieventää tehostamalla petojen tappamien eläinten
etsintää. Petohankkeessa ideoitujen korppien ja maakotkien kokemusten pohjalta muita raatoja
etsiviä eläimiä, mm. kettua ja supikoiraa, voisi laajemminkin ajatella hyödynnettavän raatojen
ilmaisussa. Paikannuslaitteita tulisi jatkokehittää tutkimuskäytöstä käytännön elinkeinoelämän
tukemiseen. Hyöty kehitystyöstä tulisi myös moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla kulkemisesta
johtuvien negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämisen muodossa. Lisäksi on todettu, että
tekniikan käytöstä todistetusti saatavat hyödyt lisäävät uskoa porotalouteen erityisesti nuorten
poronhoitajien keskuudessa ja edesauttavat siten osaltaan porotalouden jatkamisedellytyksiä ja
kiinnostavuutta elinkeinona.

-

Suurpetojen seurannan yksi tärkeimmistä työkaluista on suurpetohavainnot. Korkeatasoisten
havaintojen tekeminen mahdollistaa laadukkaiden arvioiden tuottamisen suurpetojen
lukumäärästä ja niiden levittäytymisestä. On kuitenkin todettu, että erityisesti harvaan asutussa
Pohjois-Suomessa havaintoja ei saada riittävästi. Petoyhdysmiehien koulutuksen tulisi ongelmaalueilla satsata. Suupetohavaintojarjestelmä TASSU:n ylläpitämisestä saatuja käytännön hyötyjä
tulisi tuoda selkeämmin ja konkreettisemmin tuoda esille.

-

Jo hankesuunnitteluvaiheessa kävi ilmi, että petovahinkojen ennaltaehkäisymenetelmien
kehittämiseen ei ole Suomessakaan satsattu riittävästi. Ehdokkaita testattaviksi laitteiksi ja
menetelmiksi saatiin vähänlaisesti. Tämä johtunee siitä, että laitekehittelijät eivät ole tietoisia
olemassa olevien markkinoiden laajuudesta. Toisaalta esimerkiksi metsästäjille, lampureille ja
poronhoitajille ei ole ollut tarjolla riittävän vakuuttavia ja riittävän edullisia menetelmiä
petovahinkojen ennaltaehkäisyyn. Toimivia ratkaisuja kallista aitaamista lukuunottamatta ei ole,
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koska ei ole satsattu riittävästi tuotteiden kehittelyyn. Paino on ollut enemmän suurpetojen
poistoon liittyvissä kysymyksissä siitäkin huolimatta, että suurpetojen tappamisen sallivia
poikkeuslupia myönnettäessä viranomainen joutuu arvioimaan, onko vahinkoa aiheuttavan
pedon tappamisen sijaan olemassa keinoja, joilla petovahinkoja voitaisiin estää ennakolta tai
estää lisävahinkojen syntyminen.
-

Suomessakin on laite- ja mm. suojaliivivalmistajia, joiden sovelluksista voisi jatkokehittelyn
kautta löytyä lievitystä porotalouteen ja muuhun alkutuotantoon sekä metsästyksessä
tapahtuviin petovahinkoihin. Jos markkinat kyettäisiin osoittamaan houkutteleviksi, voisi
kehittelyyn sitouttaa enemmän idearikkaita yrittäjiä.

-

Kasvavien suurpetokantojen ja elinkeinojen välistä vuorovaikutusta tulisi selvittää
tehokkaammin. Muun muassa haaskakuvauspaikkojen vaikutuksesta liikkuu huhuja ja ”musta
tuntuu” - tietoa riittävästi, mutta tutkittua tietoa ei ole. Tilanne on omiaan aiheuttamaan huolta ja
epätietoisuutta. Tarvitaan tietoa mm. seuraavista kysymyksistä: kuinka kaukana karhu liikkuu
sesonkiaikana kuvauspaikan ympäristössä; käyttääkö karhu haaskalta saamansa ravinnon lisäksi
muuta ravintoa ja jos käyttää niin mitä ja kuinka paljon; kesyynnyttääkö ruokinta karhua ja
missä karhu viettää haaskaruokinnan ulkopuolisen ajan. Aihealue oli esillä mm. Maa- ja
metsätalousministeriön syksyllä 2013 Kuhmossa järjestämässä haaskaseminaarissa, jossa
todettiin aiheeseen liittyvän tutkimuksen tarve. Aiheesta käytiin sen jälkeen hankealueella
keskustelua ja muotoiltiin alustavaa hankesuunnitelmaa. Suunnitelman yhtenä osana oli
karhujen liikkumisalueen selvittäminen aikuisia karhuyksilöitä pannoittamalla. Selvityksen
mahdollinen käynnistämistä ei ole toistaiseksi katsottu mahdolliseksi erilaisten syiden vuoksi.
Kentältä saadun palautteen mukaan Suomessakin tulisi pystyä tuottamaan vastauksia niihin
käytännön kysymyksiin, joihin haaskaruokinta-alueiden elinkeinot ja paikalliset asukkaat
haluavat vastauksia.

-

Porojen liikenteelle aiheuttaminen vahinkojen ehkäiseminen on edelleen ajankohtainen aihe.
Näin ollen työtä laitteisto- ja menetelmkehittelyn osalta tulee jatkaa. Tässäkin on saatujen
kokemusten mukaan tärkeää, että potentiaalisille laitteistovalmistajille ajetaan aktiivisesti tietoa
ongelmasta. Maailmalla on tekniikkaa ja menetelmiä, jota soveltamalla voi löytyä
käyttökelpoinen tapa porojen aiheuttamien liikennevahinkojen ehkäisyyn

Liite 1.

YHTEENVETO KAINUUSSA JA KOILLISMAALLA TOTEUTETUISTA
PETOHANKKEISTA- TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET

Liite 2.

KENTTÄTYÖN YHTEENVETO
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Liite 1. Maasuurpetojen vaikutukset, seuranta ja vahinkojen ennaltaehkäisy
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Hankkeiden perustiedot
Kainuun porotalouden kehittämishanke -esiselvityshanke 1.1.-31.3.2004
Poro I -hanke: 1.1.2005-31.3.2007
PoLa -hanke: 1.4.2007-29.2.2008. Haketta osarahoitti Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahasto.
Maasuurpetojen kielteisten vaikutusten vähentämisen ja kompensoinnin mahdollisuudetesiselvityshanke 1.10.2008-31.12.2008. Esiselvityshankkeen kustannuksista Suomussalmen kunta
maksoi 10% ja Kainuun TE-keskus, maaseutuosasto 90%.
Teknologisten innovaatioiden mahdollisuudet Ylä-Kainuun ja Koillismaan poro-petotilanteessa hanke 1.2.-31.7.2009. Hankkeen päärahoittajana toimi rahoitti Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2007–2013.
Petoseutuhanke ja Petotietohanke 8.6.2009- 28.2.2011. Hankkeet rahoitettiin Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 (Kainuun ja P-pohjanmaan ELY-keskus) kautta.
Suomussalmen kunta maksoi toimiston, hankesihteerin ym. hallinnoinnin kulut.
Maasuurpetojen vaikutukset, seuranta ja vahinkojen ennaltaehkäisy -hanke 1.3.2011-31.3.2014.
Maasuurpetojen vaikutukset, seuranta ja vahinkojen ennaltaehkäisy -hanke on täysin MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 rahoittama hanke.

1.

Kainuun porotalouden kehittämishanke- esiselvitys

Tavoitteet:

Esiselvityshankkeen tavoitteena oli löytää porotaloudelle uusia toimintamalleja ja
erityispiirteitä, joiden varaan innovatiivinen ja toteuttamiskelpoinen kehittämishanke
voidaan rakentaa
Jatkohanke-esitys, jonka tavoitteena kannattavuuden parantaminen poronlihan
suoramyyntiä ja jatkojalostusta kehittämällä. Osaamisen tason nostaminen poronlihan
käsittelyssä ja jatkojalostuksessa.

Tulokset:

2.

Poro I

Tavoite:

Kannattavuuden parantaminen poronlihan suoramyyntiä ja jatkojalostusta
kehittämällä. Osaamisen tason nostaminen poronlihan käsittelyssä ja
jatkojalostuksessa
Jatkojalostustuotteita. Poronlihan käsittelyn ja jatkojalostuksen koulutuspaketti.
Teurastamoselvitys. Kaksi uutta yritystä. Kainuun poro- ja lammastalouden
kehittämishanke, Poro II-hanke (PoLa). www.kainuunetu.fi

Tulokset:
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3.

PoLa

Tavoite:

Poron- ja lampaanlihan jatkojalostuksen tuotekehittely ja koemarkkinointi. Poron ja
lampaan hyödyntäminen käsityönä. Porotilamatkailun ohjelmapalveluiden
tuotekehityksen ja markkinoinnin esiselvitys
Koulutustilaisuuksia, tuote-esittelyjä, tuotteistamista, tutustumismatkoja.

Tulokset:

4.

Maasuurpetojen kielteisten vaikutusten vähentämisen
ja kompensoinnin mahdollisuudet

Esiselvityshankkeen määrälliset tavoitteet:
Luoda vähintään kolme toimenpidekokonaisuutta, jotka vastaavat porotalouden, alkutuotannon ja
luonnon virkistyskäytön tarpeisiin. Haastattelut: kuntaviranomaiset, rajaviranomaiset,
luonnonsuojelutahot, maa- ja metsätalouselinkeino, metsästyksen viranomaistahot, vapaaehtoiset
metsästäjätahot, poroelinkeinon harjoittajat, poroelinkeinon toimihenkilöt, riistanhoidontahoja,
petoyhdysmiestaho, suurpetotutkija/muu tutkija
Laadulliset tavoitteet:
- Toimenpidekokonaisuuksien tulee olla luonteeltaan jatkuvia. Jos toimenpiteet osoittautuvat
toimiviksi, tulee niitä voida jatkaa myös hankeajan päätyttyä
- Luodut toimenpiteet edesauttavat ihmisten ja maasuurpetojen rinnakkaiseloa ja petojen
hyväksymistä
- Paikallisten ihmisten ja alueen toimijoiden äänet saadaan esille haastattelujen avulla
Erityistavoitteet:
- Saada aikaan yhteenveto maasuurpetoproblematiikkaan liittyvistä tekijöistä
- Luoda kehittämisehdotuksia, jotka koskevat eri tahojen välistä yhteistyötä ja jotka voisivat auttaa
yhteistyön rakentumista pitkällä aikavälillä

Hankkeessa kerätyt toimenpiteet vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi:
Alkutuotanto: Aitaaminen, lippusiima, hälytyslangat, laumanvartijakoirat, yövartija,
rehupaalivahingot (aita, terva, langat ym), laidunalueen ympäristön muokkaus,
ennaltaehkäisymahdollisuuksien neuvonta.
Porotalous: Valvonta, raatojen etsintä, koiran käyttö raadon etsinnässä, heijastintarrat
poropantoihin, paliskuntarajojen kartta metsästäjille, poroaidan kunnostus, poropannat ja
petopannat, porojen hajustepannat
Luonnon virkistyskäyttö ja muut toimijat: Taajamasuurpetohanke myös eteläiselle
poronhoitoalueelle (malli: Uudenmaan riistanhoitopiiri), tiedotusmateriaali pedoista, susipuhelin,
opetusmateriaali, Petohavaintoportaali ja petoyhdysmiestoiminnan kehittäminen(TASSU)
Matkailu: Petoneuvoja, Valtakunnan metsästäjä, Livekuvaa pedoista, ”Petokaapeli” (livekuvaa
eläintarhasta, kuvaa ruokintapaikoilta), matkailun tuotteistaminen, tutkimustiedon jalkauttaminen,
RKTL:ltä ostetun petoGPS- tiedon käyttö matkailussa, ”Valtakunnan metsästäjä”.
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Seuranta: Petokantojen hoitosuunnitelmat, kuvauspaikkojen karhujen lukumäärän seuranta,
tutkimustiedon jalkauttaminen, olemassa olevan vahinkotiedon analysointi, kanta-arviokatselmus,
Venäjäyhteistyö

Jatkotoimenpide-ehdotukset
Esiselvityshankkeen perusteella tehtiin ehdotuksia jatkotoimenpiteistä, jotka on esitetty alla
olevassa taulukossa:
Taulukko 11. Jatkotoimenpide-ehdotukset.

Ongelma

Toimenpide

Toteutus

Laumanvartijakoirat

Koulutustuki

Neuvonta: sähköaidat, lippusiimat

Taloissa kiertävä
petoneuvoja

Alkutuotanto
Petouhka

Porotalous
Raatojen etsintä

Etsijän palkkaaminen ja raadonetsijäkoiran Työsuhde,
koulutus
koulutustuki
Porojen pannoitus

Raatojen etsintä ja vahinkojen
todennus
Luonnon virkistyskäyttö ja muut toimijat
Tietämättömyys

Tiedotus: infolehtiset

Lehtien väliin, rajalle

Petouhka

Kiertävä petoneuvoja

Työsuhde

Seuranta
Eri tahojen väliset ristiriidat

Kanta-arviokatselmus

Kutsutilaisuus

Olemassa olevan tiedon
hyödyntämättömyys/
Tiedon hallinta

Vahinkotietojen analysointi, tutkimustiedon Opinnäytetyö
jalkauttaminen, teemakartat

Hankkeen jatkotoimenpide-esitysten perustella tehtiin hankesuunnitelmat Petoseutu-nimiseen
elinkeinojen kehittämishankkeeseen sekä Petotieto-nimiseen tiedonvälityshankkeeseen.
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5.

Teknologisten innovaatioiden mahdollisuudet YläKainuun ja Koillismaan poro-petotilanteessa

Tavoite:
Tulokset:

Etsiä yrityksiä, joilla halu/mahdollisuus panostaa poropantateknologian kehittämiseen.
Sovellusten testaus käytännön oloissa. Tietämyksen siirto käyttäjille.
Hanke herätti laitekehittelijöiden mielenkiinnon. Laitteiden kehitystyö kesken.
Käyttäjät katsoivat hinnan vielä liian korkeaksi. Jatkotoimia tarvitaan pantojen
talvitestaukseen ja erilaisten pantamallien testaukseen liittyen.

6.

Petoseutu

Petovahinkojen etsintä- ja yhteistyömalli:
Tavoite:
Tuottaa luotettavaa, ajantasaista ja paikallista petohavaintotietoa (ahma, karhu, susi,
ilves). Löytää petovahingot, luoda kestävä tiedonvaihtomalli poromiesten ja
suurpetotutkimuksen välille. Kompensoida poromiehien raatojen etsimiseen kuluvaa
aikaa ja resursseja
Tulokset:

GPS –dataa, Data RKTL:n käyttöön TASSU:n kautta, löydettyjä poronraatoja,
alueelle kertynyt uutta osaamista, tuotettu raportti sekä Excel- taulukolle koottu
kuukausittainen yhteenveto hankkeen tuloksista, TASSU tarjoaa mahdollisuuden
luontevan, molempia osapuolia hyödyttävään tiedonvaihtoon. Yhteenvetoraportti,
kenttätyöraportti, www.petohanke.fi

Petovahinkotietojen analysointi:
Tavoite:
Kartalle visualisoidut vahinkotiedot auttavat raatojen etsintätyön kohdentamisessa ja
suunnittelussa. Vahinkotietojen analysointi auttaa hahmottamaan ja paikallistamaan
ongelma-alueet sekä luomaan pohjan tilanteen seurannalle. Analyysi auttaa luomaan
kokonaiskuvan petovahinkotilanteesta.
Tulokset:

Tulokset tavoitteiden mukaiset, julkaisu, joka sisältää tavoitteen mukaisia tietoja.
Raportti ”Paikkatiedon hyödyntäminen petovahinkojen alueellisen ja vuodenaikaisen
esiintymisen havainnollistamisessa alue- ja maisematasolla”on ladattavissa
www.petohanke.fi - sivustoilta

Poropantojen markkinaselvitys:
Tavoite:
Kartoittaa pantojen tarve ja pantaan kohdistetut vaatimukset sekä toiveet.
Pyrkiä kartoittamaan, onko pannoille olemassa markkinoita ja kiinnostusta.
Kyselyn tuoma hyöty pyritään kohdentamaan hankealueelle siten, että poropantojen
mahdollinen tuotekehittely saisi hankealueella kannatusta ja jalansijaa.
Jakaa tietoa porojen pantaseurannasta ja siitä saatavasta hyödystä
Markkinatutkimuksen tulokset rohkaisevat yrityksiä panostamaan poropantojen
tuotekehittelyyn
Tulokset:
Yhteenvetoraportti ”Poropantojen markkinaselvitys” www.petohanke.fi
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7.

Petotieto

Kanta-arviokatselmustilaisuus
Tavoite:
Informoiva ja avoin tilaisuus, jakaa totuudenmukaista tietoa ja pyrkiä karsimaan
virheellisiä käsityksiä, jotka edesauttavat ristiriitojen syntyä, luoda foorumi, jossa
paikallisilla asukkailla on mahdollisuus tulla kuulluksi petoasioissa ja kysyä suoria
kysymyksiä, lieventää suurpetotutkimukseen kohdistuvia ennakkoluuloja, pohjustaa
paikallisten ja tutkimuksen välisen yhteistyön kehittymistä, paikallisten,
petoyhdysmiesten ja tutkimuksen väliset suhteet paranevat
Tulokset:
Järjestettiin kaksi tilaisuutta Suomussalmella ja Kuusamossa.
Laumanvartijakoirien työkäyttö infotilaisuus
Tavoite:
Jakaa tietoa laumanvartijakoirien työkäytöstä, vastata alkutuotantotilallisten
kysymyksiin, vähentää laumanvartijakoiriin kohdistuvia ennakkoluuloja, edesauttaa
laumanvartijakoirien työkäyttöä hankealueella
Tulokset:
Järjestettiin infotilaisuus, jota toivottiin järjestettävän uudelleen.
Poropantojen paikannusteknologia seminaari:
Tavoite:
Poropantojen paikannusteknologiaan liittyvien tietojen ja kokemuksien vaihto, jakaa
tietoa alueen poronomistajille, avata pohjoismaista yhteistyötä, pohtia
mahdollisuuksia eri maissa tehtävään tuotekehittelyseurantaan
Tulokset:
Järjestettiin seminaari aiheeseen liittyvä seminaari.
Petovahinkojen ennaltaehkäisyopas:
Tavoite:
Koota yhteen petovahinkoja ennaltaehkäisevät toimet, petovahinkojen väheneminen,
olla mahdollisimman käyttäjäystävällinen, helppolukuinen ja informoiva
Tulokset:
Petovahinkojen ennaltaehkäisyopas alkutuotantotilallisille. www.petohanke.fi
PetoLuonto-opas eli Suurpeto-opas luonnossa liikkujalle:
Tavoite:
Jakaa tietoa pedoista, pedon kohtaamistilanteesta ja sen ennaltaehkäisystä, antaa
konkreettisia ohjeita erilaisiin kohtaamistilanteisiin, joissa ihmiset voivat kokea
pelkoa, mahdollistaa miellyttävä luontokokemus tarjoamalla asiallista tietoa,
mahdollistaa turvallinen liikkuminen metsässä oikeaan tietoon perustuen
Tulokset:
PetoLuonto-opas. Painettiin suomen lisäksi neljälle kielelle. www.petohanke.fi

7

8.

Maasuurpetojen vaikutukset, seuranta ja vahinkojen
ennaltataehkäisy

8.1.

Poropantateknologian hyödyntäminen ja testaus

Pantojen testaus
Tavoite:
Päätavoitteena on testata uuden paikannusteknologian etuja käytännön
poronhoitotyössä ja helpottaa maasuurpetojen tappamien porojen löytämistä
maastosta. Osoittaa teknologian etuja käytännön poronhoitotyössä. Tarjota
maastolaboratorio ja osaava testaushenkilöstö laitevalmistajille
Tulokset:
19 GPS-pantaa, 300 kuolleisuuspantaa. Kenttätyön yhteenvetoraportti.
Toimintapalaute ja kehittämisesitykset laitevalmistajille. Artikkelit.
Peilausmenetelmien testaus
Tavoite:
Testata uusia signaalien vastaanottosovelluksia ja löytää kulloiseenkin
tilanteeseen kustannustehokkain peilauskeino
Tulokset:
Testattiin kannettavia käsivastaanottimia sekä kiinteitä tukiasemavastaanottimia.
Testattiin signaalien vastaanottoa ilmasta käsin osin hankeyhteistyönä Kemijärven
UAV-hankkeen kanssa ja osin varjoliidinharrastajien toimesta. Toimintapalautteita
ja kehittämisesityksiä.
Korppilähettimien käyttökelpoisuuden testaus raadonetsinnässä
Tavoite:
Testata uusia, ennakkoluulottomia keinoja poronraatojen löytämiseksi.
Tulokset:
Testattiin korpin käyttöä raatojen ilmaisijana radiolähetintekniikkaa apuna
käyttäen sekä käytössä olevia linturadiolähetintä. Korppilähetintestauksen
perusteella testattiin yhteistyössä Kallioluoman paliskunnan kanssa maakotkan
käyttöä raadonilmaisijana sekä käyttöön soveltuvaa satelliittilähetintä. Luotu uusi
yhteistyömalli lintututkimuksen, lintuharrastajien sekä porotalouden välille.
Toimintapalautteita ja kehittämisesityksiä.
Lämpökamerateknologian hyödyntäminen poronhoitotyössä
Tavoite:
Testata porojen ja petojen liikkeiden seurantamenetelmiä. Tukea
RKTL:n toimintaa testaamalla maasuurpetojen kanta-arviointiin liittyviä uusia,
ennakkoluulottomia menetelmiä.
Tulokset:
Testattiin miehittämättömästä lentolaitteesta käsin toteutetun lämpökamerakuvauksen
käyttökelpoisuutta maassa olevan lämmönlähteen ilmaisussa miehittämättömän
lentolaitteen avulla.
Liikennevaroitusjärjestelmän testaaminen
Tavoite:
Porokolareita ennaltaehkäisevien teknisten menetelmien kehittäminen.
Tulokset:
Testattiin kahden eri laitevalmistajan liikennevaroituslaitteita koe-oloissa
vuodenvaihteessa 2011-2013. Erillinen loppuraportti www.petohanke.fi
Poromiesten teknologisten sovellusten käyttötaitojen kehittäminen
Tavoite:
Parantaa poronomistajien laitetuntemusta ja tietoteknisten valmiuksien nostaminen
uuden teknologian täysimääräiseen hyödyntämisen vaatimalle tasolle.
Tulokset:
Järjestettiin kaksipäiväinen maastonavigaattorikoulutus Suomussalmella 2012.
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Testattavien laitteiden osalta annettiin laitevalmistajien toimesta aloituskoulutukset
sekä oheiskoulutusta tarpeen mukaan ongelmien ilmetessä.
Poromiehen työturvallisuuden kehittäminen
Tavoite:
Maastossa liikkuvan poromiehen työturvallisuuden parantaminen alueilla, joilla ei ole
toimivaa puhelinverkkoa
Tulokset:
Testattiin Ultracom Oy:n toimittajan toistinaseman käyttökelposuutta 2011-2013
Toimintapalaute ja kehittämisesitykset laitevalmistajalle.

8.2.

Petovahinkojen ennaltaehkäisymenetelmien testaus

Valo- ja äänipelotteiden sekä riistakameran testaus
Tavoite:
Testata uusia ennaltaehkäisymenetelmiä petovahinkojen estämiseksi
Tulokset:
Testattiin vilkkuvaa valosilmää (Pirunsilmä) sekä äänipelotetta hankealueen
alkutuotannon tiloilla sekä porotaloudessa. Raportteja, artikkeleita.
Petovahinkojen ennaltaehkäisypäivä
Tavoite:
Petovahinkojen ennaltaehkäisymenetelmistä kertova koulutuspäivä
Tulokset:
Järjestettiin hankkeen tiedotustilaisuuden yhteydessä Petovahinkojen
ennaltaehkäisyyn suunnattu päivä

8.3.

Koirien työkäytön kehittäminen alkutuotannossa

Raadonetsintäkoirien hallittavuuden kehittäminen
Tavoite:
Koirien hallittavuuden kehittäminen. Löydön ilmaisu.
Tulokset:
Järjestettiin kouluttajan johdolla yhteensä koirien raadonetsinnän koulutuksia yhteensä
27 päivänä. Yhteistyömalli koiraharrastajien ja paliskunnan välille. Raportteja,
artikkeleita.
Paimenkoirien työkäytön kehittäminen
Tavoite:
Tuoda hankealueelle uutta, paimenkoirien työkäyttöön liittyvää osaamista.
Tulokset:
Järjestettiin paimenkoirien koulutuspäivä Vieremällä 2012.
Laumanvartijakoirien työkäytön neuvonta
Tavoite:
Jatkaa laumanvartijakoirien työkäyttöön liittyvän osaamisen siirtoa
hankealueelle.
Tulokset:
Järjestettiin aiheesta asiantuntijaluento hankkeen ennaltaehkäisypäivän yhteydessä.

8.4.

Porotalouden työhyvinvointi- ja tulevaisuusselvitys

Tavoite:

Selvittää porotalouden kehittymistä alueella rinnakkain petomäärien
kasvun kanssa, porotalouden harjoittajien jaksamista nykytilanteessa, porotalouden
tulevaisuutta. löytyykö uusia porotalouden yrittäjiä nykyisten yrittäjien aikanaan
siirtyessä syrjään porotaloudesta.
Lapin Yliopisto teki ”Porotalouden hyvinvointi ja tulevaisuuskuvat eteläisissä
paliskunnissa” - nimisen selvityksen. Julkaistiin erillisessä tiedotustilaisuudessa.
Selvitystä on käytetty osana Lapin yliopiston”Poronhoitajien hyvinvoinnin uhat ja
avun tarpeet”.

Tulokset:
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Liite 2. Maasuurpetojen vaikutukset, seuranta ja vahinkojen ennaltaehkäisy
LOPPURAPORTTI 01.03.2011-31.05.2014

1. KENTTÄTYÖN YHTEENVETO

Halla
Hossa-Irni
Kallioluoma
Näljänkä

Kaikki yhteensä

Käytetty
€,sis. Alv24%(*
26 434,03
26 409,90
26 430,92
26 430,86

Enimmäislaskutus *)
26 431
26 431
26 431
26 431

105 705,71

105 723,68

Jäljellä
€, alv0%
-3,11
21,02
0,00
0,06

K-kello Koira
41
2
43
4
36
6
30
0

Halla
Hossa-Irni
Kallioluoma
Näljänkä

Yhteensä, kpl
Löytötapa, %

17,97

150
50%

12
4%

Vahingon löytötapa
Korppi+ Kello+
Korppi koira koira Muu (*
2
3
30
12
5
2
5
16
6
5
6
10
7
0
1
24

20
7%

10
3%

42
14%

62
21%

Häiriöpanta

6
10
5
6

27

*) Hankkeen muista toimista siirretään 21.5.2013 rahaa paliskuntien kenttätyöhön 2500€/paliskunta. Käytettävissä oleva summa on siirron jälkeen 22 431 € sis alv/paliskunta
*) Hankkeen muista toimista siirretään 8.1.2014 rahaa paliskuntien kenttätyöhön 1500€/paliskunta. Käytettävissä oleva summa on siirron jälkeen 23 931 € sis alv/paliskunta
*) Hankkeen muista toimista siirretään 31.1.2014 rahaa paliskuntien kenttätyöhön 2500€/paliskunta.
Ajokilometrit
Petohavainnot
Kenttätyö
Hav. Petovahingot
Vahingot Etsintäkust.
Jälki- tai näköhavainto
h
Auto
Muu
yht.
yht.
€/vahinko
yht
ajokki
Ahma
Ilves
Susi
Karhu
Ahma Ilves Susi
Karhu Ei tunn.
sis alv
Halla
Hossa-Irni
Kallioluoma
Näljänkä

956
1 216
1 280
1 039

24 038
11 549
11 342
18 326

383
2 749
2 242
2 572

Yhteensä/ka
4 491
65 255
7 946
Petolajeittaiset havainnot ja vahingot kok. määrästä,%

2011-2014
2010

3
24
4
13

2
3
15
1

6
8
4
3

1
4
1
1

12
39
24
18

8
22
1
5

18
17
17
19

56
33
33
30

10
5
15
6

1
0
2
4

93
77
68
64

284,24
342,99
388,69
412,98

44
47

21
23

21
23

7
8

93
100

36
12

71
24

152
50

36
12

7
2

302
100

350,02

Käytetyt resurssit/löydetty raato:
14,87
216,08
26,31
350,02
20,30
264,90
44,25
526,08
työtuntia/ autokm/
Muu ajokm/ Etsintäkust.
raato
raato
raato
€/raato

