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TAUSTAA
Porotalous on tärkeä osa pohjoissuomalaista elinkeinorakennetta ja kulttuuria. Hyvin voiva porotalous on myös merkittävä imagotekijä. Eteläisen poronhoitoalueen toimintaympäristö on kuitenkin
muuttunut merkittävästi suurpetokantojen runsastumisen myötä. Petovahinkojen seuraukset ovat
muuttaneet porotalouden rakennetta ja laskeneet elinkeinon kannattavuutta nopeasti. Osin EU:n
luontodirektiivin 92/43/ETY velvoitteista johtuen suurpetojen metsästys ei muodosta enää tehokasta
keinoa petovahinkojen ennaltaehkäisyyn. Tästä johtuen petokannat ja -vahingot ovat kasvaneet.
Vuosien 2002 ja 2005-2009 aikana löydettiin hankealueen paliskunnista yli 6 000 suurpetojen tappamaa poroa. Kasvaneet petokannat ovat tuoneet tullessaan uudenlaisen toimintaympäristön.
Kuntien maaseutuviranomaisilla on hallussaan useiden vuosien ajalta tietoa kunnan alueella sattuneista petovahingoista. Tässä analyysissä päätettiin jalostaa tämä arvokas tieto poronomistajien,
tutkimuksen, hallinnon ja luonnon virkistyskäytön tarpeisiin teemakarttojen muodossa. Yhtenä
analyysityön oletuksena ja tavoitteena on, että kartalle visualisoidut vahinkotiedot auttavat raatojen
etsintätyön kohdentamisessa ja suunnittelussa. Toiseksi vahinkotietojen analysointi auttaa hahmottamaan ja paikallistamaan ongelma-alueet sekä luomaan pohjan tilanteen seurannalle. Kolmanneksi
analyysi auttaa luomaan kokonaiskuvan petovahinkotilanteesta. Tässä hankkeessa osoitettu analyysityön hyöty edesauttaa vastaavien analyysien tekoa myös muilla alueilla.
Jarmo Rauhala kokosi hankealueen kunnilta saaduista petovahinkotiedoista ainutkertaisen, yli 5 800
vahinkopaikannusta käsittävän paikkatietoaineiston, johon perustuen Rauhala tuotti tässä raportissa
esitettävän kartta-aineiston. Rauhala on tehnyt tämän geoinformatiikan alaan kuuluvan erikoistyön
Helsingin yliopiston opiskelijana. Metsästäjäin Keskusjärjestön erikoissuunnittelija Harri Norberg
osallistui yhteistyössä Rauhalan kanssa aineiston kokoamiseen, analyysiin ja tulosten tarkasteluun.
Tietojen kokoamiseen ja tarkentamiseen ovat osallistuneet Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken,
Puolangan, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien maaseutuviranomaiset. Lisäksi arvokasta apuaan ovat antaneet hankealueen paliskuntien poroisännät ja Paliskuntain yhdistys. Parhaat kiitokset
kaikille teille, jotka olette edesauttaneet Petovahinkojen paikkatiedon analyysityön valmistumista!
Petovahinkotietojen analyysi on osa Suomussalmen kunnan hallinnoimaa Petoseutu -hanketta. Hankkeen
rahoittaa Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten kautta.

Suomussalmella 28.2.2011

Juha Järvenpää
Projektipäällikkö, Petoseutuhanke
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1 JOHDANTO
Petoseutu- ja -tieto -hankkeiden syntyyn johtaneessa Suomussalmen kunnan toteuttamassa esiselvityshankkeessa Maasuurpetojen kielteisten vaikutusten vähentämisen ja kompensoinnin mahdollisuudet1 nousi esille petohavaintotiedon merkitys vahinkojen ennaltaehkäisemiseen sekä eri toimintojen suunnitteluun. Erääksi ongelmakohdaksi nykyisessä tilanteessa nähtiin jo olemassa olevan
vahinkotiedon hyödyntämättömyys.
Maaseutuviranomaisilla on useiden vuosien porovahinkotilastot, jotka sisältävät raatokohtaisen
paikkatiedon joko tarkkana GPS-koordinaattina tai vahinkoilmoituksen yhteydessä jätettynä karttamerkintänä. Kaikista vahingoista ei löydy tarkkoja paikannuksia tai karttamerkintöjä, mutta jokaisesta vahingosta löytyy vähintään paikannimi maastossa. Myös paikannimen perusteella, yhdessä
poroisäntien kanssa, on mahdollista antaa karttakoordinaatit suurelle osalle näistä vahingoista.
Petoseutuhankkeen yhteydessä tavoitteena oli jalostaa petovahinkoihin liittyvää paikkatietoa poromiesten, tutkimuksen, hallinnon ja luonnon virkistyskäytön tarpeisiin teemakarttojen muodossa.
Tavoitteena oli, että: 1) kartalle visualisoidut vahinkotiedot auttavat raatojen etsintätyön kohdentamisessa ja suunnittelussa, 2) vahinkotietojen analysointi auttaa hahmottamaan ja paikallistamaan
ongelma-alueet sekä luomaan pohjan tilanteen seurannalle, ja 3) analyysi auttaa luomaan kokonaiskuvan petovahinkotilanteesta. Alue- ja maisematasoa analysoimalla tavoitteena oli selvittää vahingoille alttiit maisematyypit ja myös vahingoille altistavia tekijöitä.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimusalueena oli kuusi kuntaa: Hyrynsalmi, Suomussalmi, Puolanka, Kuusamo, Taivalkoski ja
Pudasjärvi, sekä näiden kuntien alueelle joko kokonaan tai osittain sijoittuvat 15 paliskuntaa:
Akanlahti, Alakitka, Halla, Hossa-Irni, Ikonen, Jokijärvi, Kallioluoma, Mäntyjärvi, Näljänkä,
Oivanki, Pintamo, Pudasjärvi, Pudasjärven Livo ja Taivalkoski. Hankealueen kuntien ulkopuolelle
sijoittuvia petovahinkoja ei huomioitu kartoilla, joiden rajauksena toimivat kuntarajat. Paliskuntarajoja ei ole esitetty kartoilla, mutta vahinkotapaukset on aineistossa luokiteltu paliskunnittain, jonka
myötä on ollut mahdollista analysoida vahinkojen ryvästyneisyyttä myös paliskuntien alueilla.
Petovahinkoaineisto koostuu tutkimusalueen kuntien ja paliskuntien luovuttamasta aineistosta, jota
verrattiin aineiston laadun varmistamiseksi maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskuksen
(TiKe) kaikki maksetut petovahingot käsittävään aineistoon. Tutkimuksen aineisto ei siten vastaa
lukumääriltään täysin yksi yhteen vuosittain hankealueella korvattuja petovahinkoja, mutta
paikkatiedon ja koordinaattien löytämisen työläyden huomioiden tämän analyysin aineisto on
1

P. Kainulainen 2008: Maasuurpetojen kielteisten vaikutusten vähentämisen ja kompensoinnin
mahdollisuudet –esiselvityshanke. –Loppuraportti, 78 sivua, Suomussalmen kunta.
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riittävän tarkka tavoitteiden eli petovahinkojen alue- ja maisematason jakautumisen selvittämiseksi.
Kun TiKe:n ylläpitämissä korvaustilastoissa oli tutkimuksessa selvitetyille vuosille 2002 sekä 20052009 (n=6) yhteensä 6 023 korvattua vahinkoa, käsittää tämä aineisto yhteensä 5 987 vahinkoa,
joista 97 prosentille (n=5 809) onnistuttiin saamaan myös koordinaatit (Taulukko 1).
Aineistoon sisältyvien vahinkopaikkojen paikannustieto merkittiin yhtenäiskoordinaatiston (YKJ)
koordinaatteina. Ne vahinkotapaukset, joiden yhteydessä ei ollut merkittynä tarkkaa sijaintia (koordinaatti tai kartta) pyrittiin paikantamaan hyödyntäen Maanmittauslaitoksen Kansalaisen Karttapaikka tai Metsähallituksen Retkikartta –palvelua, josta paikkatieto etsittiin vahinkopaikan nimen
mukaan. Osa ensimmäisellä kierroksella paikantamatta jääneistä petovahinkopaikoista sijoitettiin
kartalle yhdessä paliskuntien edustajien kanssa. Poroisäntien avulla löydettiin vahinkopaikka
monille tapauksille, joille ei merkityn vahinkopaikan nimen perusteella löydetty koordinaatteja.
Tutkimusaineistossa on siten laadultaan eritasoisia sijaintitietoja. Tarkinta sijaintitietoa ovat vahinkopaikalla otetut ja vahinkoilmoituksen yhteyteen kirjatut GPS-koordinaatit. Kansalaisen Karttapaikasta saadun paikannimen mukaan paikallistettua sijaintitietoa voidaan myös pitää varsin tarkkana
maisematasolla. Epätarkimpana sijaintitietona ovat suuremman alueen kuten esimerkiksi ”Kitkajoenvarsi”, ”-selkonen”, tai pelkästään kylännimen perusteella sijoitetut vahinkopaikat. Sijaintitietojen laatu luokiteltiin otettavaksi huomioon analyyseissä ja tulosten arvioinneissa. Paikannusten
laadun jakautuminen on esitetty paliskunnittain Taulukossa 1.
Taulukko 1. Vahinkopaikannusten laatu koko aineistossa vuosina 2002 ja 2005-2009.
PALISKUNTA
Akanlahti
Alakitka
Halla
Hossa-Irni
Ikonen
Jokijärvi
Kallioluoma
Kollaja
Mäntyjärvi
Näljänkä
Oivanki
Pintamo
Pudasjärven Livo
Pudasjärvi
Taivalkoski

TARKKA
0
11
846
138
4
0
68
23
4
251
0
98
45
123
9

PAIKANNIMI
4
338
983
754
0
51
967
33
8
248
398
60
38
49
96

MAISEMA
1
28
54
35
0
0
17
1
0
15
8
1
1
1
0

ei koord.
1
11
54
47
0
1
35
3
3
5
11
2
1
2
2

YHTEENSÄ
6
388
1937
974
4
52
1087
60
15
519
417
161
85
175
107

Kaikki yhteensä

1 620

4 027

162

178

5 987

Osuus kaikista

27,1

67,3

2,7

3,0

100,0
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Vuoden 2006 petovahinkoaineiston pohjana käytettiin kokonaisuudessaan TiKe:n korvaustilastoa,
minkä vuoksi ko. vuodelta saatiin aineistoon vain vähän tarkkoja GPS-koordinaatteja ja suurin osa
koordinaateista oli paikannimen mukaan etsittyjä. Kun tarkastellaan erikseen vuosien 2002 ja 2005,
sekä vuosien 2007-2009 tarkkojen paikannusten osuuksia, havaitaan, että tarkkojen GPS-koordinaatteihin pohjautuvien paikannusten osuus on kuntien saamissa vahinkoilmoituksissa tasaisesti
kasvanut, mikä onkin ollut tarkoitus muodostettaessa entistä tarkempaa kuvaa vahinkojen ja myös
niiden ehkäisemiseksi tehtävien toimien sijoittumisesta ja vuorovaikutuksista petoalueilla. Uusissa
vahinkoilmoitus- ja -korvaushakemuslomakkeissa (Mavi/Lnro 149) kysytäänkin jo tarkkaa pohjoisja itäkoordinaattia. Tarkkojen paikannusten kasvu hankealueen paliskunnissa on esitetty kuvassa 1.
a)

b)

Kuva 1. Tarkkojen paikannusten osuus on kasvanut tasaisesti hankealueella (a). Erityisen
paljon tarkkoja paikannuksia on Hallan paliskunnassa Suomussalmella (b).

Hankealueen kunnat käsittävä yleiskartta-aineisto saatiin Paikkatietolainaamo Paitulista (Maanmittauslaitos, lupa n:o 53/MML/10). Aineiston käsittely tapahtui pääsääntöisesti Excel-taulukkolaskenta-ohjelmalla. Aineiston paikkaan sitominen ja karttojen teko puolestaan tapahtui ArcMap paikkatieto-ohjelmalla. Tutkimusalueen yksiköinä käytettiin suuraluetasolla kuntia ja paliskuntia.
Tarkempia analyysejä varten tutkimusalue jaettiin 50:n, 25:n sekä 10 kilometrin tilastoruudukoihin.
Petovahingot visualisoitiin tilastoruudukkotasoille suhteellisiksi vahinkomääriksi, eli ko. ruudussa
oleva vahinkopaikannusten lukumäärä suhteutettiin neliökilometriä kohden (vahinkoja/km2). Petovahinkojen ryvästymistä tutkittiin spatiaalisen tilastotieteen menetelmillä (mm. pistetiheys).
Kuntatasolla otettiin tilastoruututarkastelussa mukaan vain ne petovahingot, jotka ovat sattuneet
tutkimusalueen sisällä. Ulkopuolelle jäivät ne vahingot, jotka olivat sattuneet tutkimusalueen ulkopuolella kuten esimerkiksi Kuhmon, Sallan, Posion tai Utajärven kuntien alueella. Tällaisia ulkopuolelle jääneitä tapauksia oli kuntatasolla tarkasteltuna yhteensä vain muutamia kymmeniä.
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Paliskuntatasolla tarkasteltuna mukaan tulivat ne tapaukset, jotka olivat sattuneet paliskuntien
sisällä. Hankealueen paliskuntien petovahinkojen kokonaistarkastelussa myös tutkimusalueen ulkopuolella tapahtuneet kuntien korvattavaksi tulleet petovahingot olivat mukana.

3 TULOKSET
Hankealueen paliskunnissa korvattiin vuosina 2002 ja 2005-2009 maa- ja metsätalousministeriön
Tietopalvelukeskuksen tilaston mukaan yhteensä 6 023 porovahinkoa. Tässä hankkeessa kuntien
maaseutuviranomaisilta koottujen vahinkotietojen mukaan vahingot jakautuivat vuosina 2007-2009
maksukunnittain hankealueella kuvan 2 mukaisesti. Kuvasta ilmenee, että Kuusamon osuus
vahingoista on lisääntynyt merkittävästi viimeisten kolmen tarkastellun vuoden kuluessa ja on
ohittanut osuudessa jo Suomussalmen. Vuonna 2009 Kuusamon osuus hankealueen vahingoista oli
43 % ja Suomussalmen vastaavasti 40 %. Pudasjärven osuus on tippunut vuoden 2007 14 prosentista vuoden 2009 kolmeen prosenttiin. Taivalkosken osuus vaihteli 4-11 prosentin välillä ja sekä
Hyrynsalmen että Puolangan osuus 3-5 prosentin välillä (kuva 2). Paliskunnittain tarkasteltuna vuosina 2002 ja 2005-2009 eniten vahinkoja, yhteensä 1 960 kpl (33 % kaikista vahingoista) todettiin
Hallan paliskunnassa. Seuraavaksi eniten vahinkoja oli Kallioluoman (18 %) ja Hossa-Irnin (17 %)
paliskunnissa. Kolme paliskuntaa vastasi siten 67 prosentista kaikista hankealueen vahingoista.

Kuva 2. Petovahinkotapausten jakautuminen maksukunnittain vuosina 2007-2009. Suurin osa
hankealueen vahingoista tapahtuu Kuusamon ja Suomussalmen kuntien alueella.
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3.1 Tilastoruutujen tarkastelu eri mittakaavoilla
Tutkimusalue jaettiin 50 km:n, 25 km:n ja 10 km:n tilastoruudukoihin. Tutkimusalueen jakaminen
tilastoruudukoihin mahdollistaa keskeisten petovahinkoalueiden visualisoimisen teemakartoille.
Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin koko hankealueen vahinkojen sijoittumista 50x50 kilometrin
tilastoruutujen alueelle kaikkina tutkimusvuosina (vuodet 2002 ja 2005-2009) suurten kuntatason
vahinkoalueiden havainnollistamiseksi. Kuvassa 3 on esitetty kaikkien petovahinkojen sijoittuminen hankealueelle vahinkopaikkapisteinä ja ruutukohtaisena suhteellisena vahinkotiheytenä. Aluetason mittakaavassa pahimmat vahinkoalueet sijaitsevat pitkin itärajaa, mutta myös Hyrynsalmella.

Kuva 3. Petovahinkojen sijoittuminen hankealueen kunnissa ja suhteelliset vahinkomäärät
(kpl/km2 ruudun alueella; kuuden vuoden summa) 50x50 kilometrin tilastoruuduissa.
9

Kun tarkastelu siirretään pienempään mittakaavaan, tässä tapauksessa 25x25 kilometrin tilastoruutuihin, alkavat vahinkoalueet tarkentua pienemmille maantieteellisesti rajatuille alueille. Tämäkään
esitystapa ei vielä kerro riittävällä tarkkuudella, ainakaan alueita paremmin tuntemattomalle, niistä
maaston tai paikallisen poronhoidon erityispiirteistä, minkä vuoksi vahingot keskittyvät tietyille
alueille. Kuvan 4 kartassa on esitetty kaikki hankealueen petovahingot vuosina 2002 ja 2005-2009.
Tässä kartassa on mukana vielä kaikki pedot ja ympäri vuoden ajoittuvat vahingot. Pahimpina
vahinkoalueina nousevat esiin selkeästi Kallioluoman ja Hossa-Irnin alueet Etelä-Kuusamossa ja
Hallan paliskunnan osalta itäosa ja myös Hyrynsalmen lounaiskulma (kuva 4).

Kuva 4. Petovahinkojen sijoittuminen hankealueen kunnissa ja suhteelliset vahinkomäärät
(kpl/km2 ruudun alueella; kuuden vuoden summa) 25x25 kilometrin tilastoruuduissa.
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Kun petovahinkojen paikkatiedon visualisointiin otetaan mukaan pohjakartta (kuva 5), nähdään jo
tarkemmin erilaisten maisemarakenteiden merkitys vahinkojen sijoittumisen kannalta. Esimerkiksi
Hallan paliskunnan alueella Vuokkijärvi jakaa vahingot selkeästi kahteen osaan, toiset järven eteläpuolella ja toiset järven itä-koillispuolella. Järvet ovat muutenkin usein eräänlaisia vedenjakajia eri
petojen liikkeiden kannalta ja siten vaikuttavat myös petovahinkojen sijoittumiseen. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty erikseen tilastollisesti maisemarakenteen tai infrastruktuurin (tiet, asutus) vaikutusta petovahinkojen sijoittumiseen, mutta tämäkin on jatkossa mahdollista toteuttaa kerätyn
paikkatietoaineiston myötä. Myöhemmin tässä raportissa esitetään eri petojen aiheuttamien vahinkojen tilastollista ryvästyneisyyttä (tihentymiä).

Kuva 5. Petovahinkojen sijoittuminen hankealueella ja 25x25 kilometrin tilastoruutuihin
lasketut suhteelliset vahinkomäärät (vahinkoja/km2 ruudun alueella; kuuden vuoden summa)
kaikilta paikkatiedon osalta selvitetyiltä vuosilta: 2002 ja 2005-2009. Pohjakartta antaa
kuvaan 4 verrattuna paremman käsityksen vahinkojen sijoittumisesta maastoon.
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3.2 Petovahinkojen esiintyminen 10x10 kilometrin tilastoruuduissa
Seuraavissa kartoissa on esitetty petovahinkojen esiintyminen 10x10 kilometrin tilastoruuduissa.
Tällä mittakaavatasolla päästään jo maisematasolle, jolloin tietyt vaara-alueet, tai niin valtakunnan
rajan kuin poronhoitoalueen etelärajankin pahimmat vahinkokeskittymät, nousevat tarkemmin esiin
ympäröivistä alueista. Kuvissa 6-7 on esitetty kaikkien hankealueella vuosina 2002 ja 2005-2009
paikkatiedon mukaan määritettyjen vahinkojen sijoittuminen 10x10 kilometrin tilastoruutuihin sekä
ilman pohjakarttaa (kuva 6) että pohjakartan kanssa (kuva 7).

Kuva 6. Petovahinkojen sijoittuminen ja suhteelliset vahinkomäärät (vahinkoja/km2 ruudun
alueella; kuuden vuoden summa) 10x10 kilometrin tilastoruuduissa kaikkien paikkatiedon
suhteen selvitettyjen vuosien (2002 ja 2005-2009) osalta. Pohjakartta esitetty kuvassa 7.
12

Kuvassa 7 on esitetty hankealueen kaikki petovahingot kuuden tarkastellun vuoden ajalta. Eniten
vahinkoja on tapahtunut Kallioluoman paliskunnan itäosan ja Hossa-Irnin pohjoisosan muodostamalla alueella ja eri puolilla Hallan paliskuntaa. Suurimmat keskimääräiset vahingot kuuden vuoden
ajalta summautuen olivat 1,55-2,85 vahinkoa neliökilometrille. Suurimmat vahinkokeskittymät on
esitetty nuolilla kuvassa 7.

Kuva 7. Petovahinkojen sijoittuminen ja suhteelliset vahinkomäärät (vahinkoja/km2 ruudun
alueella; kuuden vuoden summa) 10x10 kilometrin tilastoruuduissa kaikkien paikkatiedon
suhteen selvitettyjen vuosien (2002 ja 2005-2009) osalta.
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3.3 Eri petojen aiheuttamien vahinkojen esiintyminen 10x10 kilometrin tilastoruuduissa
Kuvissa 8-15 on esitetty eri suurpetojen aiheuttamien vahinkojen sijoittuminen 100 km2 tilastoruutuihin koko tarkastelujaksolta. Eniten vahinkoja kaikkina vuosina yhteensä hankealueella aiheutti
susi, jonka tiliin laskettiin aineistossa yhteensä yli 2 600 vahinkoa. Seuraavaksi eniten vahinkoa, yli
1 700, aiheutti ilves. Vahinkojen jakautuminen paliskunnittain ja eri pedoittain hankealueella kaikki
tarkastelussa mukana olleet vuodet huomioiden on esitetty taulukossa 2. Varsinaisessa paikkatietoanalyysissä ei ole voitu esittää kaikkien todettujen ja korvattujen vahinkojen sijoittumista kartalle,
koska koordinaatteja ei saatu paikallistettua kaikkiin vahinkotapauksiin. Yhteensä petokohtaisesti
voitiin kuitenkin tarkastella hankealueelta 1 634 ilvesvahingon, 2 422 susivahingon, 872 karhuvahingon ja 635 ahmavahingon sijoittumista (kuvat 8-11).

Taulukko 2. Vahingot paliskunnittain ja pedoittain vuosina 2002 ja 2005-2009 (kuusi vuotta).
PALISKUNTA
Akanlahti
Alakitka
Halla
Hossa-Irni
Ikonen
Jokijärvi
Kallioluoma
Kollaja
Mäntyjärvi
Näljänkä
Oivanki
Pintamo
Pudasjärven Livo
Pudasjärvi
Taivalkoski

ILVES

KARHU
88
260
54
1
10
148
19
1
30
231
34
17
25
13

23
270
272

43

23
62
2
11
287
44
71
54
14
57

SUSI
6
96
774
316
3
15
848
38
3
184
98
55
14
130
34

4
28
1

1

Kaikki yhteensä

1729

2614

931

181
590
333

AHMA TUNTEMATON

18
42

2

3
2

3
1

Kaikki yhteensä
6
388
1937
975
4
52
1087
60
15
519
417
160
85
175
107

663

50

5987
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Kuva 8. Ilvesvahinkojen sijoittuminen ja suhteelliset vahinkomäärät (vahinkoja/km2 ruudun
alueella; kuuden vuoden summa) 10x10 kilometrin tilastoruuduissa kaikkien paikkatiedon
suhteen selvitettyjen vuosien (2002 ja 2005-2009) osalta.
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N=1634

Kuva 9. Ilvesvahinkojen sijoittuminen ja suhteelliset vahinkomäärät (vahinkoja/km2 ruudun
alueella; kuuden vuoden summa) 10x10 kilometrin tilastoruuduissa maisematasolla kaikkien
paikkatiedon suhteen selvitettyjen vuosien (2002 ja 2005-2009) osalta.
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Kuva 10. Susivahinkojen sijoittuminen ja suhteelliset vahinkomäärät (vahinkoja/km2 ruudun
alueella; kuuden vuoden summa) 10x10 kilometrin tilastoruuduissa kaikkien paikkatiedon
suhteen selvitettyjen vuosien (2002 ja 2005-2009) osalta.
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Kuva 11. Susivahinkojen sijoittuminen ja suhteelliset vahinkomäärät (vahinkoja/km2 ruudun
alueella; kuuden vuoden summa) 10x10 kilometrin tilastoruuduissa maisematasolla kaikkien
paikkatiedon suhteen selvitettyjen vuosien (2002 ja 2005-2009) osalta.
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Kuva 12. Karhuvahinkojen sijoittuminen ja suhteelliset vahinkomäärät (vahinkoja/km2
ruudun alueella; kuuden vuoden summa) 10x10 kilometrin tilastoruuduissa kaikkien paikkatiedon suhteen selvitettyjen vuosien (2002 ja 2005-2009) osalta.
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Kuva 13. Karhuvahinkojen sijoittuminen ja suhteelliset vahinkomäärät (vahinkoja/km2
ruudun alueella; kuuden vuoden summa) 10x10 kilometrin tilastoruuduissa maisematasolla
kaikkien paikkatiedon suhteen selvitettyjen vuosien (2002 ja 2005-2009) osalta.
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Kuva 14. Ahmavahinkojen sijoittuminen ja suhteelliset vahinkomäärät (vahinkoja/km2
ruudun alueella; kuuden vuoden summa) 10x10 kilometrin tilastoruuduissa kaikkien paikkatiedon suhteen selvitettyjen vuosien (2002 ja 2005-2009) osalta.
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N=635

Kuva 15. Ahmavahinkojen sijoittuminen ja suhteelliset vahinkomäärät (vahinkoja/km2
ruudun alueella; kuuden vuoden summa) 10x10 kilometrin tilastoruuduissa maisematasolla
kaikkien paikkatiedon suhteen selvitettyjen vuosien (2002 ja 2005-2009) osalta.
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3.4 Eri petojen aiheuttamien vahinkojen tilastollinen ryvästyminen hankealueella
Eri petojen aiheuttamat vahingot ovat keskittyneet eri alueille. Ilveksen osalta vahingot ovat keskittyneet, eli tilastollisin termein ryvästyneet, erityisesti Hyrynsalmen alueelle Hyrynjärven kaakkoispuolelle. Susivahingot ovat keskittyneet Etelä-Kuusamoon, karhuvahingot Kuusamon ja Suomussalmen itäosaan ja ahmavahingot Suomussalmelle Martinselkoseen ja Malahviaan (kuva 16a-d).
a) ILVES (kpl/km2)

b) SUSI (kpl/km2)

c) KARHU (kpl/km2)

d) AHMA (kpl/km2)

Kuva 16a-d. Eri petojen aiheuttamat vahingot keskittyvät pääosin eri alueille, mutta myös
päällekkäisyyttä eri petojen kesken esiintyy. Väriskaalat poikkeavat toisistaan eri pedoilla.
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3.5 Susivahinkojen tilastollinen ryvästyminen hankealueella eri vuosina
Susivahinkojen keskittyminen hankealueella vuosina 2005, 2007, 2008 ja 2009 on esitetty kuvissa
17a-d. Oheisissa kartoissa ellipsien sisään jää 68 prosenttia valitun alueen (paliskunta, kunta tai
useamman paliskunnan muodostama alue) susivahingoista. Tämä on yksi tapa esittää vahinkojen
keskittymistä eli tilastollista ryvästymistä tietyille alueille.

Vuosi 2005

Vuosi 2008

Vuosi 2007

Vuosi 2009

Kuva 17a-d. Suden aiheuttamien vahinkojen painopisteet eri vuosina. Ellipsin sisälle jää
tilastollisesti valitun kohdealueen (esim. paliskunta, kunta, tai kahden eri paliskunnan alue)
vahingoista 68 prosenttia.
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3.6 Vahinkojen alueellisen jakautumisen tarkastelu eri vuosina
Kuvissa 18a-f on esitetty vahinkojen sijoittuminen 25x25 kilometrin tilastoruutuihin vuosien 2002
ja 2005-2009 osalta. Ruutujen jakautuminen eri tiheysluokkiin (värisävyt) jaettiin ArcMap-ohjelmassa ns. luonnollisten rajojen (natural breaks) menetelmällä ensin vuoden 2008 aineiston mukaan.
Muut vuodet suhteutettiin vuoteen 2008, joka oli tarkastelujakson pahin vahinkomäärän osalta.
Tietyt alueet nousivat hyvin esiin eri vuosina, esim. Kallioluoman eteläosa vuosina 2005-2009, ja
Syötteen alue Pudasjärven ja Taivalkosken rajalla vuosina 2005 ja 2008.

a) vuosi 2002

b) vuosi 2005

c) vuosi 2006

a) vuosi 2007

b) vuosi 2008

c) vuosi 2009

Kuva

18a-f.

Petovahinkojen

sijoittuminen

ja

suhteelliset

vahinkomäärät

(keskim.

2

vahinkoja/km ruudun alueella) 25x25 kilometrin tilastoruuduissa vuosina 2002 ja 2005-2009.
Ruutujen väriskaalat eivät ole vuosien välillä vertailukelpoisia.
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3.7 Vahinkojen jakautuminen sulamaan ja lumimaan aikaan
Aineisto jaettiin vahinkojen ajoittumisen suhteen kahteen osaan, sulanmaan ja lumimaan aikaan.
Edelliseen luokiteltiin kaikki vahingot, joiden oli arvioitu tapahtuneen touko-lokakuun aikana ja
jälkimmäiseen marras-huhtikuun aikana tapahtuneet vahingot. Löydetyt/korvatut petovahingot
jakautuivat karkeasti puoliksi sulanmaan (n=2 727) ja lumimaan (n=2 777) aikana tapahtuneisiin
vahinkoihin. Vahingot jakautuvat luonnollisesti eri tavoin eri pedoilla niiden ravinnonvalinnan ja
käyttäytymisen mukaisesti. Erityisen merkittävää on huomata, että kaikkia vahinkoja ei koskaan
voida löytää, ja tietyt vuodenajat korostuvat tilastoissa. Vahinkojen kuukausittainen jakautuminen
pedoittain paikkatietoaineiston mukaan on esitetty kuvissa 19a-d. Kaikki tämän työn vahinkopaikannukset jaettuna sulanmaan ja lumimaan ajalle on esitetty kuvassa 20, ja vastaavasti kaikki vuosien 2002 ja 2005-2009 vahingot pedoittain jaettuna sulanmaan ja lumimaan ajalle kuvissa 21a-d.

Kuva 19a-d. Eri petojen aiheuttamat vahingot ajoittuvat vuodenajoittain eri tavoin. Pääosa
ilvesvahingoista todettiin talvikaudella kun taas suden aiheuttamia vahinkoja löydettiin
runsaimmin erityisesti syksyllä ja alkutalvella. Karhun osalta on selvää, että vahingot ovat
keskittyneet kesäkaudelle. Ahman osalta maalis-huhtikuu ovat pahimpia vahinkokuukausia.
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Kuva 20. Kaikki petovahingot jakautuvat lähes puoliksi lumettomalle kaudelle (toukolokakuu; N=2 727) ja puoliksi lumimaan ajalle (marras-huhtikuu; N=2 777).
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a) ILVES
Sulamaa: 18 %
Lumimaa: 82 %

b) SUSI
Sulamaa 62 %
Lumimaa 38 %

c) KARHU
Sulamaa: 98 %
Lumimaa: 2 %

d) AHMA
Sulamaa: 16 %
Lumimaa: 84 %

N=635

Kuva 21a-d. Ilveksen ja ahman aiheuttamista vahingoista suurin osa tapahtuu talvikauden
aikana ja pienempi osa sulanmaan aikana. Susivahinkoja esiintyi hankealueella ympäri
vuoden, mutta ”piikki” ajoittui syyskuulle. Karhuvahingot ajoittuvat sulanmaan aikaan.
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4 TULOSTEN TARKASTELU
Tarkastelun aluksi on keskeistä todeta, että aineisto perustuu löydettyihin vahinkoihin, jotka muodostavat vain osan kaikista petovahingoista. Isolla 50x50 kilometrin tilastoruudukolla tarkasteltuna
eniten vahinkoja esiintyi Kallioluoman ja Hossa-Irnin paliskuntien rajalla Iijärveltä Iivaaraan.
Pienemmissä ruuduissa nousivat esille myös Iso-Palovaaran alue Pudasjärvellä, Hyrynsalmen kunta
sekä Suomussalmen kunnasta Malahvian sekä Yli- ja Alavuokin alueet.
Suhteellisesti vahinkoja tapahtui (50x50 km tilastoruuduissa) eniten Hallan paliskunnassa Malahvia
– Kuivajärvi – Keskinen Yli-Vuokki alueella. Tällä alueella petovahinkotiheys oli 0,83 vahinkoa
neliökilometrille. Yli yksi vahinko/km2 (1,02) oli Suomussalmen ja Kuusamon rajalla Hossa-Irnin
ja Kallioluoman paliskuntien alueella Hossan Vieremältä ja Selkoskylän itäpuolelta Kuusamon
Penikkavaaran eteläpuolelle. Suhdelukuja tarkasteltaessa on tärkeää huomioida, että ne ovat kuuden
vuoden summia. Keskimääräisen vuotuisen vahinkoriskin saa siten jakamalla suhdeluvut kuudella.
Pienemmän tilastoruudukon (25x25 km) pinta-alaan suhteutettuna eniten vahinkoja oli kapealla
alueella ns. Kerkelänkiilan kohdalla Martinselkosessa rajavyöhykkeellä, jossa oli 0,9 vahinkoa/km2
vuonna 2008. Tämän tilastoruudun koko oli vain reilu kaksi neliökilometriä, ja ruudulle sattui kaksi
vahinkoa. Toisaalta Malahvian – Kuivajärven ruudulla sekä Iijärven pohjoispuoli – Penikkavaaran
eteläpuoli – Virmajoki ruuduilla oli keskimäärin 0,14-0,33 vahinkoa/km2/vuosi.
Kun tutkimusalue jaettiin 10 kilometrin tilastoruudukoihin, pysyivät Penikkavaaran eteläosa –
Närängänvaara – Virmajoen länsipuoli Kallioluoman paliskunnassa, Kylmävaara – Lulantien alue
sekä Malahvian – Kuivajärven alueet Hallan alueella että Hossa – valtakunnanrajan välinen alue
suurimpina petotuhoalueina. Uusina alueina nousivat esiin Iso-Palovaaran ruudukko Pudasjärveltä,
Kiitämäjärven ympäristö, Iijärvi – Irnijärvi -alue, Vieremänsuon ympäristö, Säynäjävaaran alue
Ämmänsaaresta kaakkoon, Pöleikkö – Valkeainen, Kukkuri – Hyrynsalmi kk – Louhen alueet.
Suhteellisissa osuuksissa 10x10 km tilastoruudukoiden tarkastelussa nousi esiin Syrjäjärven alue
Kallioluoman paliskunnassa, jossa todettiin kuuden vuoden summana 1,8 petovahinkoa neliökilometrille. Pienelle noin 5 km2 ruudukolle oli kertynyt yhdeksän petovahinkoa, mutta tulokseen pitää
suhtautua hieman kriittisesti alueen koordinaattilaatujen (paikannimillä Kansalaisen Karttapaikasta)
vuoksi. Sen sijaan Laihavaaran – Latvajärven, Närängänvaaran, ja Hossan - valtakunnanrajan
välisellä ruudukolla sekä Yli-Vuokki – Luoman ruudukolla vahinkotiheys on noin 0,5 vahinkoa
neliökilometrille. Suurin tiheys oli Malahvian – Murhijärven ruudukolla, jossa petovahinkotiheys
oli lähes 0,7 petovahinkoa/km2. Pienemmillä tilastoruuduilla (10x10 km) tarkasteltuna esille nousi
myös Oulangan kansallispuiston ja Kuusingin välinen alue Kuusamossa.
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Vaikka Hallan paliskunnasta ei noussut yhtä voimakkaasti esille yksittäisiä vahinkoalueita kuten
Kallioluomassa, pitää muistaa, että Hallan suhteellinen osuus petovahingoista on tutkimusalueen
suurin, yli 30 prosenttia kaikista vahingoista. Hallan paliskunnan petovahingot ovat jakaantuneet
laajemmalle alueelle eli useammille ruuduille riippuen osin ruutukoosta. Hieman kärjistäen voisi
todeta Hallan paliskunnan petovahinkojen jakaantuvan lähes koko paliskunnan alueelle.
Petovahinkojen suhteelliset osuudet vaihtelivat vuosittain jonkin verran suurpedoittain. Ilveksen ja
suden osuudet olivat kuitenkin yhteensä 70-75 % koko ajan. Karhun suhteellinen osuus pysyi lähes
vakiona eli noin kuudenneksessa kaikista vahingoista. Ahman osuus vaihteli kymmenen prosentin
molemmin puolin. Vuosina 2005-2007 eniten vahinkoja hankealueella aiheutti susi, mutta vuonna
2008 ilves nousi vahinkojen lukumäärissä suden ohi.

4.1 Ilveksen aiheuttamien vahinkojen keskittyminen hankealueella
Vuonna 2005 ilvesvahinkojen painopiste oli Suomussalmella Hyrynsalmen kirkonkylän ja Ämmänsaaren välisellä alueella, Suolijärvi – Kiantajärvi –alueella sekä Rasinjärven – Iijärven pohjoispuolella. Kuusamossa ilvesvahingot painottuivat kapealle alueelle Närängänvaarasta Oulankaan. Lisäksi Pudasjärven pohjoisosissa Jaaskomonvaaran ja Syötteen alueilla oli pieni vahinkokeskittymä.
Vuonna 2007 ilveksen aiheuttamien vahinkojen painopiste Hallan paliskunnan alueella oli Hyrynjärven maastossa. Näljängän paliskunnan ilvesvahingot painottuivat poikkeuksellisesti lounais-koillisen suuntaan Puolangan kirkolta Suolijärven, Korvuanjärven ja Pesiöjärven alueelle. Hossa-Irnin
paliskunnan alueella vahingot painottuivat Martinselkoseen ja Hossan ja Irnijärven itäpuolelle.
Kuusamossa ilvesvahinkoja todettiin kunnan pohjoisosissa Kuntijärven – Oulangan alueella.
Vuonna 2008 ilveksen aiheuttamien vahinkojen painopisteitä olivat alueet Vuokkijärven eteläpuolelta Hyrynsalmen kirkonkylälle, Pesiöjärvi – Suolijärvi – Puhosjärvi -välinen alue, Syöte – Virkkunen, Martinselkonen sekä Hossan ja Irnijärven itäpuoli. Kuusamossa painopiste oli Kuusinki –
Kitkajoki – Oulankajoki -välisellä alueella.
Vuonna 2009 ilvesvahingot jakaantuivat pienempiin osa-alueisiin. Suurin keskittymä oli Hyrynsalmen kirkonkylän ympärillä. Näljängän alueen ilvestuhot keskittyivät Kiantajärven ja tie 78 -väliselle alueelle. Ilvesvahinkojen keskus oli arviolta Suolijärven ja Ala-Näljängän alueella. HossaIrnin vahinkojen painopiste oli Ala-Karttimosta Iijärven länsipuolelle valtakunnan rajan ja 5-tien
välillä. Kuusamon painopiste oli Närängän alueelta luoteeseen Kitkajärvelle keskuksen ollessa Kuusamon kaupungin itäpuolella. Toinen pienempi vahinkoalue oli Oulankajoki – Kitkajoki –
Kuusinkijoen välisellä alueella. Taivalkoskella Virkkusen alueella oli pieni keskittymä.
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4.2 Suden aiheuttamien vahinkojen keskittyminen hankealueella
Susivahinkojen painopisteiden esiintymistä on havainnollistettu aiemmin tässä selvityksessä kappaleessa 3.5. Suden aiheuttamien vahinkojen painopistealueet olivat vuonna 2005 Suomussalmella
Vuokkijärvi – Malahvian alueella sekä Iso-Tuomivaara – Lylykylä –alueella Hyrynsalmen ja Puolangan kuntien rajalla. Kuusamossa painopistealue oli Kallioluoman paliskunnassa Närängänvaara –
Iivaara – Virmajoki –alueella. Taivalkosken ja Pudasjärven kuntien rajalla Luokkavaara – Kouva –
Ukonvaara –alueella oli pieni keskittymä.
Vuoden 2007 suden aiheuttamien vahinkojen painopiste oli Hallan paliskunnassa Malahvian ja
Ämmänsaaren eteläpuolen ja Hyrynsalmen kirkonkylän välisellä alueella. Näljängän alueen susivahinkojen painopiste oli alueella Kiantajärven länsipuoli – Vääkiö – Suolijärvi. Pudasjärvellä painopiste oli Jongunjärven eteläpuolella Palovaaran maastossa. Hossa-Irnin alueella painopiste oli Juntusrannasta Irnijärven itäpuolelle. Kuusamossa painopiste oli alueella Närängänvaara – Iivaara sekä
Suininki – Kuusinki – Oulanka – Kitkajoki –alueella.
Vuonna 2008 suden aiheuttamat vahingot painottuivat Hallan paliskunnan alueella kaksinapaisesti:
toinen painopiste oli Malahvian – Vuokkijärvenpään alueella ja toinen Hyrynjärven länsipuolella.
Näljängän alueella vahingot olivat suuntautuneet Suolijärvi – Puolangan kirkonkylän alueelle.
Pudasjärven alueella vahingot olivat keskittyneet Jongunjärven eteläpuolelle Palovaaran alueelle.
Taivalkosken alueella vahinkojen keskittymistä oli tapahtunut tie 20:n ja Kortejärven itäpuoliselle
alueelle. Hossa-Irnin alueella susivahinkojen suunta oli Martinselkoselta Irnijärvelle. Kuusamossa
Kallioluoman paliskunnan alueella vahingot keskittyivät Närängänvaara – Kuikkajärvi – Laihavaara
–väliselle alueelle.
Samat alueet esiintyvät susivahingoissa myös vuonna 2009. Hallan ja Näljängän alueilla vahingot
keskittyivät Malahvia – Vuokkijärvi – Hyrynsalmen kirkonkylä – Suolijärvi –väliselle alueelle.
Kuusamon vahinkokeskittymät olivat puolestaan Muojärven pohjoisosista Närängänvaaraan keskipisteen ollessa Iivaaran ja Penikkavaaran ympäristössä. Kallioluoman osalta on merkittävää huomioida, että syksyllä 2009 alueella oli hetkellisesti jopa 20 sutta, joista 15 kaadettiin loppuvuoden
2009 aikana. Tämänkaltainen susikeskittymä on erittäin harvinainen poronhoitoalueen historiaa
jopa pitkälle taaksepäin tarkastellen.
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4.3 Karhun aiheuttamien vahinkojen keskittyminen hankealueella
Vuonna 2005 karhuvahinkojen painopistealue oli Suomussalmella Vuokkijärven suuntaisesti
Malahvia – Ämmänsaari –alueella. Kuusamossa oli keskittymää Suiningin ja Muojärven ympärillä
Kuikkajärveltä Rukan itäpuolelle. Pudasjärven ja Taivalkosken rajalla oli vahinkojen keskittymistä
Kurtin ja Syötteen pohjoispuolen alueella sekä Pudasjärvellä Nuorittajoki – Ikosenniemi –alueella.
Vuonna 2007 karhuvahinkojen alueellisen keskittymisen (tilastollisen ryvästymisen) tarkastelussa
löytyi kolme eri aluetta. Yksi oli Suomussalmella Vuokkijärven suuntaisesti järven pohjoispuolella
Malahvia – Kuivasjärvi –alueella, ja toinen ulottuen Jaurakkajärveltä Syötteen länsipuolelle Puhosjärven ja Jongunjärven välisellä alueella. Kolmas karhuvahinkojen keskittymä sijoittui Kuusamoon
Muojärvi – Iijärvi – Rukan alueelle.
Vuonna 2008 karhun aiheuttamien vahinkojen painopisteet olivat Vuokkijärven suuntaisesti Malahviasta Pesiöjärvelle sekä Juntusrannasta Iijärvelle, Joukamojärveltä Rukan luoteispuolelle sekä tie
20:n molemmin puolin Pintamo – Puhos – Jongunjärvi – Syöte –alueella.
Karhuvahingot keskittyivät vuonna 2009 sekä Suomussalmella että Kuusamossa lähes kokonaan 5tien ja valtakunnanrajan väliselle alueelle. Isommat keskittymät olivat Suomussalmella Pärsämönselän Salonniemeltä Vuokkijärven eteläpuolelle ja Kuusamossa Muojärveltä Juumaan. Pienempiä
keskittymiä oli Karttimonjoen ja Selkoskylän välinen alue Suomussalmella ja Jongunjärveltä
Syötteen pohjoispuolelle ulottuva alue.

4.4 Ahman aiheuttamien vahinkojen keskittyminen hankealueella
Ahman aiheuttamien vahinkojen painopistealueet vuonna 2005 olivat Suomussalmen kunnan
alueella Vuokkijärven ympäristössä Malahviasta Vuokkijärven länsipuolelle ja Ala-Karttimosta
Iijärvelle. Vuonna 2007 ahmavahingot sijoittuivat Vuokkijärven kaakkoisosasta Alakitkan paliskunnan Oulankaan asti vievälle alueelle jääden 5-tien ja valtakunnanrajan väliin. Vuonna 2008 ahman
aiheuttamien vahinkojen painopistealueet olivat 5-tien itäpuolella Malahviasta Kiitämän pohjoispuolelle ja vuonna 2009 edelleen 5-tien itäpuolella Hyrynsalmen Mikitänjärveltä Kuusamon Kuntivaaraan. Tämän selvityksen kokonaisvahinkokertymää tarkastellen pahimmat ahmavahinkoalueet
sijoittuivat Hallan paliskunnan itäosaan Malahvianvaaran – Viiangin alueelle ja pohjoisempana
Hossa-Irnin paliskunnan Ala-Karttimojärven ja Martinselkosen alueelle, sekä edelleen pohjoisessa
Hossa-Irnin paliskunnan itäreunalle Venäjän vastaista rajaa myötäillen.
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5 VIRHELÄHTEET JA KEHITTÄMISAJATUKSIA
5.1 Aineiston laatu
Kaikissa kuntien toimittamassa aineistossa oli ilmoitettu vahinkovuosi, vahingon aiheuttanut poron
laatu (hirvas, vaadin, vasa), peto ja karttasana. Joistakin puuttuivat aikatiedot (kuukausi ja päivä).
Aikatiedot poimittiin maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskuksen (TiKe) petovahinkoaineistosta, mikäli vahinko pystyttiin tunnistamaan karttasanan sekä vahingon aiheuttaneen pedon ja
poron sukupuolen perusteella.
Suomussalmen ja Hyrynsalmen (Halla, Näljänkä), sekä osassa Pudasjärven alueen paliskunnista oli
vuosina 2007-2009 eniten tarkkoja GPS koordinaatteja. Vuosina 2005 ja 2006 tarkkoja paikannuksia oli vähemmän. Kuusamon kunnan alueen paliskunnilla tarkat paikannukset puuttuivat lähes
kokonaan koko tutkimusajalta. Tämä vaikeuttaa tarkempaa vahinkotiedon jatkoanalysointia, mutta
suuraluetasolla päästäneen riittävän tarkkuuteen petovahinkojen paikantamisen ja sen havainnollistamisen suhteen. Yksityiskohtaisempaan tarkasteluun on jatkossa mahdollista päästä Hallan ja
Näljängän paliskuntien aineistoissa. Joistakin vahinkotiedoista, esimerkiksi Pudasjärven kunnan
alueelta puuttuivat paliskuntatiedot. Tällöin paliskunnaksi merkittiin vahinkopaikan paliskunta.
Kymmenen kilometrin tilastoruudukolla pitää muistaa, että Hallan ja Näljängän paliskuntien paikannusdata on lähes luotettavaa, joten näillä alueilla keskittymät ovat oikealla paikalla. Muualla tutkimusalueella pitää keskittymiin suhtautua pienellä varauksella eli keskittymät saattavat olla naapuriruudun puolella. Niin ikään harhaa petovahinkojen keskittymisistä voi aiheuttaa se, että Kansalaisen Karttapaikasta samalla karttasanalla otetut paikannukset keskittyvät samalle koordinaatille.
Näin luonnollista hajontaa ei pääse syntymään kuten Hallan ja Näljängän paliskunnissa.
Kokonaisuutena tarkastellen tarkkojen paikannusten määrä on kehittynyt myönteisesti ja uusissa
riistavahinkolain (105/2009) mukaisissa vahinkolomakkeissa pyydetään nykyään ilmoittamaan
vahinkopaikan tarkat itä- ja pohjoiskoordinaatit. Maaseutusihteereiden ja muiden viranomaisten
tulisikin jatkossa pyrkiä kannustamaan paliskuntia paitsi hankkimaan GPS-laitteita, myös käyttämään niitä maastossa, sillä tarkkojen paikannusten kirjaaminen helpottaa ja nopeuttaa merkittävästi
vahinkojen maastotarkastusten järjestämistä.
Tarkkoja vahinkopaikkoja tarvitaan jatkossa myös vahinkojen ja niiden ennaltaehkäisytoimien
vaikutusten seurantaa varten. Käytännössä tämä tarkoittaa riistavahinkolakiin (35 §) kirjatun riistavahinkorekisterin toteuttamista ja sen synkronointia muiden paikkatietoa sisältävien järjestelmien
kuten RKTL:n ylläpitämän petohavaintojen sähköisen kirjausjärjestelmä Tassun kanssa.
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5.2 Kehitysajatuksia
Petojen esiintymiseen ja petojen aiheuttamiin vahinkoihin liittyvän paikkatiedon laadun ja kattavuuden parantuessa on mahdollista kehittää osin tässä työssä kuvatuin menetelmin erilaisia vahinkojen
seurantaa helpottavia työkaluja. Sekä tutkimuksellisesta että riistahallinnollisesta näkökulmasta olisi
hyvä pystyä havainnoimaan lähes reaaliaikaisesti sekä vahinkojen että itse petojen esiintymistä.
Näin esimerkiksi vahinkojen johdosta myönnettävien petojen vahinkoperusteisten pyyntilupien
taustalle saataisiin nopeasti luotettavaa tietoa sekä vahingoista että niiden aiheuttajista.
Jatkotutkimuksena on tämän työn pohjalta mahdollista tarkentaa vahinkojen sijoittumista suhteessa
maankäyttöluokkiin ja esimerkiksi alueen tiestöön. Tämä vaatii tarkempaa eritasoisten (päällekkäisten) paikkatietoaineistojen hyödyntämistä eikä näin syvälliseen analyysiin ollut valitettavasti
tämän hankkeen yhteydessä aikaa tai resursseja.
Paikkatieto on aina sekä paikkaan että myös aikaan sidottua. Eri mittakaavojen ja vahinkojen
ajallisen muutoksen havainnollistamiseksi tässä työssä pystyttiin antamaan vain karkeahko, joskin
lajissaan Suomessa ainutlaatuinen, kuva vahinkojen sijoittumisesta kuuden Kainuun ja PohjoisPohjanmaan kunnan ja niiden alueilla sijaitsevien 15 paliskunnan alueella.
Lopuksi voidaan todeta, että tässä hankkeessa mittavan työponnistuksen myötä kerätty lähes 6 000
petovahinkoa käsittävä paikkatietoaineisto antaa hyvän lähtökohdan kehittää edelleen vahinkojen
seurantaa. Jatkokehittelyn varaan jää myös miten eri aineistoja voitaisiin yhdistää ja päästä siten
kehittämään ennaltaehkäisevien toimien (tai muidenkin vahinkojen määrään vaikuttavien tekijöiden) vaikutusten seurantaa, sekä myös uusia keinoja petovahinkojen ennaltaehkäisemiseen.
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