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Tämän työn aiheena oli kehittää tutkimus- ja kehitysprojektina toteutusmalli riis-

ta-aidan rakentamiselle ja kunnossapidolle rata-alueella. Mallinnuskohteena 

käytettiin Palojärven paliskunnan läpi kulkevan Rovaniemi–Kemi-rataosuuden 

noin 15 kilometrin pituista aluetta. Tavoitteena oli etsiä mahdollisimman kustan-

nustehokkaita ratkaisuja riista-aidalle sekä sen rakentamiseen liittyville eläinten 

kulkujärjestelyille. 

 

Työ toteutettiin yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen, Liikenneviraston ja pai-

kallisten poromiesten kanssa. Työ aloitettiin maastokäynnillä sekä kartoittamalla 

riista-aidan tarpeet ja eläinten kulkureitit yhdessä poromiesten ja Paliskuntain 

yhdistyksen kanssa. Sen jälkeen etsittiin alan julkaisuista Suomesta ja muista 

maista mahdollisia ratkaisuja riista-aidalle sekä eläinten kulkujärjestelyille riista-

aidalla suljetun alueen poikki. Erilaisten vaihtoehtojen toimivuudesta keskustel-

tiin työn tilaajan sekä poromiesten edustajien kanssa. Ratkaisujen valinnassa 

huomioitiin erilaiset rata-aluetta koskevat ohjeet sekä muut riista-aitaa koskevat 

vaatimukset.  

 

Työn tuloksena toimitettiin asiakkaalle Vaihtoehtotarkastelu-raportti, suunnitel-

makartta sekä kaksi tyyppipoikkileikkausta. Vaihtoehtotarkastelussa esiteltiin 

viisi vaihtoehtoista ja kustannuksiltaan erilaista toteutusmallia riista-aidan raken-

tamisesta sekä eläinten kulkukäytävistä. Vaitoehtotarkastelu-raporttia tullaan 

käyttämään mahdollisten jatkosuunnitelmien pohjana miettiessä eläinten kulku-

järjestelyjä rata-alueelle. 
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ALKUSANAT 

 

Haluan erityisesti kiittää Oy VR-Rata AB:ta tämän työn mahdollistamisesta sekä 

tukemisesta työn aikana. Tahdon välittää kiitokset työn tilaajalle entiselle Rata-

hallintokeskukselle, nykyiselle Liikenneviraston rautatieosastolle. Kiitoksin muis-

tan myös kaikkia työhön osallistuneita lähtötietojen antajia Rovaniemen suun-

nalta, muualta Suomesta sekä ulkomailta. 

 

Vakuudeksi 

 

Johanna Brask
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TERMIT 

 

Aukean tilan   Pitkin raidetta ulottuva tila, jonka sisäpuolella ei saa 

ulottuma (ATU)   olla kiinteitä rakenteita eikä laitteita, ATU:n leveys  

   vaihtelee tapauskohtaisesti   

 

InfraRYL    Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 

 

KVL    Keskivuorokausiliikenne 

 

OFEV    Sveitsin ympäristövirasto 

 

Rata  Rataan kuuluvat kaikki vaihteet ja raiteet tukikerroksi-

neen, alus -ja pohjarakenteet, sillat, rummut, kuiva-

tusrakenteet, tasoristeykset, turvalaitteet ja sähköis-

tyksen vaatimat laitteet sekä niiden maadoitus. 

 

Ratakilometri   Ratakilometri on kilometripylväiden välinen pituus rai-

detta pitkin. Sen pituus voi olla jotain muuta kuin 1000 

metriä. Ratakilometri nimetään arvoltaan pienemmän 

kilometrilukeman mukaan. 

 

Rataosa   Liikenneviraston rautatieosaston määräämä rataver-

kon osa 

 

RATO   Ratahallintokeskuksen (nykyisen Liikeneviraston) jul-

kaisemat Ratatekniset ohjeet 

 

SÈTRA    Ranskan liikenneministeriö 

 

Varaus   Raiteen ollessa varattu junaliikenne on keskeytetty ja 

tarvittava alue luovutettu muuhun käyttöön. Varaus-

pyyntö tehdään liikenteenohjaukseen. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä työssä on tarkoituksena kehittää toteutusmalli riista-aidan rakentamiselle, 

kunnossapidolle sekä riista-aidan vaatimille eläinten kulkujärjestelyille rata-

alueella. Tutkimuskohde sijaitsee Rovaniemelle johtavan radan varrella, Palo-

järven paliskunnan alueella ratakilometreillä 954+468 - 969+095. Rata mukailee 

Kemijoen vartta. Työ on Liikenneviraston Rautatieosaston tilaama tutkimus- ja 

kehitysprojekti. Työstä on toimitettu keväällä 2010 tilaajalle Vaihtoehtotarkaste-

lu-raportti, jossa vertaillaan riista-aidan rakentamisen ja eläinten kulkujärjestely-

jen toteutusmallivaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. 

 

Aiemmin poronhoitoalueelle rakennetut riista-aidat radan varteen eivät ole olleet 

toimivia. Poro-onnettomuuksien välttämiseksi rakennettiin 1980–luvulla työlli-

syysvaroin radan varsille poronhoitoalueelle riista-aitoja. Silloisen Rautatiehalli-

tuksen rataosaston Oulun ratakeskus osti työllisyysrahoilla aitaverkon sekä tar-

vittavat kiinnityslaitteet, poromiehet hankkivat tarvittavat aitatolpat ja rakensivat 

aidan. Aitojen kunnossapito sovittiin poromiehien vastuulle. Riista-aidan porttien 

sulkeminen muodostui ongelmaksi, koska maanviljelijät vastustivat niitä ja portit 

jäivät sulkematta. Tuolloin rakennetut riista-aidat ovat nykyisin huonossa kun-

nossa puutteellisen kunnossapidon vuoksi. (1.) 

 

Porot hakeutuvat talvisin kovalle rata-alueelle välttääkseen pehmeitä hankia, ja 

kesällä ne tulevat aukeille rata-alueille pakoon hyttysiä (2). Vuonna 2008 junien 

alle jäi yhteensä 336 poroa koko poronhoitoalueella (3). Porot käyttävät rata-

aluetta luontaisena kulkureittinä vaihtaessaan laidunmaata. Ratapenger on pai-

koin niin jyrkkä, ettei poro junan tullessa uskalla sitä väistää, vaan jää alle. (4.) 

 

Eläinten kulkujärjestelyihin on teiden varsilla kiinnitetty huomiota jo useita vuo-

sia. Luontosilloista ja eläinten alikulkusilloista löytyy esimerkkejä Suomesta se-

kä muualta maailmasta, joissa niiden toimivuutta on testattu. Tässä työssä pyri-

tään yhdistämään tiealuetta koskevat riista-aitaa ja eläinten kulkujärjestelyjä 

koskevat ohjeet rata-alueen ohjeisiin ja muovata niistä ratkaisuja, jotka sopivat 

rata-alueelle. 
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2 PALOJÄRVEN PALISKUNTA, KM 954+468 - KM 

969+095 

 

Tutkimuskohde sijaitsee Laurila - Rovaniemi rataosalla ratakilometreillä 

954+468 - 969+095. Alue on osa Palojärven paliskuntaa. Palojärven paliskun-

nan naapuripaliskuntia ovat idässä Poikajärvi ja Narkaus, pohjoisessa Jääskö ja 

Kolari sekä lännessä Orajärvi ja Lohijärvi (kuva 1). Narkauksen ja Palojärven 

paliskunnan rajana kulkee Kemijoki. Rata mukailee Kemijoen vartta Palojärven 

paliskunnan alueella. (5.) 

 

 

 

KUVA 1. Paliskuntien kartta (5) 

 

Rata on penkereellä suurimman osan tutkimusalueesta, ainoastaan tasoristeys-

ten läheisyydestä löytyy leikkausta. Penger on paikoin hyvin jyrkkää. Radan 

ympäristö kasvaa tiheää metsää. Radan välittömässä läheisyydessä asutusta 

on vain vähän. (6.; 7.) 

 

Alueella on viisi ratasiltaa ja viisi ratarumpua. Sillat ovat kaikki vesistösiltoja, jot-

ka ovat jännemitoiltaan 3 - 8 m. Rummut ovat halkaisijaltaan 0,7 - 2 m. Aita ei 

saa estää pääsyä kunnossapitoa vaativille kohteille kuten rummuille. (1.) 
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Alueelle on tarkoitus miettiä ratkaisuja molemmin puolin rataa sijoittuvan riista-

aidan ja eläinten kulkujärjestelyiden toteutukseen kartassa merkityllä alueella 

(kuva 2).  

 

  

KUVA 2. Yleiskartta, johon merkitty riista-aitaa koskeva alue (1) 

 

2.1 Liikennemäärät 

 

Henkilöjunia rataosalla kulkee päivittäin kuusi suuntaansa. Puunkuormausjunia 

liikennöi kolme junaparia maanantaista lauantaihin. Tavaraliikenne kulkee kuu-

den viikon periodilla eli aikataulu voi muuttua kuuden viikon välein. (1.) Rataa 

ylitettäessä ei voi luottaa siihen, että junat kulkevat aina samassa aikataulussa.  
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Tasoristeyksiä on alueella seitsemän tutkimusalueen alkaessa ja päättyessä ta-

soristeykseen (8). Tasoristeykset on esitetty suunnitelmakartassa (kuva 33). 

Tasoristeykset ovat vartioimattomia lukuun ottamatta tasoristeystä Muurola, 

Ahmakuusikontie km 954+468, joka sijaitsee mallinnusalueen toisessa pääte-

pisteessä. Kyseisessä tasoristeyksessä on puolipuomilaitos ja sen KVL (keski-

vuorokausiliikenne) on 99. Vartioimattomissa tasoristeyksissä liikennemäärät 

ovat hyvin pieniä, KVL 0-2. (8) Tasoristeyksessä Talostenlammentie Km 

962+954 käsin suljettava puomi risteää tietä. Raskasta liikennettä ei mahdollista 

riista-aitaa risteävissä tasoristeyksissä ole. (9.) Junien nopeudet alueella vaihte-

levat 90 - 120 km/h (3).  

 

2.2 Nykytilanne 

 

Tutkimuskohteen ongelmaksi ovat muodostuneet poro-onnettomuuksien suuret 

määrät. Poromiehet kokevat, etteivät junien alle jääneistä poroista saadut rahal-

liset korvaukset riitä kattamaan porojen eteen tehtyä työtä. Alueella ei tällä het-

kellä ole riista-aitaa. (4.) 

 

Porot käyttävät rata-aluetta siirtyessään laidunmaille. Talvisin rata-alueella hou-

kuttaa kova rata, jota pitkin porot kulkevat mieluummin kuin upottavia hankia. 

Kesäisin porot hakeutuvat aukeille rata-alueille pakoon hyttysiä (kuva 3). (2)  

 

 

KUVA 3. Poroja rata-alueella Misin liikennepaikalla (1) 
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Poronhoitolain mukaan poroilla on oikeus laiduntaa poronhoitoalueella, mikä luo 

perusteen poron siirtymiseen turvallisesti radan toiselle puolelle (10). Tarkoituk-

sen mukaista ei ole karkottaa poroja rata-alueelta vaan tavoitteena on ohjata 

niiden kulku eläinalituksiin tai luontosiltoihin. 

 

Porokuolemiin johtaneet junaonnettomuudet ovat lisääntyneet radan sähköis-

tyksen jälkeen. Sähköistyksen yhteydessä ratapengertä korotettiin, eivätkä po-

rot uskalla väistää junaa jyrkkään luiskaan. Rata sähköistettiin vuonna 2003 ja 

vertailtaessa viisivuotisjaksoja ennen ja jälkeen sähköistyksen, huomataan sel-

keä muutos (taulukko 1). Taulukosta huomataan, että porokuolemia on tietyillä  

ratakilometreillä enemmän. Nämä ovat alueita, joita porot käyttävät vaihtaes-

saan laidunmaita. Molempina viisivuotisjaksoina poromäärät paliskunnissa ovat 

olleet maksimissaan eli poromäärät ovat pysyneet samana eivätkä muutokset 

onnettomuusmäärissä johdu hoidettavien porojen määrästä. (4.) Palojärven pa-

liskunta menetti 30 poroa junan alle vuonna 2008. Radan yli kulkevat myös 

Narkauksen paliskunnan porot, joita jäi vuonna 2008 radan alle 23. Auton alle 

vuonna 2008 jäi 4007 poroa. (3.) 

 

TAULUKKO 1. Junaonnettomuuksissa kuolleiden porojen lukumäärät ratakilo-

metreittäin ennen ja jälkeen sähköistyksen (4) 

 

Km 
2003-
2007 

1998-
2002 

970 1 - 

969 4 - 

968 5 2 

967 18 14 

966 18 8 

965 5 8 

964 - 5 

963 8 8 

962 7 1 

961 8 3 

960 29 4 

959 20 - 

958 14 8 

957 10 4 

956 7 4 

955 6 1 

yht. 160 70 
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Eläinonnettomuuksista aiheutuu kustannuksia sekä porokorvausten että kalus-

tovaurioiden muodossa. Hirvien alueella aiheuttamista junaonnettomuuksista ja 

niiden kustannuksista ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Junien alle jääneistä po-

roista korvattiin poronomistajille vuonna 2008 Laurila - Rovaniemi välillä 21 783 

€. Vuonna 2009 korvaukset samalla alueella olivat 11 900 €. Vuonna 2010 ajan-

jaksolla 1.1.–11.3.2010 junan alle jäi 68 poroa. Kalustolle aiheutuneet kustan-

nukset olivat vuonna 2008 koko poronhoitoalueella noin 110 000 € ja vuonna 

2009 Laurila - Rovaniemi välillä 1 709 €. (11.)  

 

Poroista maksettavien korvausten määrä nousee vuosittain. Esimerkiksi vuonna 

2009 siitosvaatimesta maksettiin korvausta 524 € ja vuonna 2008 siitosvaati-

mesta korvattiin 509 €.  (12.) Vuonna 2010 ne ovat taulukon 2 mukaiset.  

 

TAULUKKO 2. Vuoden 2010 porojen ohjekorvausarvot (5) 

 

Auton tai junan alle 
jäänyt Korvaus/€ 

Härkä   

Ajoporo 431 

Teurashärkä 287 

Hirvas   

Siitoshirvas 431 

Teurashirvas 287 

Vaadin   

Siitosvaadin 603 

Teurasvaadin 201 

Vasa   

Siitosvasa 253 

Teurasvasa 126 

Orvoksi jäänyt 95 
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3 RIISTA-AITAA KOSKEVIA OHJEITA 

 

Riista-aitaa koskevia ohjeita löytyy useista julkaisuista ja ohjeista. Rautatiealu-

eella joudutaan ottamaan huomioon RATO (Ratatekniset ohjeet). Lisäksi huo-

mioidaan Tiehallinnon julkaisuja sekä InfraRYL:n (Infrarakentamisen yleiset laa-

tuvaatimukset) vaatimukset. Seuraavissa luvuissa käsitellään näitä ohjeita pääl-

lisin puolin. 

 

Sähköistetyn radan läheisyyteen rakennettavissa aidoissa tulee ottaa huomi-

oon Liikenneviraston sähköistettyä rataa (RATO 5) koskevat ohjeet. Metalliset 

suoja-aidat, jotka ovat maadoittamista edellyttävällä alueella, maadoitetaan mo-

lemmista päistä (Liite 1). Jos aidan pituus on alle 50 m, riittää maadoittaminen 

yhdestä pisteestä. Yli 50 metrin pituiset aidat maadoitetaan molempien päiden 

lisäksi myös noin 50 metrin välein. Muun jännitteelle alttiin osan kanssa yhteistä 

maadoitusjohdinta ei saa käyttää, lukuun ottamatta M-johtimeen maadoitettua 

pylvästä. Aidan pitkittäiset tukiraudat maadoitetaan molemmista päistä mahdol-

lisesti päätypaalujen kautta ja jatkokset varmistetaan tarvittaessa johtimella tai 

hitsaamalla. Mikäli suoja-aita ei ole yhtenäinen, aukkojen kohdalla voidaan käyt-

tää ketjutusmaadoittamista, mutta kukin osuus on lisäksi maadoitettava yhdestä 

pisteestä paluukiskoon ketjuttamatta.  Riista-aita pitää sijoittaa vähintään viiden 

metrin päähän sähköratapylväästä. (13) 

 

Liikenneviraston Rautatieosaston rautatieliikennepaikkoja koskevista ohjeista 

(RATO 7) löytyy myös radan läheisyyteen sijoitettaviin aitoihin liittyviä ohjeita. 

Nämä tulee huomioida riista-aitaa suunniteltaessa. (14.) 

 

Kallioleikkauksen tai muun jyrkänteen, jonka korkeus on yli 3,0 m, yläreuna tu-

lee aidata putoamisen estämiseksi. Riista- ja poroaita tulee rautatieliikennepaik-

kojen välillä sijoittaa rautatiealueen rajalle. (14, s.81.) 

 

Porttia ei saa rakentaa raiteiden väliin tulevaan aitaan, jos vähintään toisen rai-

teen suurin nopeus on yli 140 km/h. Aitaan voi asentaa lukittavan portin, jonka 

on varmistettava sama turvallisuustaso kuin aidan, johon se on asennettu. Lu-
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kon on oltava Liikenneviraston hyväksymää tyyppiä eikä portti auetessaan saa 

ulottua ATU:un. Radan ulkopuolella olevan portin ja lähimmän raiteen ATU:n 

välissä tulee olla vähintään 1,0 metrin etäisyys. Aidan sijoittaminen on esitetty 

liitteessä 2. (3, s.81.) 

 

Riista-aita rajoittaa hirvien, peurojen ja porojen pääsyä tielle tai radalle. Tiheä 

verkko aidan alaosassa rajoittaa myös pienempien eläinten pääsyä tielle ja ra-

dalle. (15, s.13.) Työturvallisuussyistä aita rakennetaan jyrkänteen reunasta vä-

hintään 1,5 metrin etäisyyteen (16, s.28). Riista-aita katkaistaan suurten vesis-

töjen kohdalta. Aidan ja metsänreunan väliin tulee jättää noin kahden metrin le-

vyinen kasvillisuudesta vapaana pidettävä vyöhyke. Runkopuiden jäänti voi-

daan kuitenkin sallia. Aidatun alueen sisäpuolelle voi jäädä kasvillisuutta, mutta 

pensaiden tulisi olla sellaisia, joita hirvi ei käytä ravinnokseen. (16, s.23.)  

 

Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei ole muuten määritelty riista-aidassa käytettäviä 

pylväitä, käytetään pylväinä pyöreitä puupylväitä (joko kreosiitti- tai suolakylläs-

tetty) vähintään 100 mm halkaisijaltaan tai teräsputkea, jonka halkaisija on 60,3 

mm ja ainepaksuus 2,0 mm. Puupylväät painekyllästetään standardin SFS-EN 

351-1 luokan P8 mukaan ja niiden suoja-ainemäärä määritetään maakosketuk-

sen mukaan. (17, s.1.) Teräspylväille saadaan kestoikää 20–30 vuotta, kun nii-

hin tehdään hyvät perustukset ja ne kuumasinkitään (16, s. 22). Teräsputki 

kuumasinkitään vähintään 0,055 mm sinkkikerroksella standardin SFS-EN ISO 

1461 mukaisesti tai toisella samanarvoisella korroosion suojalla. Kuumasinki-

tyspaksuus koskee keskimääräistä kerrospaksuutta. (17, s.1.) 

 

Pylväsväli edellä mainituilla pylvästyypeillä saa olla enintään 4 m. Aitalinjan 

päässä sekä porttien molemmin puolin reunimmaiset pylväsvälit voivat olla 

enintään 3 m ja ne tulee tukea vinotuin. Pylväät tulee asentaa pystysuoraan. 

Poikkeama sivulta katsottaessa voi olla enintään 30 mm kahden metrin matkal-

la. Pylväiden yläpään tulee olla linjassa. (17, s.4.) 

 

Erikseen voidaan hyväksyä muitakin vaadittavan kuormituksen kestäviä pylväitä 

(17, s.1). CCA:lla kyllästettyjen suolapylväiden valmistus on kuitenkin kielletty 
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vuonna 2006. Ne ovat suolakyllästettyjä vihreitä pylväitä, kestoiältään 30–40 

vuotta.  Suolle tehtävien pylväiden jalustoihin rakennetaan ristikkojalka. (16, 

s.22.) 

 

Aitaverkkona käytetään standardin SFS-EN 10223-5 mukaista punottua tai ku-

dottua verkkoa tai standardin SFS-EN 10223-4 mukaista hitsattua verkkoa. Te-

räsverkon langat suojataan sinkkikerroksella tai vähintään sintratulla muoviker-

roksella. Valmiin verkon suojakerrosten tulee olla ehjiä asentamishetkellä. (17, 

s.1.)  

 

Aitaan ei saa syntyä turhia taitepisteitä, jotka haittaavat ulkonäköä. Mahdollisis-

sa ongelmakohdissa maasto tulee tasoittaa. Riista-aita asennetaan siten, että 

pystylangat ovat pystysuorassa vaakasuorilla osuuksilla ja poikkeamaksi salli-

taan 4 astetta pystysuorasta. Ennen asentamista pyritään selvittämään mahdol-

lisuudet siirtää aitaa kauemmaksi kuin 1m jyrkkäluiskaisesta ojasta. (17, s.2.) 

 

Aitaverkon korkeus tulee olla vähintään 2,0 m. Halkaisijaltaan 4 mm:n lisälanka 

asennetaan 200 mm verkon yläpuolelle. Verkon alareunan tulee olla maasta 

50–150 mm. Riista-aidan kokonaiskorkeuden tulee olla maanpinnasta vähin-

tään 2,25 m. Jos alueella on peuroja, tehdään niitä varten 400 mm verkon ylä-

puolelle toinen lisälanka. Tällöin aidan kokonaiskorkeudeksi tulee vähintään 

2,45 m. Verkon vaakalankojen määrien ja etäisyyksien tulee olla taulukon 3 

mukaiset. Pystylankojen etäisyys toisiinsa nähden tulee olla 150 mm. Verkossa 

tulee käyttää vain teräslankoja. (17, s.7.) 

 

 

TAULUKKO 3.  Riista-aitaverkko (tiheä, raskas), vaakalankoja on vähintään 17 

(17, s.7) 

 

Korkeus verkon alareunasta (m) Vaakalankojen etäi-
syys enintään (mm) 

Yläosa 1,05–2,10 160–230 

Keskiosa 0,49–1,05 110–152 

Alaosa 0,00–0,49 110 
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Laskelmin tulee osoittaa, että riista-aidan perustus kestää 1,0 kN kohtisuoran ja 

eriaikaisen 0,6 kN aidan suuntaisen vaakakuorman 1,2 m korkeudella (kuorma-

kerroin 1,0, koekuormituksessa 1,5). Silttisillä mailla (Si, SiMr) upotussyvyyden 

tulee olla vähintään 0,9 metriä. Varmuuskertoimen F tulee aitarakenteilla kui-

tenkin olla 1,0 käytettäessä julkaisun ”Sivukuormitetut pilariperustukset” kaavo-

ja. Myös edellä mainitun julkaisun kohdan 2.3 laskentatapaa käytettäessä voi-

daan käyttää viereisen kantavamman luokan maaparametreja. (17.) 

 

Riista-aita suositellaan päättämään paikkaan, jossa näkyvyys on hyvä. Tiealu-

eella aitaa jatketaan vähintään 50 metriä avomaastoon sekä sen päättymisestä 

varoitetaan liikennemerkillä. Aidan päädyt käännetään ensin ulospäin ja sitten 

kohti tiealuetta. (Kuva 4.) Aita voidaan lopettaa asutuksen yhteydessä tapaus-

kohtaisesti tiheän asutuksen reunaan, korkeaan kallioleikkaukseen tai teolli-

suusalueen rajaan (16, s.18). Rautatiealueella aidan päättämisessä tulee huo-

mioida Liikenneviraston Rautatieosaston ohjeet. 

 

 

KUVA 4. Aidan päättäminen (16, s. 18) 

 

Hirville suositeltava korkeus riista-aidassa on 2,5 m, ellei jopa enemmänkin. 

Hirvet hakeutuvat ratapenkereelle radan varressa kasvavien pajukoiden houkut-

tamina. Hirvet siirtyvät myös laidunmailta toisille radan yli. Kun aita on tarpeeksi 

korkea, hirvi ei lähde yrittämään aidan yli eikä tule vaaraa, että hirvi jää aitaan 

kiinni. Hirvi pystyy tahtoessaan hyppäämään korkeankin aidan yli. Jos aita on 

kovin matala, aikuinen hirvi pystyy hyppäämään sen yli, mutta emää mahdolli-
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sesti seuraava vasa jää aitaan kiinni. Hirvet voivat myös sarvistaan jäädä aitaan 

kiinni. Tolpat riista-aitaan kannattaa laittaa tarpeeksi tiheään, jotta aidasta tulee 

riittävän tiukka. Hirvi kokeilee turvallaan ylintä lankaa ja huomatessaan sen ki-

reäksi ei välttämättä lähde ylittämään aitaa. Kelta-musta ylin lanka aidassa aut-

taa hirveä huomaamaan edessä olevan esteen ja estää hirveä yrittämästä ai-

dan läpi. (18.) 

 

Tasoristeystä koskevat Liikenneviraston ohjeet (RATO 9) tulee huomioida riis-

ta-aitaa sijoitusta suunniteltaessa. Tasoristeysnäkemän tulee olla vapaana es-

teistä lukuun ottamatta radan pylväitä. Tasoristeysten tulee täyttää seuraavien 

kuvien vaatimukset. (Kuvat 5, 6 ja 7.) (19, s.8-9.) 

 

 

KUVA 5. Tasoristeysnäkemän ohjeita (19) 
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KUVA 6. Tasoristeysnäkemän ohjeita (19) 

 

Mikäli tasoristeys ei täytä kuvien näkemäohjeita eikä sitä voida siirtää, tulee ju-

nien nopeuksia alentaa tai tasoristeykseen tulee lisätä varoituslaitos (19). Ra-

kennettu riista-aita tai luontosilta voi estää tällaisen näkemäalueen toteutumi-

sen. 

 

 

KUVA 7. Tasoristeys näkemän ohje (19) 

 

Tasoristeykset katkaisevat riista-aidan. Tasoristeysten kohdalle voi tehdä tiehen 

poroestesillan, johon porot eivät uskalla astua, koska kapulat pyörivät sorkkien 

alla (kuva 8). Tällainen on toteutettu Norjan ja Suomen välisellä poroaidalla 

Pulmankijärventiellä. Kustannuksiltaan ratkaisu on noin 160 000 €. Poroestesil-

ta on koettu toimivaksi ratkaisuksi. (3.) 

 



19 
 

 

KUVA 8. Texas-portti Kanadassa, joka vastaa Suomen poroestesiltaa (20.) 

 

Tasoristeyksissä oleville teille voi laittaa kanankakkaa tai koivutislettä karkotta-

maan eläimiä tiealueelta. Tällainen kokeilu on Tiehallinnolla menossa ja sen 

toimivuutta kannattaa seurata. (3.) Jos tulokset ovat hyviä, kannattaa käyttöä 

harkita myös ensisijaisesti suunnitellessa riista-aitoja tasoristeyksiin.  

 

Yleisesti ottaen on todettu, että eläimet tottuvat sekä ääni- että hajukarkotteisiin. 

Hetken aikaa ne pelästyvät molempia, mutta sitten tottuvat. RKTL (Riista- ja ka-

latalouden tutkimuslaitos) on tehnyt asiasta tutkimuksia ja kokeillut useita eri 

ääniä todeten ne ajan kuluessa hyödyttömiksi. (18.; 21.) 

 

Tasoristeyksiin voi laittaa, lisäksi tai pelkästään, hajusaippuakarkotteen karkot-

tamaan eläimiä alueelta. Lisäkarkotteena ne voivat olla hyödyllisiä. Hajusaippu-

akarkotteen toimintaperiaate esitetään kuvassa 9. (22.) 
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KUVA 9. Hajusaippuakarkotteen käyttö riista-aidassa (22) 

 

Vilkasliikenteisen yksityistien tai maantien kohdalla aidan päät sijoitetaan nä-

kemäalueen ulkopuolelle ja ulotetaan vähintään 30 metriä sivutielle päin, jyrkkiä 

kulmia vältetään (Kuva 10). (16, s.16.) Ohje koskee tiealuetta. Rata-alueella 

huomioidaan edellä mainitut näkemäohjeet.  

 

  

KUVA 10. Aidan sijoitus tiealueella (16) 

 

Porteiksi tasoristeyksiin sopivat kaksioviset portit tai esimerkiksi kuvan 11 mu-

kaiset painovoimalla toimivat portit. Suljetut portit estävät eläimiä eksymästä ai-

datulle rata-alueelle. Tehokkuus perustuu siihen, että portit muistetaan käytön 

jälkeen sulkea. (24.) 
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KUVA 11. Portti poroaidassa Lapissa Tulppion läheisyydessä (1) 

 

Riista-aidassa tarvitaan portteja rautatiealueella huoltotöitä varten, mahdollisille 

luonnossa liikkujille sekä ohjaamaan aidatulle alueelle eksyneet eläimet pois. 

Kuvassa 12 esitetään esimerkki yksisuuntaisesta portista, josta eläimet ohjau-

tuvat pois aidatulta alueelta (20). Portteja käytetään myös aitaa risteävien tei-

den kohdilla.  

 

 

KUVA 12. Yksisuuntainen portti riista-aidassa Kanadassa (20) 

 

Radan kunnossapitohenkilökunta voi tarvita portteja riista-aidan estäessä pää-

syn sillalle tai rummulle.  Rummut ja sillat huolletaan yleensä radalta käsin, kos-

ka lähimaasto voi olla hyvinkin sankkaa metsää. (9.) 
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Vaikkakin radan ylitys on kiellettyä turvallisuussyistä, alueen metsästäjät sekä 

muut virkistysalueita käyttävät saattavat tuntea tarvetta ylittää rata. Jos portteja 

ei ole, saattavat alueen tottuneet käyttäjät rikkoa riista-aidan päästäkseen kul-

kemaan totuttuja reittejä. (4.) 

 

Eläimet voivat ohjautua aidatulta alueelta pois ramppiratkaisulla, joka on käy-

tössä ainakin Espanjassa (kuva 13). Eläimet pääsevät ramppia pitkin poistu-

maan itseohjautuvastikin. (23.) 

 

 

KUVA 13. Ramppi riista-aidassa Espanjassa (23) 

 

Tiealueilla, joilla ei ole aukkoja liittymiä varten tai portteja, tehdään varaportteja 

2-3 km:n välein hirvien hätistelyä varten (kuva 14). Yli neljä metriä leveät portit 

tehdään kaksiosaisina ja ne on pystyttävä tarvittaessa tukemaan keskeltä maa-

han. Portin tulee kestää 0,7 kNm:n suuruinen portissa riippuva paino ilman, että 

kuorman aikainen siirtymä on yli 50 mm. Pysyvä muodonmuutos kolmen kuor-

mituskerran jälkeen saa olla enintään 15 mm. Portin tulee kestää myös omasta 

painosta aiheutuvat kuormat. (17, s. 5.) 
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KUVA 14. Varaportti (16, s.18) 

 

Portin rakenteille on muitakin määräyksiä. Portin alle tulee jättää Pohjois- ja Itä-

Suomessa tilaa 0,3–0,5 m ja Lounais-Suomessa 0,2–0,3 m. Porttiin tulevan te-

räsverkon tulee olla EN 10223-4 mukainen hitsattu verkko tai EN 10223-6 mu-

kainen panssariverkko silmäkoon ollessa enintään 110 mm. Portti pitää pystyä 

avaamaan molemmilta puolilta ja se tulee varustaa sulkulaitteilla sekä säädettä-

villä saranoilla. Portin salpojen tulee olla lukittavia. (17, s.5.) 

 

Jalankulkijoita varten tehtäviin käyntiaukkoihin on useita vaihtoehtoja. Samaisia 

portteja voidaan käyttää tarvittaessa radan kunnossapitotöitä varten. Portti voi 

olla kettinkiportti, jossa roikkuu maahan asti olevia kettinkejä (Kuva 15). Tällöin 

kettingit estävät eläimiä kulkemasta portista eikä portin sulkemisesta aiheudu 

vaivaa. (24.)  

 

 

KUVA 15. Kettinkiportti jalankulkijoille 
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Käyntiaukko voi olla myös verkko-ovinen käyntiaukko, avoin käyntiaukko tai sa-

ranaovinen käyntiaukko. Verkko-ovisessa käyntiaukossa pylväät yhdistetään 

lankulla tai palkilla yläpäästä. Jos aukossa on tarkoitus olla sähköneristys, palk-

ki tehdään muovista. Avoin käyntiaukko mitoitetaan siten, että se on hirvelle ja 

peuralle ahdas, mutta ihminen pääsee kulkemaan siitä (Kuva 16). Saranaovi-

nen käyntiaukko täytyy pystyä avaamaan aidan molemmin puolin. Sellaisiin 

kohtiin, joissa riista-aita kulkee suurjännitejohdon alta, tulee voimalinjan mo-

lemmille puolille tehdä käyntiaukot. Käyntiaukon kohdalla ei saa olla metallia tai 

suolakyllästettyä puuta. Aukot estävät riista-aidan sähköistymisen, jos voimalin-

ja sattuu putoamaan. (17, s. 6.) 

 

 

KUVA 16. Avoin käyntiaukko jalankulkijoille (16, s. 17) 

 

Riista-aidalla suljetulle alueelle tarvitaan eläinten siirtymiseen siltoja. Rautatie-

alueelle rakennettavien siltojen suunnitteluun ja rakentamiseen sovelletaan Lii-

kenneviraston ratateknisiä ohjeita (RATO 8).  

 

Siltojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rautatieliikenteen vaatima liikenne-

tila. Liikennetilan määrittää ATU (Aukean tilan ulottuma). (25.) 

 

Käyttöikä tavoite uusille teräs- ja betonisilloille on 100 vuotta. Kehäsillan, maa-

tuen tai pitkän tukimuurin seinämän on oltava vähintään 3600 mm lähimmän 

raiteen keskilinjasta. (25.) 



25 
 

 

Sillan suunnittelussa tulee aina varautua radan sähköistykseen. Jos silta ylittää 

sähköistetyn radan, tulee sillan reunaan asentaa suojaukset, jotka estävät kos-

ketuksen radan jännitteisiin osiin. Tällaisena suojauksena voidaan käyttää kos-

ketussuojalippaa tai –seinämää. Kun silta ylittää tai alittaa sähköistetyn radan, 

se on maadoitettava. (25.) 

  

Rautatiesillat varustetaan kolhaisusuojin, jos niiden alitse kulkee ajoneuvoja tai 

niiden alikulkukorkeus on < 5000 mm. Kaikki kolhaisuille alttiit reunat tulee suo-

jata. Kolhaisusuojat kiinnitetään sillan kannen alareunaan. Ne valmistetaan 

kuumasinkitystä tai ruostumattomasta teräksestä. (25.) 

 

Siltoja suunniteltaessa tulee varmistua siitä, että näkemäetäisyydet junaturvalli-

suuteen liittyvissä opastimissa säilyvät riittävinä. Muussa tapauksissa opastimia 

tulee siirtää, jotta junaturvallisuus säilyy. (25.) 

 

Siltojen puhtaanapidosta huolehditaan vuositarkastusten perusteella. Puhdistus 

on tärkeä osa siltavaurioiden ehkäisyä. (25.) 

 

Ongelmaksi voi muodostua eläinten reittimuutokset, kun riista-aidalla suljetaan 

niiden normaali vaellusreitti. Esimerkiksi hirvet voivat siirtää reittinsä kulkemaan 

aidan päädyistä. Jos aidan päättymispisteisiin on päästetty kasvamaan pajuk-

koa, hirvet voivat pysähtyä näihin kohtiin useiksi päiviksi ruokailemaan. Tällöin 

aidan päätepisteisiin syntyy onnettomuusalttiita kohtia. (22, s. 37.) 

 

Jos riista-aidan rakenteissa on puutteita, saattavat hirvet nousta mieluummin 

väylälle kuin käyttää alikulkua. Näin on käynyt Valtatiellä 4. Puutteita aitaan voi 

syntyä, jos esimerkiksi alikulkusillan pumppaamon huoltotoimenpiteitä ei hoide-

ta huoltotieltä, vaan ajoradalta käsin aita purkamalla ja aita korjataan puutteelli-

sesti tämän jälkeen. Puutteena voi myös olla se, ettei riista-aidan päätä ole tii-

viisti kiinnitetty siltarakenteeseen (kuva 17). (22, s. 37.) Hirvet voivat tahtoes-

saan myös runtata aidan rikki (18).  
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KUVA 17. Puutteellinen kiinnitys siltarakenteeseen (22, s.43) 

 

Riista-aidassa olevien porttien ollessa siten lukittuja, että niihin tarvitaan avain, 

ei eläimiä pysty niistä hätistelemään pois aidatulla alueelta (kuva 18). Liian hei-

kot lukitukset porteissa taas voivat aueta hirvien niitä rynkyttäessä. (22, s.38.) 

 

 

KUVA 18. Kettingillä ja riippulukolla varustettu portti, joka estää portin käytön 

(22, s.41) 

 

Ongelmia voi myös tulla, kun aidan taitekohdassa olevan haruksen kohdates-

saan hirvi muuttaa suuntaa, eikä hätistely aidatulta alueelta onnistu. Ongelmaa 

esiintyy varsinkin porttien läheisyydessä olevien harusten kohdalle, kun aita 

muuttaa suuntaa voimakkaasti. (22, s.39.) Samaan ilmiöön saatetaan törmätä 

rata-alueella tasoristeysten kohdilla. 
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Riista-aita vaatii jatkuvaa kunnossapitoa. Riista-aidan kunnossapidossa tulee 

huomioida myös radan kunnossapitoa koskevat Liikenneviraston ohjeet (RATO 

15).  

 

Olennaista riista-aidan tarkoituksen mukaisuudelle on hyvä kunnossapito. Aitaa 

tulee tarkkailla reikien suhteen sekä näkemäalueita raivata. (16, s.23.) Alueella 

toimivat metsästysseurat sekä poronomistajat ovat tätä työtä koskevalla alueel-

la liikkuessaan suostuvaisia ilmoittaa riista-aidan kunnosta aidan kunnossapitä-

jälle. (24; 26; 27.) Poromiehet ovat kiinnostuneita osallistumaan kunnossapitoon 

korvausta vastaan (4).  

 

Ojien kohdilla tulee huolehtia virtaavan veden mukanaan tuoman roskan puh-

distuksesta padotus vaikutuksen poistamiseksi. Aita tulee tarkastaa säännölli-

sesti. (16, s.23) Järjestelmällinen kuntokartoitus tulee tehdä viiden vuoden vä-

lein, koska rakennusvaiheessa raivattu ympäristö vesakoituu noin 5-7 vuodessa 

(12, s.8).  

 

Rata-alueen rajoja osoittavat rajapyykit tulee suojata vahingoittumiselta ja siir-

tymiseltä. Jos riista-aidan kunnossapito vaatii rajapyykin tilapäistä poistamista 

tai siirtämistä, rajapyykki tulee kartoittaa ennen työtä ja työn päätyttyä palauttaa 

maanmittaustoimituksella paikalleen. (29, s.49.) 

 

Radalla on palvelutasoluokkia I-, II- ja III-luokat. Kaikkiin palvelutasoluokkiin 

kuuluu vesakkojen raivaus radan sivuojan takaluiskaan asti tai vähintään rai-

teen keskilinjasta 12 metriä radan molemmille puolille. Vesakkojen raivaus ta-

pahtuu kahdesta kolmeen kertaan sopimuskaudessa, palvelutasoluokasta riip-

puen. Sopimuskausi on noin viisi vuotta. (30, s.8-9) Aidalle lasketaan käyttöiäksi 

20 - 30 vuotta ennen peruskorjausta. (16, s. 23.) Raivausalueen vaatimus vai-

kuttaa aidan sijoitteluun siten, että raivattavalle alueelle ei voi sijoittaa riista-

aitaa (29). 
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4 ELÄINTEN KULKUJÄRJESTELYT 

 

Ihmiset tarvitsevat liikkumiseensa väyliä, mutta väylät estävät ja rajoittavat 

eläinten liikkumista sekä pilkkovat niiden elinalueita. Levittäytymisen ja liikkumi-

sen estymisestä aiheutuu muutoksia eläinpopulaatioissa, mikä saattaa muuttaa 

lajien koostumuksia laajoillakin alueilla. (31, s.11.) Elinalueiden väliset yhteydet 

saattavat katketa ja populaatiot eristyvät. Vaellukset estyvät ja elinalueet pie-

nenevät. (31, s.13.) 

 

Liikenteestä aiheutuu melua, tärinää ja hajua (31, s.13). Väylät ja liikenne aihe-

uttavat eläimille välillisiä ja suoria vaikutuksia (kuva 19) (31, s. 11). Välillisiä vai-

kutuksia ovat muun muassa ihmisten toimintojen tuleminen lähemmäs luonnon-

alueita uusien väylien rakentamisen myötä sekä niiden myötä tulevat uudet tie-

verkot (31, s.13).  

 

 

KUVA 19. Tien vaikutus elinympäristöön ja eläinlajeihin (31) 
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Uusien teiden ja rautateiden rakentaminen pilkkovat eläinlajien elinalueita. Kun 

rakennetaan väyliä, maa-alueet jakautuvat pienempiin osiin ja lajien elinalueet 

pienevät.  Tätä myötä lajien mahdollisuus liikkua vähenee tai katoaa kokonaan. 

Tämä voi johtaa pahimmassa tapauksessa pienten lajien katoamiseen koko-

naan. (32, s.14.) Suomella on EU:n maista suurimpia pirstoutumattomia maa-

alueita, keskimäärin 600 km2. EU-maiden yhteenlaskettu keskikoko on 130 km2 

pirstoutumattomissa alueissa (32, s.5.).  

 

Myös riista-aita estää eläinten luontaista kulkua. Jos riista-aitaan ei luoda mah-

dollisuuksia eläinten siirtymiseen aidan toiselle puolelle, eläinlajien asuma-

alueet pirstaloituvat. (33) Voi käydä myös kuten kuvassa 20, että hirvet käyttä-

vät ratasiltaa liikkumiseen (34).  

 

 

KUVA 20. Hirviä Kanadassa käyttämässä ratasiltaa kulkureittinään (34) 

 

Kaikki mahdollisuudet ylittää väylä ovat tärkeitä eläimille. Usein pelkästään silto-

jen, rumpujen ja porttien mukauttaminen eläimille sopiviksi saa aikaan positiivi-

sia vaikutuksia. Mukauttaminen kannattaa tehdä paikoilla, joilla eläimet luontai-

sesti kulkevat. (32, s.41.) 

 

Eläinten kulkujärjestelyjä suunniteltaessa kannattaa huomioida eläinten käyttäy-

tymiseen liittyviä seikkoja. Eläimet mielellään kokevat, että luonto jatkuu väylän 



30 
 

alla. Siksi näkemän tulisi olla vapaa kulkuyhteyden läpi. Kulkuaukkojen ympäril-

lä ei ole suotavaa olla muita toimintoja, jotta eläimet voivat rauhassa tutkia kul-

kuväylää eli tulee selvittää, onko läheisyydessä laajaa ihmistoimintaa, joka voi 

vielä laajentua. Kulkuväylien tulisi sijaita eläinten luonnollisilla kulkureiteillä. 

Kannattaa myös selvittää onko suunnitteilla vastapäätä kulkujärjestelyjä raken-

nustoimintaa tai lisärakentamista, joka voivat häiritä tai tuhota eläinten mahdol-

lisuuden vaeltaa. (32, s.41.)  

 

Kalojen vaellus tulee myös turvata. Jos valitaan rakennettavaksi penkka kuljet-

taessa järvien ja merenlahtien yli, tulisi rumpuja tai putkia rakentaa penkkaan, 

jotta kalat löytävät vesielementin molemmin puolin rautatietä tai tietä. Penkereet 

voivat muutoin häiritä kalojen vaellusta sekä huonontaa vedenlaatua. (32, s.41.)  

 

Valinta luontosillan ja alikulkusillan välillä tehdään usein maanmuotojen perus-

teella. Luontosillalla kasvillisuus menestyy paremmin kuin pimeässä alikulussa. 

Luontosiltaan saadaankin luotua vaihtelevampia elinympäristöjä. Siksi sitä voi-

vat käyttää useammat eläinlajit. Nyrkkisääntönä pidetään parempana suurille 

hirvieläimille ylikulkuja kuin maasiltoja. Alikulut voivat olla eläimille, jotka vaati-

vat kosteikkoja tai kosteaa ympäristöä. Eläimet, jotka etsivät suojaa, kuten kettu 

ja mäyrä, suosivat oletettavasti alikulkuja. Lumisilla seuduilla voivat alikulut toi-

mia huonommin talvella, koska ne voivat täyttyä lumella. Ylikulut voivat toimia 

reittilinjoina linnuille, lepakoille ja perhosille. Monessa tapauksessa voi olla uh-

kaavaa ylittää avoimessa ympäristössä olevia isoja teitä ja siksi eläimet valitse-

vat eläintenkulkukäytävän. (32, s.44.) 

 

Vesistöalueilla huomioidaan myös pienemmät tai suuremmat ranta-alueet vesis-

tön myötäisesti (32, s.43). Jotta vesistön ekosysteemillä olisi optimaalinen säily-

vyys, ei näitä alueita voi rikkoa tiellä tai rautatiellä. On myös erittäin tärkeää 

eläinten kulkujärjestelyn toimenpiteen valinnan yhteydessä, että otetaan huomi-

oon vesistöt ja ranta-alueet kokonaisuudessaan, jotta eläinten, jotka liikkuvat 

puskissa ja puustoissa pitkin vesistöä ei tarvitse kohdata betonimuuria, penger-

tä tai meluisan tien pitkää avointa ylitystä. (32, s.44.) 
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4.1 Eläinten kulkukäytävät 

 

Vaihtoehtoja eläinten kulkukäytäville ovat vesistösiltojen avartaminen, luontosil-

ta, eläinalikulku sekä risteäminen tasossa. Yhteiskäytössä virkistyskäyttäjien 

kanssa oleva alikulku tai luontosilta tulee myös kyseeseen. (16, s.19.) 

 

Radan ylitys luontosillalla on hirvien kannalta suositeltava vaihtoehto. Hirvi liik-

kuu pimeän aikaan eikä huomaa menevänsä siltaan. Alikuluissa on erilainen 

kaiku, jota hirvi arastelee ja on tutkittu, että eräskin hirvi kävi kymmenisen ker-

taa alikulun suulla ennen kuin siirtyminen toiselle puolelle oli niin pakottava, että 

se uskalsi mennä alikulkuun. Pimeällä tällainen kaikuminen vielä korostuu ja 

eläin helposti kääntyy pois alikulun suulta. (35.) 

 

Riista-aidalla, joka on pituudeltaan kaksikin kymmentä kilometriä, aidattu rata-

alue ei estä hirvien ja petojen kulkua, jos niille ei löydy sopivaa yli-

tys/alituskohtaa. Eläinten kulku siirtyy tällöin aidan päihin ja saattaa aiheuttaa 

onnettomuussuman näille kohdille. (21.) 

 

Alikulut käsittävät kaikki tien tai rautatien ali menevät kulkuväylät, jotka voidaan 

sopeuttaa eläinten käyttöön. Tyyppejä on useita erilaisia, kuten maisemasillat, 

putkisillat, tunnelit pieneläimille, sillan alla vesirajaa pitkin kulkevat rantaväylät, 

kalaväylät ja sammakkotunnelit. (32, s.52.) Alikulkuja eläimille rata-alueella on 

rakennettu jopa Pohjois-Tiibetissä (kuva 21) (36). Alikulut soveltuvat kaiken ko-

koisille eläimille matelijoihin ja sammakkoeläimiin saakka. Mitä leveämpi alikul-

ku on, sitä useampi eläinlaji hyötyy siitä. (31, s.53.) 
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KUVA 21. Eläinten alikulku Pohjois-Tiibetissä (36) 

 

Maisemasilta on väylä tien tai rautatien alla. Sitä käytetään, kun tie tai rautatie 

leikkaa arvokkaan luontoalueen. Maisemasilta voi toimia kaikille ympäristön 

eläimille samoin kuin luontosilta. Silta voi myös yhdistyä pienemmän tien kans-

sa. Mahdollinen sillan käyttömäärä eläimillä riippuu sillan pituudesta, sijoituk-

sesta ja muodosta. Pitemmällä sillalla on suuremmat käyttömäärät. (32, s.52.) 

Sillassa tulisi pyrkiä suurimpaan mahdolliseen avoimuuteen. Pienin ohjearvo on 

eräiden tutkimusten mukaan 80 metriä.  Muotoilussa tulisi huomioida maatuen 

ja keskituen paikkaa suhteessa siihen, miten eläimet alueella liikkuvat reuna-

alueilla ja avoimessa tilassa. Suojaisia paikkoja eläimille voi tehdä peltosaarek-

keiden tai muiden vastaavien muodossa. Nelikaistaisella tiellä tai kaksoisraiteel-

la voi aukko keskikaistaleella antaa lisävaloa sillan alla olevalle maalle. Valokui-

lu keskellä ajokaistoja voi tehdä sillan houkuttelevammaksi eläimille. (33, s.52.) 

 

Eläinten alikulun leveydeksi suositellaan vähintään 15 m ja korkeudeksi lajista 

riippuen 2-4,5 m (37). Hirville korkeudeksi käy neljä metriä, mutta kuutta metriä 

suositellaan (16, s.20). Poroille käy kapeampikin alikulku, leveydeltään viisi met-

riä ja korkeudeltaan kaksi metriä (38). Neljänkin metrin leveys koetaan riittäväk-

si (3).  
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Olemassa olevia ratasiltoja, joiden alla virtaa vesi, on mahdollisuus muuttaa 

eläinten alikuluiksi. Tuolloin olemassa oleva ratasilta hyödynnettäisiin eläinten 

kulkukäyttöön lisäämällä sen houkuttavuutta esimerkiksi kuivareunuksin ja oh-

jaamalla riista-aidalla eläinten kulkureitti alikulkuun. Kuvassa 22 on kuva Ruot-

sissa olevasta eläinalikulusta, jossa on kuivapolku. (32.) Tällaisesta sillan 

muokkauksesta koituisi vähemmän kustannuksia kuin kokonaan uuden alikul-

kusillan rakentamisesta. Alueella, jota tässä työssä tutkitaan on viisi ratasiltaa, 

joista yksi olisi kohtuudella muokattavissa eläinten käyttöön. Silta sijaitsee kui-

tenkin vajaan kilometrin päässä ajatellun riista-aidan päätepisteestä eikä se ole 

porojen luontaisella reitillä, joten sen muokkauksesta ei ole hyötyä (4).  

 

 
 
KUVA 22. Eläinten alikulku kuivareunuksella Ruotsissa (32) 

 

Suomessa on maaston pienipiirteisen vaihtelun vuoksi rakennettu paljon siltoja. 

Vesistösillat ovatkin yleisiä tiealueella runsaan järvisyyden vuoksi. Siltojen päät 

on yleensä pengerretty pitkälle veteen ja silta voi olla hyvinkin kapea. Tai vaih-

toehtoisesti painanteet on pengerretty ympäröivän maaston tasalle jättäen sillat 

kokonaan pois. Puroissa ja pienemmissä joissa veden virtaus on hoidettu usein 

yhdellä tai kahdella rinnakkaisella putkella. (31, s. 18) Suomessa ensimmäiset 

alikulut, jotka oli varsinaisesti tarkoitettu eläinten liikkumisen edistämiseen, on 

rakennettu 90-luvun lopulla E18 valtatielle 7. Tielle on rakennettu 10 alikulkua 

maa- ja metsätalouskäyttöön, joista kolme on normaalia kehäsiltaa leveämpää 

Pienen hirvisillan alikulkua ja yksi on 165 metriä leveä Suuren hirvisillan alikulku 

ja. (31, s. 19) 

 

Tehdyissä seurannoissa on todettu eläinten käyttävän alikulkuja. Käyttömääriin 

vaikuttavat hirvieläinten ja suurten nisäkkäiden osalta alikulun muotoilu ja koko. 
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Käyttömäärät kasvavat alikulkujen suurentuessa. Pienempien riistaeläinten 

kohdalla muotoilulla ei ole yhteyttä käyttömääriin. (31, s.21.) Pienille eläimille 

suositellaan varattavaksi alikulkutunneleita noin 300 metrin välein (29).  

 

Alikulun mitoitukselle on tärkeää, että se on tarpeeksi korkea ja pitkä, jotta eläi-

met kokevat luonnon jatkuvan samanlaisena sillan alla sekä sillan toisella puo-

lella, kuten kuvassa 23.  Sillan pitäisi olla vähintään 5 metriä korkea ja metsäi-

sessä ympäristössä vähintään 10 metriä, jotta kasvillisuuspeite saa riittävästi 

auringonvaloa sillan alla. Luonnollisesti tulvivassa ympäristössä tulisi kokonai-

suus ohittaa sillalla. Silloin useassa tapauksessa vaatimuksen voi laskea kor-

keudessa viiteen metriin. (32, s.53.) 

 

 

KUVA 23. Ratasilta Söderhamn:ssa (32, s.52) 

 

Maisemaa ja kasvillisuutta tulisi mahdollisimman paljon säästää sillan alla. Sil-

taa ei saa kokea tunnelimaisena vaan kasvillisuus tulee muotoilla siten, että se 

voi kasvaa sillan alla. Hyvä maisemasilta muotoillaan siten, että eläinten kulku 
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on esteetön ja ne uskaltavat kulkea sen alitse. Vesistö pyritään säilyttämään 

luonnollisena. Veden ja valon puute voivat estää kasvillisuuden muodostumista. 

Tällaisessa tapauksessa pitää maa peittää mullalla eikä soralla, kivillä tai asfal-

tilla, jotka ovat vieraita materiaaleja eläimille. Pitkien siltojen alle on mahdollista 

suunnitella alueita eri käyttötarkoituksiin esimerkiksi yksityistie, vesistö ja luonto. 

Puunkannoista, oksakasoista, kiviröykkiöistä ja matalasta kasvillisuudesta voi 

tehdä suojia pienille selkärankaisille eläimille ja ne voivat toimia yhteytenä mo-

lemmille puolille siltaa. Murskemateriaali peitetään maa-aineksella. Kuten muil-

lekin eläinten kulkukäytäville, myös maisemasilloille on tärkeää, että yhteys ym-

päröivään maisemaan varmistetaan. Aluetta maisemasillan alla ei saa käyttää 

varastoimiseen tai täyttää maatalouskoneilla, kuten ei myöskään autojen pysä-

köimiseen tai sulkea aitauksella. Sijoittamalla suuria kiviä tai muita esteitä sillan 

alle estetään väärinkäytökset. (34, s.53.) 

 

Luontosiltoja voi olla useita erityyppisiä (kuva 24). Luontosillan tyypin valintaa 

vaikuttavat perustamisolosuhteet, kustannukset, maastonmuoto, estetiikka sekä  

muotoilun perinteet. Valmis rakenne tulisi mitoittaa kestämään 50–100 vuotta. 

Hirvieläimet näkevät mieluummin toiselle puolelle väylää ennen kuin menevät 

yli. Jos väylä sijaitsee leikkauksessa, on mahdollista rakentaa luontosilta sa-

maan tasoon ympäröivän maan kanssa. Se on hyvä ratkaisu eläimille ja usein 

halvempi ratkaisu kuin rakentaa ylitys tasaiseen maastoon. Jos ylitys on korke-

ammassa tasossa kuin ympäröivä maasto, eivät ylöspäin menevät rampit saa 

olla jyrkkiä ja ne tulee mukauttaa ympäröivään maastoon. Kokemusta on vielä 

vähän siitä kuinka jyrkkää kallistusta mikäkin laji sietää. Unkarissa on rakennet-

tu luontosiltoja tasaiselle maalle 16 %:n kallistuksella. Sitä on käytetty metsä-

kauriille ja villisialle. Kumpuilevassa maastossa voi suuret kallistukset hyväksyä. 

Ylitykset muotoillaan siten, että ne sulautuvat ympäröivään maastoon. Suojaa-

valla kasvillisuudella ylityksen varrella voi olla merkitystä monille eläinlajeille. 

Varsinkin, jos kasvillisuuden perustaminen luontosillalle kestää pitkään, voidaan 

kantoja, oksia ja kiviasetelmia käyttää suojana. (32, s.48.) Luontosiltoihin ohjaa-

vat rakenteet, kuten pensaat ovat tärkeitä. Luontosillan kasvillisuuden tulisikin 

heijastella ympäröivää kasvillisuutta. (33.) 
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KUVA 24. Erilaisia luontosillan muotoiluja (32) 

 

Luontosilta tulee suojata häiriöiltä, kuten alapuolisesta väylästä tulevilta valoilta 

ja ääniltä. Paikallisten asukkaiden kanssa kannattaa sopia, etteivät moottorikel-

kat ja muut maastoajoneuvot käytä ainoastaan eläimille suunnattuja luontosilto-

ja. Paikallisten metsästysoikeuden haltijoiden kanssa tulee myös neuvotella, jot-

ta he eivät metsästäisi luontosillan läheisyydessä. (32, s.48.) Yli 50 metriä le-

veillä silloilla voi käyttää suojaukseen maavalleja. Kapeammilla silloilla suojauk-

sen voi hoitaa lankku-aidalla tai muulla sopivalla ratkaisulla. Luontosiltaa suo-

jaavat aidat täytyy sijoittaa ylikulkujen ulkoreunoille, jotta luontosillan koko leve-

yttä pystytään hyödyntämään. Ne tulee myös sovittaa muihin järjestelyihin kuten 

melusuojiin tai aitoihin. Suojaavan aidan korkeus tulee sovittaa niihin eläimiin, 

jotka käyttävät luontosiltaa. (32, s.47.) Vähimmäiskorkeudeksi suositellaan vä-

hintään 2 m:n korkeutta, jotta eläimet eivät putoaisi tielle (31, s.49). Lankkuaita 

täytyy tehdä materiaalista, joka vaimentaa melua eikä päästä läpi valoa (kuva 

25). Liitoskohdissa eikä suoja-aidan alareunassa saa olla rakoja. Luontosilta lii-

tetään riista-aitaan, joka yhdistyy tiiviisti suojaavaan aitaan. (32, s.47.) 
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KUVA 25. Luontosilta eläimille Puolassa, lankkuaita sillan suojana. (39) 

 

Luontosiltojen leveyksissä on meillä ja maailmalla hajontaa. Hirviä varten teh-

dyn luontosillan vähimmäisleveydeksi suositellaan Tiehallinnon julkaisuissa 15 

metriä, 50 metriä kuitenkin suositellaan. (16, s.20.)  

 

Luontosillan leveydeksi suositellaan Ruotsissa vähintään 40 m. Leveyden voi 

vähentää 20 metriin, jos siltaa on tarkoitus käyttää ainoastaan eläinten siirtymi-

seen väylän toiselle puolelle lajeilla, jotka eivät ole erityisen arkoja tai maaston 

muoto ohjaa eläimiä siltaan. Kuitenkin esimerkiksi nelikaistainen tie vaatii le-

veämmän sillan. Leveyden suhteen pituuteen tulisi olla suurempi kuin 0,8. Se 

tarkoittaa sitä, että 50 metriä pitkän ylityksen tulisi olla vähintään 40 metriä le-

veä. (32, s.46.)  

 

Sétran ohjeessa "Passages pour la grande faune" (1993), suositellaan luontosil-

lan leveydeksi 12–25 metriä, jotta eläimet sitä varmasti käyttäisivät. Eri maiden 

ohjeissa on hajontaa. Sveitsin rautateiden julkaisussa "Grüflächen bei Bahnan-

lagen. Handbuch für die Projektierung" (1994) luontosillan leveydeksi suositel-

laan 100 metriä, kun taas Müller & Berthoud suosittelee julkaisussaan "Sécurité 

faune/trafic. Manuel pratique á l´usage des ingénieurs civils" (1994) leveydeksi 

30 metriä. Hans-Peter Pfister & al. julkaisussaan " Bio-ökologische Wirksamheit 

von Grünbrücken über Verkehrswege" (1997) suosittelee kustannustehok-

kaimmaksi leveydeksi 80 metriä. ( 40, s. 28) Sveitsin ympäristövirasto OFEV 
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suosittelee normaalin luontosillan leveydeksi vähintään 45 metriä. Kapeampia-

kin luontosiltoja Sveitsissä käytetään (kuva 26). (37.)  

 

 

KUVA 26. Luontosilta Sveitsissä (37) 

 

Sveitsissä on tehty vertailevaa tutkimusta luontosiltojen leveydestä 12 luontosil-

lan kesken. Tutkimuksessa todettiin, että luontosillan käytön määrä lisääntyi le-

veyksien 20 - 50 metrin välillä ja sitten loppui kokonaan. Tämä tutkimus antaa 

luontosillan standardoiduksi leveydeksi 40 - 50 metriä sekä mahdollisuuden, to-

pografiaan ja lajeihin perustuen, 20 - 30 metrin leveyteen erityisissä olosuhteis-

sa. (41, s.25.) 

 

A 35 moottoritiellä Ranskassa on tarkkailtu 20 metriä leveää luontosiltaa 12 

kuukauden ajan (kuva 27). Tarkkailussa huomattiin luontosiltaa käyttäneen 184 

peuraa, 209 metsäkaurista ja 120 villisikaa sekä useita muita pienempiä eläimiä 

(41). Ranskassa on eläinten yli- ja alikulkuja ollut jo 40 vuotta. He ovat kokeneet 

eläimille suunnatut luontosillat tehokkaammiksi kuin alikulut. (40, s.23.) 

 

 

KUVA 27. 20 metriä leveä luontosilta Ranskassa (29) 
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Yhteiskäyttösilta on tiesilta, joka on muokattu liikenteen lisäksi myös eläimille 

sopivaksi. Muotoilua voivat ohjata eläinten vaatimukset ja tarpeet. Koska eläi-

met helposti häiriintyvät ihmisten toiminnasta, on ainoastaan vähäliikenteisillä ti-

lusteillä mahdollista yhdistyä riistaylityksiin. Silta voi olla joko olemassa oleva, 

joka muokataan myös eläinten käyttöön tai uusi silta, joka suunnataan yhteis-

käyttöön sekä eläimille että ihmisille. (32, s.49.) 

 

Yhteiskäyttösiltojen muotoilu periaatteet ovat samat kuin luontosiltojen (kuva 

28). Yhteiskäytössä olevan sillan leveyttä tulee lisätä, jotta siinä on tilaa sekä 

ihmiselle että eläimelle. Jos yhteiskäyttösiltaa käytetään myös tilustienä, jolla on 

pieni käyttöaste, voidaan tie rakentaa lähelle ylitystä. Päällyste voi olla sorasta. 

Jos talvella tulee paljon lunta ja tie aurataan, voi se toimia myös suurille hir-

vieläimille vaellusreittinä. Pienemmille eläimille voidaan rakentaa kasvillisuus-

vyöhykkeitä, jotta nekin voivat käyttää siltaa. Jos ihmisten liikenne sillalla on 

suurta, on parasta erottaa käyttäjät toisistaan. Ihmisten kulku erotetaan eläimille 

suunnatusta osuudesta runsaalla kasvillisuudella. Aitaa ei suositella erottamaan 

tietä muusta ylikulusta, sillä eläimet voivat tulla sillalle väärältä puolen aitaa. 

Paikallisten metsästäjien kanssa kannattaa sopia, etteivät he metsästä ylikulun 

suulla. (32, s.49.) 

 

 

KUVA 28.  Yhteiskäyttösilta Ruotsissa E6:lla (32, s.49)  
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Olemassa olevia siltoja, jotka johdattavat paikallis- sekä tilusteitä yli suurten 

teiden tai junaratojen voidaan hyödyntää myös eläinten käyttöön. Siltojen pääl-

lyste muodostuu yleensä asfaltista tai öljysorasta ja siltoja käyttävät eläimet ai-

noastaan poikkeustapauksissa. Jos kova päällyste korvataan soralla tai maalla, 

voi sillasta tulla houkutteleva eläimistölle. Edellytyksenä on, että liikenne sillalla 

on vähäistä. (32, s.51.) 

 

Toinen mahdollisuus on laittaa reunoille kasvillisuusvyöhykkeet. Jos silta ylittää 

vilkkaasti liikennöidyn tien, voi se lisätä joidenkin lajien siirtymisen sillan kautta 

toiselle puolen tietä. Kasvillisuusvyöhykkeen tulisi olla vähintään metrin leveä ja 

maakerroksen paksuuden 30 cm. Kasvillisuusvyöhykkeitä käyttävät selkäran-

gattomat eläimet, pienet selkärangalliset eläimet ja tietyissä tapauksissa hir-

vieläimet, jos vyöhyke on riittävän leveä. Kasvillisuuspeite voi nopeasti perustaa 

itsensä luonnolliseksi, mutta kuivatus voi olla ongelma. Rakennettujen siltojen 

yhteensovittamista kasvillisuusvyöhykkeellä suositellaan vain, jos silta on vähä-

liikenteinen (kuva 29). (32, s.51.) 

 

 

KUVA 29. Kasvillisuusreunus metsätiesillalla  Saksassa. (32 s.51) 

 

Ellei tiellä ole mahdollista muuhun kuin tasossa tapahtuvaan risteämiseen, ai-

taan voidaan tehdä hirviä varten aukko. Risteyskohta voidaan muotoilla kuten 

aidan päättyessä (kuva 30). Kulkuaukko sijoitetaan kohtaan, joka on tunnetusti 

riistan kulkupaikka. Kulkuaukkoihin tarvittava materiaali tulee ottaa huomioon, 
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kun lasketaan riista-aidan kustannuksia sekä tehokkuutta. Aukkoja kannattaa 

käyttää ainoastaan aitajaksoilla, jotka ovat useita kilometrejä pitkiä. (16, s.21.) 

 

 

KUVA 30. Kulkuaukon muotoilu tiealueella (16, s.21) 

 

Rautatiealueella vastaava vartiomaton aukko aiheuttaisi onnettomuuspaikan, 

koska junat eivät voi pysähdellä väistämään rataa ylittävää eläintä. Porot saat-

taisivat helposti lähteä kulkemaan talvella kovaa rataa pitkin mieluummin kuin 

upottavaa hankea.  

 

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa tasossa risteämistä on ehdotettu suunnitte-

lemalla kokoamisaitauksia väylän varrelle (kuva 31). Porojen siirto tapahtuu eh-

dotuksessa siten, että poronhoitajat kokoavat ja rauhoittelevat lauman aitauk-

seen, siirtävät johtavat eläimet sisään pienempään aitaukseen ja vapauttavat ne 

radan yli. Loput laumasta seuraa myöhemmin perästä. Toinen keino on, että 

vähittäin joidenkin päivien kuluessa kerätään porot lähiseudulta aitaukseen. 

Siellä porot voivat ruokailla kunnes on aika toteuttaa kulku väylien yli.  Ylityksen 

toteutuksen lähestyessä avataan portti sisempään aitaukseen ja porot siirtyvät 

sinne. Kun poronhoitajat saavat merkin kululle, sisemmän aitauksen portti ava-

taan ja koko lauma menee väylän yli muutamissa minuuteissa. (38, s.58.) 
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KUVA 31. Porojen keräilyaitaukset radalla ja tiellä (38, Susan Broström, Enet-

järn AB ) 

 

Tuollainen aitaus voisi olla tilapäinen järjestely, jonka poronhoitajat ottaisivat 

mukaansa ja pystyttäisivät juuri ennen kuin eläimet tulisivat. Suojaus purettaisiin 

ylikulun jälkeen. (38, s.58.) 

 

Ruotsin tutkimuksessa useat poronhoitajat suosittelevat kuitenkin kiinteää aita-

usta, minkä sijainti määrättäisiin mahdollisimman tarkkaan huomioiden porojen 

lähiseudun hyödyntämisen sekä huomioonottaen kuinka on mahdollista sekä 

koota porot että myöhemmin ruokkia ne aitauksessa.  Riippumatta siitä, onko 

aitaus kiinteä vai väliaikainen, on maansaanti tärkeää. Myös maanomistajien 

mielipiteet tulee huomioida. Aitauksen muoto ja aita ovat riippuvaisia siitä, siirty-

vätkö poronhoitajat jalan vai kuorma-autolla.  Ylikulun täytyy sijoittua sinne, 

missä maasto antaa mahdollisuuden koota lauma. (38, s.58.) 

 

Ruotsin Stambanan varrella on kehitteillä tekstiviestein toimiva varoitusjärjes-

telmä, jolla veturinkuljettajat voivat lähettää viestin, kun poroja on radalla tai sen 

läheisyydessä. Viestit toimitetaan edelleen poronhoitajille. Toinen muunnos 

viestein hoidettavasta varoitusjärjestelmästä on, että porot varustetaan lähetti-

millä, jotka lähettävät viestin poronhoitajille, kun porot lähestyvät rataa. (38, 

s.59.) 
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Riista-aidan ympäristövaikutuksia tutkiessa tulee ottaa huomioon porojen li-

säksi myös muiden eläinten kulun tarve radan yli. Muita eläimiä alueella ovat 

esimerkiksi hirvet, sudet, ahmat, karhut ja ketut. Samoin näiden lajien, kuten 

muidenkin, kulku estyy. Jos eläinten alikulkukäytävät tehdään vain poroille ja 

muulle pienemmälle riistalle sopiviksi, hirvien kulkureitit saattavat estyä. Tilan-

teessa, jossa eläin on jäänyt jostain syystä vangiksi aidatulle alueelle, voi eläin 

jäädä junan alle ja raatona houkutella petoeläimiä radalle. Tutkimukset pe-

toeläinten saalistuksen ohjautuvuudesta alikuluille tulee ottaa myös huomioon. 

(1.)  

 

Luontosiltoja sekä alikulkuja rakennettaessa tulee tutkia myös alueen luontotyy-

pit sekä pohjaveden läheisyys. Alueella voi olla suojeltavia luontotyyppejä tai 

kasveja. Rakentamisen vaikutukset pohjaveteen tulee ottaa osaltaan huomioon. 

(1.) 

 

Olemassa olevien siltarakenteiden muuttamista eläimille käyttökelpoisiksi on 

kokeiltu useissa maissa (muun muassa USA, Hollanti ja Ruotsi) esimerkiksi kui-

van reunuksen avulla. Kuiva reunus muodostuu sillan tai rummun alle jälkeen-

päin rakennetuista kuivapoluista sekä kelluvista tai vesistösiltaan kiinteästi kiin-

nitetyistä kuivahyllyistä (kuva 32). Eläimet ovat todistettavasti oppineet kulke-

maan erilaisten kokeilujen kautta niille järjestetyistä paikoista. Kapeiden kuiva-

hyllyjen ajateltiin vähentävän eläinten käyttöhalukkuutta, mutta seuranta on 

osoittanut, että liikkumisen tarpeen ollessa suuri ja eläimen ensimmäisen kerran 

rohkaistuvan rakenteelle, se oppii paikan ja käyttää sitä jatkossakin. (31, s. 16.) 
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KUVA 32. Kuivapolku rummun molemminpuolin (31) 

 

Välillä Lahti-Heinola (E75 valtatie 4) edistetään eläinten kulkua moottoritien ra-

kentamisen yhteydessä tekemällä kaksi siltarakennetta. Moottoriliikenteen ajo-

ratoja rakennettaessa Seestanjoen laakso on suljettu noin 15 m korkealla pen-

kereellä ja vesi ohjattu kahteen teräsputkisiltaan. Moottoritiesuunnitelmassa esi-

tetään vanhan ajoradan penger korvattavaksi sillalla sekä uusille ajoradoille pit-

kää siltaa. Tällöin maisema jokilaaksoon avautuisi ja liikkuminen sekä ihmisillä 

että eläimillä joen suuntaisesti helpottuisi. (31, s. 20.) 

 

Aidat liitetään siltoihin siten, etteivät eläimet pääse radalle. Aita voidaan kiinnit-

tää sillankaiteeseen esimerkiksi langoilla. Radalta pois viettävässä luiskassa ai-

ta voi olla matalampi kuin muualla, etteivät aidan rakenteet nouse sillan raken-

teita korkeammiksi. (16, s.19.) 

 

4.2 Ihmisten kulku riista-aidatulla alueella 

 

Eläinten liikkumisen estymisestä aiheutuu myös ihmisille ja yhteiskunnalle välil-

lisiä vaikutuksia. Eläinonnettomuuksien lisääntyessä liikenneturvallisuus heik-

kenee. Luonnon monimuotoisuus vähenee ja suojelualueiden lajistot voivat 
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köyhtyä. Eläimet ohjautuvat taajamiin ja kun geneettinen aines köyhtyy, metsäs-

tettävien kantojen tuotto heikentyy. (31, s.13.) 

 

Riista-aita luo esteen radan vapaille ylityksille. Riista-aidan suunnittelussa tulee 

ottaa huomioon ihmisten tahto liikkua moottorikelkoilla ja mönkijöillä radan yli. 

Ylitys ei tietenkään ole sallittua muuta kuin tasoristeysten kohdilla, mutta todelli-

suudessa laittomia ylityksiä kuitenkin tapahtuu. 

 

Mönkijät ja moottorikelkat aiheuttavat rata-alueella turvallisuusriskin. Sen li-

säksi rataa ylittäessään moottorikelkkojen etusuksien alla olevat metalliset oh-

jainpalat vahingoittavat kiskoa. Moottorikelkkojen ylityspaikan kannen tulee olla 

25 mm:ä kiskosta. Kelkat kuitenkin kuluttavat kannen muutamassa vuodessa 

kiskojen tasolle. Rovaniemellä on tasoristeys moottorikelkoille. Tasoristeykses-

sä on kuminen kansi ja sen turvallisuutta on lisätty valo-ohjauksella. Kyseinen 

tasoristeys sijaitsee kohdealueen Rovaniemen päädyssä. (43.) 

 

80- ja 90-luvuilla annettiin lupia raiteen ylitykseen lähinnä kaikille, jotka sitä ovat 

kysyneet. Nykyisin juristit katsovat, että nämä luvat olivat suostumusluontoisia, 

eivätkä ole enää voimassa. Lupia myönnettiin vähäliikenteisille ja alhaisten no-

peuksien rataosille kuten Kemijärvi - Kelloselkä, Kontiomäki - Ämmänsaari sekä 

Nurmes - Kontiomäki. Rata-osilla, joissa nopeudet ovat 140 km/h, lupia ylityk-

seen ei myönnetä. Kun junien nopeudet ylittävät 60 km/h, on mahdollista moot-

torikelkoilla ylittää rata puolipuomilaitoksen turvin. Liikenneviraston yleinen linja 

kuitenkin on, ettei yhteiskunnan varoista kustanneta moottorikelkoille ylityspaik-

koja, vaan jos sellaisen haluaa, maksaa itse.  (43.) 

 

Alueella toimivat metsästysseurat kokevat riista-aidasta olevan hyötyä metsäs-

tettäessä. Hirvet eivät pääse ylittämään rataa eikä koirakaan hirveä ajaessaan 

joudu vaaraan rata-alueella. Toisaalta metsästäjät ovat tottuneet ylittämään ra-

dan tarvittaessa metsästäessään ja mahdollinen riista-aita estää tämän. Yli ki-

lometrin matka kävellen seuraavaa luvallista ylityspaikkaa etsiessä voi tuntua 

pitkältä. (26; 27.) Jalankulkijoiden käyntiaukot voivat tällaisessa tilanteessa es-

tää liikkumisen turhautumista sekä riista-aitaan kohdistuvia vahingontekoja. 

Metsästäjien, jotka kokevat tarvetta ylittää rata näistä käyntiaukoista, voisi olla 
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tarpeellista käydä Liikenneviraston Rautatieosaston järjestämä Turva-koulutus. 

Turva-koulutuksessa käydään läpi radalla liikkumiseen liittyviä turvallisuusasioi-

ta. 

 

Metsästäjät ovat jo parin vuosikymmenen ajan hoitaneet loukkaantuneiden 

eläinten jäljestämistä hirvieläinkolareissa. Metsästäjät huolehtivat näin, ettei 

avuttomia eläimiä jätetä oman onnensa nojaan. Tätä kutsutaan SRVA-

toiminnaksi eli suurriistavirka-avuksi. Toiminnan ylläpitämisestä ja siinä nouda-

tettavista yksityiskohdista sopivat riistanhoitoyhdistykset ja poliisilaitokset. 

SRVA-yhteyshenkilöitä, jotka ottavat vastaan virka-apupyyntöjä, on riistanhoi-

toyhdistyksissä nimetty yhteensä 932.  Tehtävien organisoimisessa sekä toimin-

tatavoissa on paikallisia eroja eikä ainakaan tätä työtä koskevalla rata-alueella 

ole sellaista ollut. (44.)  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Toteutusmallia riista-aidalle ja eläinten kulkujärjestelyille rata-alueella lähdettiin 

kehittämään yhteistyössä työn tilaajan, Paliskuntainyhdistyksen ja poromiesten 

kanssa. Palavereissa Paliskuntainyhdistyksen sekä poromiesten kanssa Rova-

niemellä kartoitettiin riista-aidan tarpeita sekä alue, jossa riista-aita olisi tarpeel-

lisin. Kartan avulla käytiin läpi alueet, joilla poroja jää eniten junan alle sekä hei-

dän toiveensa riista-aidan suhteen. Radan ylityspaikoiksi poroille poromiehet 

ehdottivat seuraavia kohtia, jotka ovat porojen luontaisia kulkupaikkoja: 

 

- Tapiovaaran tasoristeys km 966+317 

- Imarin tasoristeys km 964+176 

- Leiriylikäytävän tasoristeys km 962+954 

- km 960 Ollikaisen lampi, radan läntisellä puolella, laavupaikka 

- Nylanderin tasoristeys km 957+221  

- Kaarelan tasoristeys km 956+017. 

   

Ihmisten kulku toivottiin varmistettavan Ollikaisen lammen kohdalla olevalle laa-

vupaikalle sekä noin km 958+300. Tärkeimmiksi ylityspaikoiksi koettiin km 

958+300, Ollikaisen lammen paikka, Leiriylikäytävän tasoristeys sekä Tapiovaa-

ran tasoristeys. Paikat löytyvät kuvan 33 kartassa, jossa tärkeimmät ylityspaikat 

on merkitty kaksoisreunuksella. 

 

Maastokäynti tutkimuskohteen alueella toteutettiin Pöyry CM:n Erkki Karjalaisen 

kanssa. Maastokäynnillä tarkasteltiin alueita, joissa poroja jää eniten radan alle 

sekä mahdollisia luontosiltojen paikkoja perustuen maastonmuotoihin. 
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KUVA 33. Suunnitelmakartta ehdotetuista ylityspaikoista 
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Puhelimitse haastateltiin erilaisia asiantuntijoita riista-aidan ja eläinten kulku-

järjestelyjen ratkaisuista sekä niiden toimivuudesta poroille ja hirville. Sähkö-

postikysely eläinten kulkujärjestelyistä sekä riista-aidasta rata-alueella laitettiin 

kaikkiin maihin, joiden ratayhtiöiden osoitteet löydettiin netistä.  

 

Puhelinhaastatteluja tehtiin asiantuntijoiden kanssa Liikennevirastosta, 

RKTL:stä, Sito Oy:stä ja Lapin riistanhoitopiiristä. Haastatteluissa keskusteltiin 

palavereissa esille tulleista ratkaisuista, kuten äänikarkotteiden toimivuudesta 

porojen ja hirvien suhteen, luontosiltojen ja alikulkujen suositeltavista leveyksis-

tä ja niiden käyttömääristä sekä riista-aidan korkeudesta.  

 

Sähköpostikyselyitä lähetettiin Espanjaan, Norjaan, Puolaan, Tanskaan ja 

Ranskaan. Sähköpostikyselyissä tiedusteltiin kyseisen maan riista-aitojen kor-

keutta, materiaalia ja toimivuutta, luontosiltojen mittoja, eläinalikulkujen käyttöä 

ja mahdollisia ongelmia riista-aidan käytöstä rata-alueella. Vastauksia saatiin 

Ranskasta, Espanjasta ja Tanskasta. Ranskan vastauksessa oli polku heidän 

nettisivuilleen englanniksi käännettyyn ohjeeseen heidän eläintenkulkujärjeste-

lyistään. Lisäksi he kertoivat suunnittelevansa tulevaisuudessa luontosillat 40–

50 m:m leveyteen aiempien 12–20 m:n sijaan. Espanjasta tuli sähköpostin liit-

teenä espanjankielinen koottu ohje heidän käyttämistään riista-aitojen paramet-

reista ja eläinten kulkujärjestelyihin liittyvistä ohjeista. Tanskalaiset kertoivat, 

ettei heillä käytetä ollenkaan riista-aitoja. Useimmat ohjeet Espanjasta ja Rans-

kasta koskivat tiealuetta. 

 

Internetistä löydettiin eläinten kulkujärjestelyihin liittyviä julkaisuja sekä Suo-

mesta että ulkomailta. Suurin osa riista-aitaa koskevista ohjeista olivat tiealueel-

le suunnattuja ja koskivat lähinnä hirvi- sekä pieneläimiä. Niitä pystyy kuitenkin 

soveltamaan myös rata-alueelle, kunhan ottaa huomioon RATO:n ja radan kun-

nossapitoon liittyvät asiat. Ruotsin Banverketin julkaisut aiheesta löydettiin hel-

posti eikä heille tästä syystä lähetetty sähköpostia. Ruotsin Banverketin julkai-

suissa oli myös erikseen poroja ja rata-aluetta koskevia julkaisuja, joita ei muis-

ta maista löytynyt. Ranskan Sétran sivuilta löydettiin käyttökelpoisia ranskankie-

lisiä julkaisuja. Käännöstyötä tehtiin ranskan-, ruotsin- ja englanninkielisistä jul-
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kaisuista. Sveitsin OFEV:n sivuja käytettiin lähteenä ja Suomen Tiehallinnon 

julkaisuista kerättiin tietoja runsaasti. 
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6 TUTKIMUSKOHTEEN RIISTA-AIDAN JA SEN RAKEN-

TEIDEN VAIHTOEHDOT 

 

Vaihtoehtoisia riista-aidan toteutusmalleja lähdettiin kehittämään porojen sekä 

hirvien kulkureittien ja tarpeiden pohjalta. Myös alueella toimivien metsästys-

seurojen ja muiden virkistyskäyttäjien tarpeet pyrittiin huomioimaan. Valituista 

vaihtoehdoista toimitettiin tilaajalle Vaihtoehtotarkastelu-raportti (liite 3).  

 

6.1 Riista-aidan rakenteiden vaihtoehdot 

 

Riista-aita katkeaa tasoristeysten kohdilla, joten eläinten pääsy aidatulle alu-

eelle täytyy niiden kohdalla estää. Tähän tarkoitukseen vaihtoehdoiksi valittiin 

portit sekä hajukarkotteet niiden edullisuuden vuoksi. Portti voi olla kaksiosai-

nen yli neljä metriä leveä portti tai painovoimaisesti toimiva portti. Portit toimivat 

esteinä eläinten pääsyyn rata-alueelle, jos ne vain muistetaan sulkea. Tapauk-

sissa, joissa portti on unohdettu sulkea tai toimintavian vuoksi auki, hajusaippu-

akarkote toimii varakarkotteena. Portin sulkemisia ei tarvitsisi miettiä, jos taso-

risteyksiin rakennettaisiin poroestesillat. Poroestesillat ovat kuitenkin kalliita 

(noin 160 000 €/kpl), joten ne jätettiin pois vaihtoehdoista. Poromiesten ehdot-

tamat omat tasoristeyspuomit poroille hylättiin myös suurten kustannusten 

vuoksi (vähintään 100 000 €/kpl). Suurempia toimenpiteitä vaativia tasoristeyk-

siä on viisi kappaletta aidatuksi suunnittelulla alueella, joten jo tasoristeysratkai-

suiden kustannukset olisivat kasvaneet ainakin 500 000 € - 800 000 €, jos koko 

alue aidattaisiin. Äänikarkotteiden käyttö hylättiin niiden heikon toimivuuden 

vuoksi. Tiehallinnolla on myös koekäytössä koivutisle ja kanankakka porojen 

karkotukseen tiealueelta. Jos tulokset kertovat tehokkuudesta, ne ovat kustan-

nustehokkaita vaihtoehtoja porojen karkotukseen eikä tällöin porttien sulkemi-

sesta tarvitse huolehtia. 

 

Seuraavassa on listattu jokaista tasoristeystä koskevat toimenpiteet, jos koko 

alue aidataan: 
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 Tasoristeys Muurola, Ahmakuusikontie Km 954+468 PP-laitos, puomiin 

roikkumaan nauhoja eläinten kulun estoon+ hajusaippuakarkote 

 Tasoristeys Kaarelantie km 956+019, portti +hajusaippuakarkote 

 Tasoristeys Nylander km 957+221, portti + hajusaippuakarkote 

 Tasoristeys Talostenlammentie km 962+954, olemassa oleva käännettä-

vä puomi=> laitetaan puomiin roikkumaan nauhoja karkotteek-

si+hajusaippuakarkote 

 Tasoristeys Imarintie km 964+176, portti + hajusaippuakarkote 

 Tasoristeys Tapiovaara km 966+317, portti + hajusaippuakarkote 

 Tasoristeys Moottorikelkkareitti km 969+095, hajusaippuakarkote. 

 

Työn tilaajan toivomuksesta eläinten kulkukäytävien lukumäärä rajattiin kol-

meen. Porojen luontaisia kulkureittejä on useammassakin kohdassa, mutta jo-

kainen mahdollisuus radan yli siirtymiseen on tärkeä.  

 

Valituissa paikkavaihtoehdoissa pyrittiin huomioimaan eläinten kulkureitit sekä 

ihmisten kulku alueella. Siksi Ollikaisen lammen kohdalle ehdotettiin alikulkua. 

Ollikaisen lammen kohta rata-alueella on tärkeä kulkureitti sekä poroille että ih-

misille. Alikulku onkin ajateltu yhteiskäyttöön virkistyskäyttäjille, poroille ja muul-

le pienriistalle. Hirville alikulun mitat eivät ole suotuisat, mutta jos niillä on suuri 

tarve päästä toiselle puolelle rataa, ne sitä käyttävät. Alikulun ehdotetulla paikal-

la rata on penkereellä (kuva 34).  
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                 KUVA 34. Km 960+319 alikulkusilta, vapaa-aukko 4100 mm (7) 

 

45 m leveää luontosiltaa ehdotettiin paikkaan, joka on sekä hirvien että porojen 

kulkureitti. Näin leveä luontosilta on suopeampi hirvienkin käyttöön. 15 m leveän 

luontosillan ehdotettu sijainti on porojen kulkureitillä, mutta leveydeltään sellai-

nen, että hirvetkin saattavat sitä käyttää. Luontosiltojen ehdotetut paikat valittiin 

myös maastonmuotojen perusteella. Rakennuskustannusten minimoimiseksi ne 

sijaitsevat alueilla, joissa rata on leikkauksessa (kuvat 35 ja 36). 

 

                   

                 KUVA 35. Km 962+717 Luontosilta leveys 45 m (7) 
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                  KUVA 36. Km 966+436 15 m leveä luontosilta (7) 

 

Eläimet voivat olla arkoja käyttämään yhteiskäytössä olevia kulkukäytäviä, mut-

ta muun muassa hirvet liikkuvat enimmäkseen yöaikaan, kun taas ihmiset päivi-

sin. Porot tunnetusti eivät kuitenkaan arastele ihmisiä. Kulkukäytävien suut tu-

lee rauhoittaa metsästykseltä, mistä tulee sopia paikallisten metsästäjien kans-

sa. Eläintenkulkukäytävien paikat löytyvät kuvan 37 suunnitelmakartasta, josta 

löytyvät myös muiden riista-aitaan liittyvien rakenteiden ehdotetut sijainnit. 
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                 KUVA 37. Suunnitelmakartta riista-aitarakenteiden sijoitteluvaihtoehdoista 
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Sillan muotoa ei tässä vaiheessa määritellä, vaan se tehdään suunnitelmien 

tarkentuessa. Silta voi alkaa leveänä, kaventua keskelle ja taas leventyä. Vaih-

toehtoisesti silta voi pysyä koko pituutensa samassa leveydessä. Siltarakenne-

vaihtoehdoksi on valittu sekä luonto- että alikulkusillan rakentaminen teräskaa-

riosista. Alikulkusillaksi sopii esimerkiksi Liikenneviraston tyyppihyväksymä Hol-

visilta KASI-402, joka on teräskaarista tehty silta. Holvisilta KASI:n vapaa aukon 

leveys on 4100 mm ja korkeus 3870 mm. Holvisilta KASI-tyyppisellä teräskaa-

rista tehdyllä ratkaisulla luontosillatkin ovat edulliset rakentaa ja ne on mahdol-

lista tehdä lyhyessä työraossa, jolloin junaliikenne häiriintyy mahdollisimman 

vähän. Tällaisella ratkaisulla tehty luontosilta on esitetty kuvassa 25 sivulla 35. 

Sillat tulee suunnitella kestämään 100 vuotta. 

 

Nykyiset rummut ja sillat muutetaan mahdollisuuksien mukaan eläinten kulku-

aukoiksi. Rumpujen ja siltojen sopivuus eläinten kulkuun päätetään tapauskoh-

taisesti maaston ja vallitsevien olosuhteiden mukaisesti tarkemmissa suunni-

telmissa. Riista-aidalla ohjataan eläimet näihin aukkoihin. Jos vesistösiltaa ei 

käytetä eläinten kulkuun, aitaverkolla estetään eläinten pääsy vesiteitse silta-

aukkoon. Kalojen reitit tulee kuitenkin turvata.  

 

Sillan kaiteeseen riista-aita kiinnitetään langoilla tai kaiteen puuttuessa esimer-

kiksi pantakiinnitys on mahdollinen. Eläinten käyttöön sopivien siltojen alle ra-

kennetaan kuivapolku esimerkiksi kivenlohkareita kasaamalla penkereeksi. Hir-

vasjoen ratasillassa km 955+510 on jo valmiina maayhteys matalan veden ai-

kaan (kuva 38). Silta ei ole porojen eikä hirvien kulkureiteillä, mutta tutkimus-

kohteen ollessa kokonaan aidattu, se voi toimia muiden eläinten kulkuväylänä. 

Samankaltaisia maayhteyksiä voidaan rakentaa muihinkin siltoihin tapauskoh-

taisesti. 
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KUVA 38. Hirvasjoen ratasilta Km 955+510 (1) 

 

Riista-aita ohjaa myös kulkua rumpuihin esimerkiksi kuvan 39 mukaisesti. Aidan 

paikka suunnitellaan rummuissa tapauskohtaisesti.  

 

 

KUVA 39. Luonnos pieneläintunnelista. (32) 

 

Sellaisiin rumpuihin, joiden katsotaan soveltuvan eläinten käyttöön, rakenne-

taan kuivareunus. Kuivareunus tehdään joko kelluvasta tai kiinteästi kiinnitetys-

tä kuivahyllystä. Kuivahyllyn materiaaliksi sopii puu tai betoni ja sen leveydeksi 

tulee 40 cm. Pieneläinten on koettu käyttävän kuivahyllyjä kulkureitteinä. 
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Käyntiportteja tarvitaan rumpujen ja siltojen kunnossapitotöitä varten, kun sillas-

ta tai rummusta on muokattu eläimille kulkukäytävä. Porttivaihtoehdoiksi valit-

tiin kettinkiportit ja käyntiaukot jalankulkijoille sekä varaportteja eläinten hätiste-

lyyn aidatulta rata-alueelta.  Kettinkiportit ovat edullisia kustannuksiltaan ja es-

tävät pienempienkin eläinten liikkumisen. Niitä ehdotettiin muun muassa radalta 

tehtäviin kunnossapitotöihin niiden pienemmän tilantarpeen vuoksi. Käyntiauk-

koon tai suljettavaan porttiin tarvittava tila pitäisi huomioida ATU:ssa ja kyseiset 

portit pitäisi viedä kauemmas radan keskiviivasta kuin kettinkiportti. Porttien lu-

kitsemisesta ei tarvitse huolehtia niin kettinkiportissa kuin käyntiaukossakaan. 

Lukittavia varaportteja ei ole pääasiallisesti tarkoitettu ihmisten liikkumista var-

ten. 

 

Kettinkiporttien paikat määräytyvät tapauskohtaisesti. Kolmen varaportin ehdo-

tetut paikat on esitetty kuvan 37 suunnitelmakartassa sekä kuvissa 40, 41 ja 42. 

Niiden tarkemmat paikat määräytyvät tapauskohtaisesti maaston mukaan. Ra-

takilometrille 959+358 on ehdotettu käyntiporttia metsästäjien liikkumisen hel-

pottumista varten. 

 

                  

                 KUVA 40. Km 958+310 varaportti eläinten hätistelyyn (7) 
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                  KUVA 41. Noin Km 960+950 eläinten hätistelyportin paikka (7) 

 

                   

                  KUVA 42. Km 964+367 Varaportti eläinten hätistelyyn (7) 

 

Talostenlammentien tasoristeyksen km 962+954 läheisyyteen ehdotettiin raivat-

tavaksi alue, johon poromiehet voivat pystyttää keräilyaitauksen. Aitaus pysty-

tetään, porot kerätään siihen, poromiehet kuljettavat varauksella porot radan yli 

ja aitaus puretaan. Raiteen varaus mahdollistaa porojen ja poromiesten turvalli-

sen siirtymisen rata-alueen puolelta toiselle. Aitauksessa käytetään verkkoaitaa, 

jota poromiehet käyttävät poroaitauksissa. Ylityskohta suojataan väliaikaisesti 

esimerkiksi värikkäällä muovinauhalla, etteivät porot eksy aidattuun ratatunne-
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liin. Riista-aitaan tulee aitauksen kohdalle lukittava portti, josta porot pääsevät 

ylittämään radan. Ehdotettu paikka on reitti, jota poromiehet käyttävät, kun he 

ajavat poroja laumana radan ylitse. Poromiehet kokivat tämän ratkaisun hyödyl-

lisenä. 

 

Poromiehet tarvitsevat Turva-koulutuksen, jotta he voivat tarvittaessa turvalli-

sesti liikkua radalla esimerkiksi poro-onnettomuuksissa ruhojen keräyksessä. 

Metsästäjille, jotka osallistuvat SRVA-toimintaan, sama koulutus on myös tar-

peellinen, koska he loukkaantunutta eläintä etsiessään saattavat joutua kulke-

maan rata-alueella. 

 

6.2 Riista-aita vaihtoehdot ja kustannukset 

 

Riista-aidan toteutusmallin vaihtoehdoiksi valittiin erikorkuisia ja eri materiaalisia 

aitoja. Vaihtoehdot vaihtelevat kustannuksiltaan ja toimivuudeltaan. Vaihtoehto-

ja tehtiin useita, jotta niitä voi tarvittaessa yhdistellä tai soveltaa muille kuin tut-

kimuskohteen alueille. 

 

Vaihtoehdossa 1 toteutetaan riista-aita 2,5 metriä korkeana verkko-aitana, jos-

sa on kireä ylälanka, koko alueelle. Tämä vaihtoehto estää porojen ja muiden 

eläinten lisäksi hirvienkin pääsyn rata-alueelle. Riista-aidalla ohjataan eläimet 

luontosiltoihin sekä eläinalikulkuihin. Riista-aidan käyttöikä on 20–30 vuotta. 

 

 

 

KUVA 43. Esimerkki riista-aidaksi ehdotetusta verkkoaidasta 



61 
 

Vaihtoehdossa 2 toteutetaan riista-aita 1,4 metriä korkeana. Tämän korkuinen 

aita ei estä hirviä vaan ne pystyvät hyppäämään aidan yli. Se kuitenkin estää 

porojen ja muiden eläinten pääsyn rata-alueelle. Ongelmana on se, että hirvien 

vasat emää seuratessaan jäävät kiinni riista-aitaan ja menehtyvät, jollei apu tule 

heti paikalle. Riista-aidalla ohjataan eläimet luontosiltoihin sekä eläinalikulkui-

hin. Riista-aidan käyttöikä on 20–30 vuotta. 

 

Vaihtoehdossa 3 kokeillaan erilaisia aitavaihtoehtoja pätkittäin: muovinauhaa, 

140 cm korkeaa verkkoaitaa ja 250 cm korkeaa verkkoaitaa. Jos rakennetaan 

kaikkia kolmea aitatyyppiä, aitatyypin vaihtumiskohdat ovat haastavia. Varaport-

teja eikä käyntiportteja tehdä muovinauhaosuuksille. Muovinauha saattaa teho-

ta hirveen ja poroon, kunnes ne tottuvat siihen. Muovinauha kiinnitetään puusta 

puuhun. Muovinauhan korkeuden säätö voi aiheuttaa haasteita. On mahdollista 

laittaa tuplamuovinauha; yksi ylemmäs hirviä varten ja toinen alemmas poroja 

varten.  

 

Muovinauha päästää pienemmän riistan radalle, jolloin rumpujen muuttaminen 

eläinten kulkuaukoiksi eikä siltojen muokkaus eläinten kulkuun sopivaksi ole 

tarpeellista. Metsästäjien koiratkin pääsevät muovinauhan alta radalle ajaes-

saan hirveä. On tutkittu, että muovinauha ei suoranaisesti estä hirven kulkua 

teiden yli, vaan lähinnä hidastaa sitä. Riista-aidoilla on tarkoitus nimenomaan 

ohjata eläin sopivaan ylityspaikkaan eikä muovinauhan ohjaavuudesta tasoris-

teysten, luontosiltojen ja alitusten kohdilla ole tutkittua tietoa. Tällaista voi kui-

tenkin kokeilla ja tehdä seurantatutkimuksia.  

 

Vaihtoehdossa 4 laitetaan pelkästään muovinauhaa koko pätkälle ja seurataan 

tutkimuksilla tehokkuutta. Tällöin ei tarvita käyntiportteja jalankulkijoille ja radan 

kunnossapitäjille. Muovinauha pitää uusia tiheästi muun muassa venymisen 

vuoksi. On edullisin vaihtoehto, ei vaadi maanrakennustöitä. Eläinten ohjausta 

muovinauhoilla luontosiltoihin ja eläinalikulkuihin ei ole tutkittu. 

 

Vaihtoehdossa 5 rakennetaan riista-aitaa kohtiin, joissa on suurimmat poro-

onnettomuusluvut eli ratakilometreille 958–960 (osa1) ja ratakilometreille 966–

967 (osa 2). Vaihtoehdon ongelmaksi saattaa muodostua poro-
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onnettomuuksien siirtyminen aitojen päihin. Tässäkin vaihtoehdossa raivataan 

alue keräilyaitausta varten tasoristeyksen Talostenlammentie km 962+954 lä-

heisyyteen alue porojen keräilyaitausta varten. 

 

Osalle 1 rakennetaan 2,35 m korkeaa riista-aitaa kolmen kilometrin matkalle. 

Keskivaiheille aluetta rakennetaan alikulkusilta/ylikulkusilta maastosta riippuen 

esimerkiksi Holvisilta KASI-402, johon poroja voidaan tarvittaessa ruokinnalla 

ohjata. Silta sopii yhteiskäyttöön eläimille, moottorikelkoille sekä virkistyskäyttä-

jille. Alikulkusillan paikkaa tarkastellessa tulee huomioida pääsy Ollikaisen 

lammelle. Alueella olevat rummut (2 kpl) voidaan tarvittaessa muuttaa pieneläi-

mille sopiviksi. Varaportteja eikä tasoristeysportteja tarvita. Siltoja osalla ei ole, 

joten niiden huoltoa varten ei tarvita käyntiportteja.  

 

Osalle 2 rakennetaan 2,35 m korkeaa riista-aitaa kahden kilometrin matkalle. 

Keskivaiheille aluetta rakennetaan alikulkusilta/ylikulkusilta maastosta riippuen 

esimerkiksi Holvisilta KASI-402, johon poroja voidaan tarvittaessa ruokinnalla 

ohjata. Silta sopii yhteiskäyttöön eläimille, moottorikelkoille sekä virkistyskäyttä-

jille Osalla on yksi ratasilta sekä yksi tasoristeys, johon tarvitaan tasoristeysport-

ti. Ratasiltaa ei tarvitse muuttaa eläinten kulkuun sopivaksi.  

 

Alustava toteutuksen kustannusarvio, joka sisältää alikulkusillan ja luontosillat, 

rumpujen ja siltojen muuttaminen eläinten kulkuaukoiksi, kettinkiportit jokaisen 

sillan ja rummun kohdalle, varaportit, tasoristeysportit sekä riista-aidan raken-

taminen eri aitavaihtoehdoilla, on seuraava: 

 

 VE 1 noin 1 250 000 € 

 VE 2 noin 1 150 000 € 

 VE 3 noin 969 000 € 

 VE 4 noin 681 000 € 

 VE 5 noin 435 000 €. 

 

Kunnossapitokustannuksia kertyy noin 2 300 € vuodessa. Poro-

onnettomuuksien aiheuttamat kalustovauriot olivat vuonna 2008 noin 110 000 €, 
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ja porokorvauksia maksettiin samana vuonna 127 756 €, josta Laurila-

Rovaniemi välisen rataosan osuus porokorvauksista oli 21 783 €. Jos riista-

aitaa ei toteuteta, poro-onnettomuuksien korvausmaksujen ennustus Laurila-

Rovaniemi välille tulevalle 20–30 vuoden jaksolle on noin 435 660–653 490 €. 

Kalustovauriot koskevat koko poronhoitoaluetta, ja niille kustannusennustus tu-

levalle 20–30 vuodelle on kokonaisuudessaan 2 200 000–3 300 000 €. Korva-

usmaksuennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia korotuksia porokorvauksien 

hinnoissa. Taulukoissa 4-8 ovat vaihtoehtojen kustannusarviot tarkemmin eritel-

tyinä: 

 

TAULUKKO 4. Kustannusarvio vaihtoehto 1 

 

VE1 materiaali kust. 20-30 v./€ 

luontosilta 45m  teräskaaret 350 000 

luontosilta 15m  teräskaaret 120 000 

alikulkusilta 4,1 
m teräskaaret 160 000 

riista-aita 2,5m 
teräsverkko 15+1 
km 510 000 

      

rummut ja sillat   40 000 

portit+saippuat   70 000 

Yhteensä   1 250 000 

 

TAULUKKO 5. Kustannusarvio vaihtoehto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE2 materiaali kust. 20-30 v./€ 

luontosilta 45m  teräskaaret 350 000 

luontosilta 15m  teräskaaret 120 000 

alikulkusilta 4,1 
m teräskaaret 160 000 

riista-aita 1,4m teräsverkko 15+1 km 410 000 

      

rummut ja sillat   40 000 

portit+saippuat   70 000 

Yhteensä   1 150 000 
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TAULUKKO 6. Kustannusarvio vaihtoehto 3 

 

VE3 materiaali kust. 20-30 v./€ 

luontosilta 45m  teräskaaret 350 000 

luontosilta 15m  teräskaaret 120 000 

alikulkusilta 4,1 
m teräskaaret 160 000 

riista-aita 2,5m teräsverkko(n.5km) 160 000 

riista-aita 1,4m teräsverkko(n.5km) 125 000 

riista-aita muovinauha(n.6km) 4 000 

      

rummut ja sillat   0 

portit+saippuat   50 000 

Yhteensä   969 000 

   

 

TAULUKKO 7. Kustannusarvio vaihtoehto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 8. Kustannusarvio vaihtoehto 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE4 materiaali kust. 20-30 v./€ 

luontosilta 45m  teräskaaret 350 000 

luontosilta 15m  teräskaaret 120 000 

alikulkusilta 4,1 
m teräskaaret 160 000 

riista-aita 1,4m 
muovinauha 15+1 
km 11 000 

      

rummut ja sillat   0 

portit+saippuat   40 000 

Yhteensä   681 000 

VE5 materiaali kust. 20-30 v./€ 

alikulkusilta 4,1 
m teräskaaret  160 000 

luontosilta 15m  teräskaaret 120 000 

riista-aita 2,35m teräsverkko (5km) 140 000 

      

rummut ja sillat   10 000 

portit+saippuat   5 000 

Yhteensä   435 000 
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7 POHDINTA 

 

Työn tarkoituksena olleen riista-aidan toteutusmallin kehittäminen ei ollut yksin-

kertainen asia. Eläinten kulkujärjestelyt nousivatkin suurempaan osaan kuin 

aluksi osattiin ajatella. Sekä eläinten kulkujärjestelyissä että riista-aitaan liitty-

vissä asioissa huomioitavia asioita oli paljon. Pohdittiin, mitä eläinlajia pyritään 

suojaamaan aidalla, minkä toisen eläinlajin kustannuksella ollaan valmiita te-

kemään ratkaisuja, tehdäänkö kustannuksiltaan edullista mutta ei niin toimivaa 

vai todennäköisemmin toimivampaa, mutta erittäin kallista järjestelyä. Onko ai-

dan rakentaminen esteenä eläinlajien luontaiselle vaellukselle ja onko aidasta 

enemmän haittaa kuin onnettomuuksista? Kysymysmerkkinä on myös eläinten 

kulkuaukkojen toimivuus; oppivatko eläimet niitä käyttämään ja onko kulkuauk-

kojen rakentaminen kustannustehokasta vai käytetäänkö rahaa turhaan luon-

nonmukaisiin kulkukäytäviin, joita eläimet eivät käytä.  

 

Missään julkaisuissa tai ohjeissa, jotka koskivat luontosiltojen, alikulkujen ja riis-

ta-aitojen toimivuutta, ei pystytty takaamaan ratkaisujen toimivuutta. Mainintoja 

oli houkuttelevuuden lisäämisestä eri keinoin, varmuutta toimivuudesta ei kui-

tenkaan. Kukaan ei voi varmuudella ennustaa eläinten käyttäytymistä. 

 

Rakentamalla riista-aita halutaan vähentää poro- ja hirvionnettomuuksia radalla. 

Riista-aita kuitenkin estää myös kaikkien muiden lajien kulun. Poro on eläimistä 

ainoa, jota käytetään elinkeinon harjoittamiseen. Hirvet pystyvät halutessaan 

rikkomaan nykyisin teiden varsiin rakennettavan riista-aidan ja hyppäämään sen 

yli. Siksi voisikin olla järkevää estää ainoastaan porojen pääsy radalle tekemällä 

matalampi kuin nykyisin teiden varsilla käytettävä aita niihin kohtiin, joissa porot 

ovat vaarassa ajautua radalle. Silti aitojen päätepisteet saattaisivat muodostua 

onnettomuusalueiksi. Jos poro ei uskalla laskeutua jyrkkään ratapenkereeseen 

väistämään junaa, ehkä se ei sellaisissa kohdissa nousisi radalle. Tällaiset jyr-

kät penkereet voisi jättää ilman aitaa, ja niistä kohden muu riista pääsisi jatka-

maan luontaista kulkuaan. Toisaalta taas eläinkulkuaukot, ylitykset tai alitukset, 

eivät ole toimivia, jos niihin ei johdateta riistaa aidalla. Rata-alueen osittain ai-

taaminen vaatisi erittäin tiivistä yhteistyötä ja maastokäyntejä poronomistajien 
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kanssa. Ajattelutapaa kannattaisi myös muuttaa vastakkainasettelusta yhteis-

työksi. Eläinonnettomuuksista aiheutuu kuluja myös radanpitäjälle. 

 

Työn tuloksena kirjoitetussa Vaihtoehtotarkastelu-raportissa on saatu kustan-

nuksia erilaisille toteutusmalleille. Toteutusmalleja löytyy edullisista kalliisiin. 

Tarkoituksena oli, etteivät kustannukset nousisi kovin korkeiksi, vaan suhteutui-

sivat suurin piirtein maksettuihin porokorvauksiin. Porokorvausten määrät vaih-

televat vuosittain, joten tarkkoja ennusteita on vaikea antaa. Samoin toteutus-

mallien kustannukset ovat karkeita arvioita. Tarkempien kustannusten saami-

nen edellyttää tarkempia suunnittelutöitä sekä useita maastokäyntejä. 
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RIISTA-AIDAN TARVESELVITYS JA TOTEUTUKSEN
SUUNNITTELU PALOJÄRVEN PALISKUNNAN ALUEELLA

VAIHTOEHTOTARKASTELU

1 YLEISTÄ KOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA

1.1 Suunnittelukohde

Kohde sijaitsee rataosalla Laurila–Rovaniemi ratakilometrivälillä

noin Km 954+468 – Km 969+095. Pituutta kohteella on yhteen-

sä 14 563 metriä. Kohde sijaitsee Palojärven paliskunnan alu-

eella ja se on tarkemmin esitetty suunnitelmakartassa. Alue si-

jaitsee Liikenneviraston alueella, mutta paikoin saatetaan joutua

lunastamaan alueita tai kysymään maanomistajilta lupa maan-

käyttöön.

1.2 Kohteen nykytila

Alueen ongelmaksi on muodostunut porojen vaellus rata-

alueella ja sitä myötä suuret eläinonnettomuus lukemat. Myös

hirvet vaeltavat rata-alueella. Rata-alue kuuluu porojen luontai-

seen vaellusreittiin laidunmaille sekä poromiehillä on tarve kul-

jettaa porolauma ainakin kerran vuodessa radan yli. Poro-

onnettomuuksia on eniten sattunut ratakilometreillä 966 ja 967,

joka on Ala-Korkalon aluetta sekä ratakilometreillä 958, 959 ja

960, joka on Rautionsaaren läheisyydessä.  Alueelle on synty-

nyt tarve riista-aitaan sekä eläinten kulun turvaamiseen radan

yli.

Radan ympäristö on tiheän kasvillisuuden peitossa. Asuinra-

kennuksia radan välittömässä läheisyydessä on yksi. Radan

molemmat puolet ovat poronhoitoaluetta. Rata on, paikoin hyvin

jyrkälläkin, penkereellä lähes koko matkan. Tasoristeysten lä-



Vaihtoehtotarkastelu 8677
1.3.2010

4(21)

heisyydessä rata on tasamaalla tai lyhyen matkaa leikkaukses-

sa.

Alueella toimii kaksi metsästysseuraa, jotka kokevat tarpeelli-

siksi päästä ylittämään rata. Ollikaisen lampi (n. Km 958+800)

on tärkeä virkistyskäyttäjien kohde, johon ihmisillä on tarve kul-

kea radan yli.

Henkilöjunia rataosalla kulkee päivittäin kuusi junaparia. Puun-

kuormausjunia kulkee tällä hetkellä kolme junaparia maanan-

taista lauantaihin.

Tasoristeyksiä alueella on seitsemän kappaletta, suunnittelu-

alueen alkaessa ja päättyessä tasoristeykseen.  Tasoristeykset

ovat vartioimattomia lukuun ottamatta aidan tarpeen aloituspis-

tettä tasoristeystä Muurola, Ahmakuusikontie Km 954+468. Lii-

kenne alueen tasoristeyksissä on hyvin vähäistä KVL 0-2,

lukuun ottamatta tasoristeystä Muurola, Ahmakuusikontie, jossa

KVL 99.

Ratasiltoja alueella on viisi kappaletta. Ratarumpuja on samoin

viisi kappaletta.

1.3 Suunniteltavat toimenpiteet

Kohdetta toteutettaessa suunnitellaan riista-aitaa molemmin

puolin rataa, sekä eläinten kulkujärjestelyt radan yli, aidan estä-

essä niiden vaelluksen. Huoltotöitä sekä virkistyskäyttöä var-

teen suunnitellaan aitaan kulkuaukkoja tai portteja. Tasoristeys-

ten kohdilla estetään eläinten pääsy ratatunneliin portein tai

muilla vaihtoehtoisilla menetelmillä. Varaporteilla aidassa turva-

taan aidatulle rata-alueelle eksyneiden eläinten pois pääsy.

Tavoitteena on toimiva ratkaisu sekä ihmisten että eläinten

kannalta.
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1.4 Noudatettavat yleiset ohjeet

Riista-aitaa toteutettaessa voidaan tätä vaihtoehtotarkastelua

käyttää apuna suunnittelulle sekä noudatetaan alla esitettyjä

ohjeita. Eläintenkulkukäytäviin ja riista-aitaan liittyen käytetään

seuraavia Tiehallinnon julkaisuja ohjaamaan suunnittelua:

 "Eläinten kulkujärjestelyt tiealueen poikki"

alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3200824-velaintenkulkujarjtieal.pdf

 "Aitojen suunnittelu"

alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2100049-v-07-aitojensuunn.pdf

 "TYLT: Aidat"

alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2200021-v-07-aidat_tylt.pdf

Päivitetty luettelo ratatöissä yleisesti noudatettavista juna- ja

työturvallisuusohjeista sekä maanrakennusohjeista on nähtävil-

lä internetissä vanhoilla Ratahallintokeskuksen kotisivuilla ja

valtion säännöstötietopankissa.

- http://www.rhk.fi/normit.htm

- http://www.finlex.fi/normit/

Muita rakennustöissä noudatettavia ohjeita ovat:

- Ratatekniset ohjeet (RATO)

- InfraRYL osa 2, 32291 Riista-aidat

2 RIISTA-AIDAN TOTEUTUS

2.1 Sijainti

Aita sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan Liikenneviraston rajal-

le huomioiden kahden metrin eläinten kulkua varten raivattava

alue. Sijoittelussa vältetään ulkonäköä haittaavia taitepisteitä.

Aidan sijoituksessa otetaan huomioon myös kunnossapidon

vaatimukset. Rata-alueelta tehtävä kunnossapito ulottuu si-

vuojan ulkoluiskaan tai vähintään 12 metrin päähän keskiviivas-
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ta radan molemmille puolille, jolloin aitaa ei voida sijoittaa näitä

mitoituksia lähemmäs rataa. Jos alueella on jyrkkäluiskaisia

ojia, tutkitaan mahdollisuudet siirtää aita kauemmaksi kuin met-

rin ojan luiskasta. Jos huoltotie kulkee radan välittömässä lähei-

syydessä, viedään riista-aita huoltotien ojan ulkoluiskasta vähin-

tään metrin päähän. Suuntaa antavat aidan sijoittelut löytyvät

tyyppipoikkileikkaus luonnoksista.

2.2 Riista-aidan vaihtoehdot

VE 1

Toteutetaan riista-aita 2,5 metriä korkeana verkko-aitana koko

alueelle. (kuva 1). Pilottipätkällä kulkee porojen lisäksi hirviä, jo-

ten jos tahdotaan estää hirvien pääsy rata-alueelle sekä niitä

rikkomasta aitoja, rakennetaan tarpeeksi korkea riista-aita kirei-

ne ylälankoineen. Aita estää myös muun riistan pääsyn radalle.

Riista-aidalla ohjataan eläimet luontosiltoihin sekä eläinalikul-

kuihin. Riista-aidan käyttöikä on 20–30 vuotta.

Kuva 1. Verkkoaita
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VE 2

Toteutetaan riista-aita 1,4 metriä korkeana porojen kulkua rajoit-

tavana aitana. Ei estä hirviä vaan ne pystyvät hyppäämään ai-

dan yli. Vasat kuitenkin emää seuratessaan jäävät kiinni riista-

aitaan ja menehtyvät, jollei apu tule heti paikalle. Estää pie-

nemmän riistan kulun rata-alueelle. Riista-aidalla ohjataan eläi-

met luontosiltoihin sekä eläinalikulkuihin. Riista-aidan käyttöikä

on 20–30 vuotta.

VE 3

Kokeillaan erilaisia aitavaihtoehtoja pätkittäin. Osalle muovi-

nauhaa, joka saattaa tehota hirveen ja poroon, kunnes ne tottu-

vat siihen. Muovinauha kiinnitetään puusta puuhun. Muovinau-

han korkeuden säätö voi aiheuttaa haasteita. Mahdollista laittaa

tuplamuovinauha; yksi ylemmäs hirviä varten ja toinen alemmas

poroja varten. Muovinauha päästää kuitenkin pienemmän riis-

tan radalle, jolloin rumpujen muuttaminen eläinten kulkuaukoiksi

ei ole tarpeellista eikä siltojen muokkaus eläinten kulkuun sopi-

viksi. Metsästäjien koiratkin pääsevät muovinauhan alta radalle

ajaessaan hirveä. Muovinauhan ei ole tutkittu suoranaisesti es-

tävän hirven kulkua teiden varsilla, vaan lähinnä hidastavan.

Riista-aidoilla on tarkoitus nimenomaan ohjata eläin sopivaan

ylityspaikkaan eikä muovinauhan liittymisen toimivuudesta taso-

risteyksiin sekä luontosiltoihin ja alituksiin ole tutkittua tietoa.

Tällaista voi kuitenkin kokeilla ja tehdä seurantatutkimuksia. Jos

rakennetaan kaikkia kolmea; muovinauha-aitaa, 140 cm korke-

aa aitaa sekä 250 cm korkeaa aitaa, aitatyypin vaihtumiskohdat

ovat haastavia. Varaportteja ei tehdä muovinauhaosuuksille ei-

kä käyntiportteja.
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VE 4

Laitetaan pelkästään muovinauhaa koko pätkälle ja seurataan

tutkimuksilla tehokkuutta. Tällöin ei tarvita käyntiportteja jalan-

kulkijoille ja radan kunnossapitäjille. Muovinauha pitää uusia ti-

heästi mm. venymisen vuoksi. Edullisin vaihtoehto, ei vaadi

maanrakennustöitä. Eläinten ohjausta muovinauhoilla luontosil-

toihin ja eläinalikulkuihin ei ole tutkittu.

VE 5

Rakennetaan riista-aitaa kohtiin, joissa on suurimmat poro-

onnettomuusluvut eli ratakilometreille 958–960(osa1) ja rataki-

lometreille 966–967(osa 2). Vaihtoehdon ongelmaksi saattaa

muodostua poro-onnettomuuksien siirtyminen aitojen päihin.

Tässäkin vaihtoehdossa raivataan alue keräilyaitausta varten

tasoristeyksen Talostenlammentie Km 962+954 läheisyyteen

alue porojen keräilyaitausta varten.

Osalle 1 rakennetaan 2,35 m korkeaa riista-aitaa kolmen kilo-

metrin matkalle. Keskivaiheille aluetta rakennetaan alikulkusil-

ta/ylikulkusilta maastosta riippuen esim. Holvisilta KASI-402, jo-

hon poroja voidaan tarvittaessa ruokinnalla ohjata. Silta sopii

yhteiskäyttöön eläimille, moottorikelkoille sekä virkistyskäyttäjil-

le. Alikulkusillan paikkaa tarkastellessa tulee huomioida pääsy

Ollikaisen lammelle. Alueella olevat rummut (2kpl) voidaan tar-

vittaessa muuttaa pieneläimille sopiviksi. Varaportteja eikä taso-

risteysportteja tarvita. Siltoja osalla ei ole, joten niiden huoltoa

varten ei tarvita käyntiportteja.

Osalle 2 rakennetaan 2,35 m korkeaa riista-aitaa kahden kilo-

metrin matkalle. Keskivaiheille aluetta rakennetaan alikulkusil-

ta/ylikulkusilta maastosta riippuen esim. Holvisilta KASI-402, jo-

hon poroja voidaan tarvittaessa ruokinnalla ohjata. Silta sopii
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yhteiskäyttöön eläimille, moottorikelkoille sekä virkistyskäyttäjille

Osalla on yksi ratasilta sekä yksi tasoristeys, johon tarvitaan ta-

soristeysportti. Ratasiltaa ei tarvitse muuttaa eläinten kulkuun

sopivaksi.

2.3 Tasoristeykset

Aita katkeaa tasoristeysten kohdilla. Aita sijoitetaan tuolloin

RATO 9, tasoristeykset, mukaisesti. Aidatulla alueella oleviin vii-

teen tasoristeykseen tulee toimenpiteitä, jos koko alue aida-

taan. Toimenpiteitä tulee myös aidan aloituspisteeseen tasoris-

teykseen Muurola, Ahmakuusikontie Km 954+468, joka on var-

tioitu tasoristeys sekä päätepisteeseen tasoristeys Moottori-

kelkkareitti Km 969+095. Jotta riista-aidan toimivuus turvattai-

siin, tulee eläinten pääsy aidattuun rata-alueeseen estää.

Riista-aitaan rakennetaan tarvittaessa tasoristeysten kohdille

lukittavia portteja. Portti voi olla kaksiosainen yli neljä metriä le-

veä portti tai painovoimaisesti toimiva kuvan 2 mukainen portti.

Tiehallinnolla on myös koekäytössä koivutisle ja kanankakka

porojen karkotukseen tiealueelta. Jos tulokset kertovat tehok-

kuudesta, ne ovat kustannustehokkaita vaihtoehtoja porojen

karkotukseen eikä porttien sulkemisesta tarvitse huolehtia. Ha-

jusaippuakarkote eli putki, jonne on laitettu hajusaippua, toimii

lisäkarkotteena tasoristeysalueilla. (kuva 3). Tapauksissa, joissa

portti on unohdettu sulkea tai toimintavian vuoksi auki, ha-

jusaippuakarkote toimii varakarkotteena.
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Kuva 2. Portti poroaidassa Lapissa Tulppion läheisyydessä

Kuva 3. Hajukarkotteen käyttö

Seuraavassa on listattu jokaista tasoristeystä koskevat toimen-

piteet, jos koko alue aidataan.

Tasoristeys Muurola, Ahmakuusikontie Km

954+468 PP-laitos, puomiin roikkumaan nauhoja

eläinten kulun estoon+ hajusaippuakarkote

Tasoristeys Kaarelantie km 956+019, portti

+hajusaippuakarkote

Tasoristeys Nylander km 957+221, portti + ha-

jusaippuakarkote
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Tasoristeys Talostenlammentie km 962+954,

olemassa oleva käännettävä puomi=> laitetaan

puomiin roikkumaan nauhoja karkotteek-

si+hajusaippuakarkote

Tasoristeys Imarintie km 964+176, portti + ha-

jusaippuakarkote

Tasoristeys Tapiovaara km 966+317, portti +

hajusaippuakarkote

Tasoristeys Moottorikelkkareitti km 969+095,

hajusaippuakarkote

2.4 Eläinten kulkukäytävät

Luontosillat ja alikulkusilta

Eläinten siirtyminen radan toiselle puolelle turvataan eläinalituk-

sin ja ylityksin. Alueelle suunnitellaan yksi alikulkusilta sekä

kaksi luontosiltaa, jos koko alue aidataan. Alikulku toimii yhteis-

käytössä virkistyskäyttäjien kanssa samoin kuin luontosillat.

Kasvillisuus alikulkuun ja luontosiltoihin otetaan mahdollisuuksi-

en mukaan ympäröivästä maastosta sekä suunnitellaan Tiehal-

linnon ohjeiden mukaisesti. Eläimet voivat olla arkoja käyttä-

mään yhteiskäytössä olevia kulkukäytäviä, mutta mm. hirvet

liikkuvat enimmäkseen yöaikaan, kun taas ihmiset päivisin. Kul-

kukäytävien suut tulee rauhoittaa metsästykseltä, mistä tulee

sopia paikallisten metsästäjien kanssa.

Tapauksessa, jossa koko alue aidataan, luontosiltojen ja alikul-

kusillan ehdotetut paikat on esitetty kuvissa 4, 5 ja 6. Ehdotetut

paikat ovat suuntaa antavia ja perustuvat maaston muotoon se-

kä ihmisten että eläinten liikkumiseen alueella.  Paikat esitetään

myös suunnitelmakartassa.



Vaihtoehtotarkastelu 8677
1.3.2010

12(21)

Luontosillan muotoilu määritellään tarkemmissa suunnitelmissa.

Se voi olla alkaa leveänä, kaventua keskelle ja taas leventyä.

Vaihtoehtoisesti silta voi pysyä koko pituutensa samassa levey-

dessä. Luontosilta voidaan tehdä teräskaariosista edullisin kus-

tannuksin.

Luontosiltoja voidaan rakentaa kahta leveyttä: 15 metriä ja 45

metriä. 15 metriä leveä luontosilta suunnitellaan yhteiskäyttöön

poroille, virkistyskäyttäjille (mm. moottorikelkat) sekä pienem-

mälle riistalle. Hirvetkin saattavat sitä käyttää liikkumisen tar-

peen ollessa suuri. 45 metriä leveä luontosilta suunnitellaan hir-

vien käyttöön sopivaksi, mutta se toimii myös muun riistan, po-

rojen ja ihmisten kulkuväylänä. Autolla ajoon kumpaakaan siltaa

ei mitoiteta. Sillat mitoitetaan kestämään sata vuotta.

Alikulkusillaksi sopii esim. Liikenneviraston tyyppihyväksymä

Holvisilta KASI-402. Holvisilta KASI:n vapaa aukon leveys on

4100 mm ja korkeus 3870 mm. Alikulku sopii lähinnä ihmisten,

porojen ja pienemmän riistan kulkuun.

         Kuva 4. Km 960+319 alikulkusilta, vapaa-aukko 4100 mm
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                    Kuva 5. Km 962+717 Luontosilta leveys 45 m

                                           Kuva 6. Km 966+436 15 m leveä luontosilta

Sillat ja rummut

Rummut ja sillat muutetaan mahdollisuuksien mukaan eläinten

kulkuaukoiksi. Riista-aidalla ohjataan eläimet näihin aukkoihin.

Jos vesistösiltaa ei käytetä eläinten kulkuun, aitaverkolla este-

tään eläinten pääsy vesiteitse silta-aukkoon. Kalojen reitit tulee

kuitenkin turvata. Rumpujen ja siltojen sopivuus eläinten kul-
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kuun päätetään tapauskohtaisesti maaston ja vallitsevien olo-

suhteiden mukaisesti tarkemmissa suunnitelmissa.

Sillan kaiteeseen riista-aita kiinnitetään langoilla tai kaiteen

puuttuessa esim. pantakiinnitys on mahdollinen. Kiinnityksen tu-

lee olla tiivis, jotta eläimille ei luoda reittiä aidan ja sillan välises-

tä raosta radalle. Jotta aitarakenteet eivät nouse sillan rakentei-

ta korkeammiksi, tehdään aidasta radalta pois viettävään luis-

kaan matalampi. Eläinten käyttöön sopivien siltojen alle raken-

netaan kuivapolku esim. kivenlohkareita kasaamalla penke-

reeksi. Hirvasjoen ratasillassa Km 955+510 on jo valmiina maa-

yhteys matalan veden aikaan. (Kuva 7). Silta ei ole porojen eikä

hirvien kulkureiteillä. Samankaltaisia maayhteyksiä voidaan ra-

kentaa muihinkin siltoihin.

Kuva 7. Hirvasjoen ratasilta Km 955+510

Riista-aita ohjaa myös kulkua rumpuihin esim. kuvan 8 mukai-

sesti. Aidan paikka suunnitellaan rummuissa paikkakohtaisesti.
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Kuva 8. Luonnos pieneläintunnelista. (Vilda djur och infrastruk-

tur, Banverket och Vägverket)

Sellaisiin rumpuihin joiden katsotaan soveltuvan eläinten käyt-

töön, rakennetaan kuivareunus. Kuivareunus tehdään joko kel-

luvasta tai kiinteästi kiinnitetystä kuivahyllystä. Kuivahyllyn ma-

teriaaliksi sopii puu tai betoni ja sen leveydeksi tulee 40 cm.

Portit ja aitaus

Riista-aitaan lisätään portteja eri käyttötarkoituksiin. Aitaan tulee

tarvittaessa käyntiportteja jalankulkijoita varten sekä varaportte-

ja eläinten hätistelyyn rata-alueelta.

Käyntiportteja tarvitaan rumpujen ja siltojen kunnossapitotöitä

varten, kun sillasta tai rummusta on muokattu eläimille kulku-

käytävä. Käyntiportit on tarkoitettu myös jalankulkijoita varten.

Jalankulkijoille tehdään riista-aitaan kulkuaukkoja kuvan 9 mu-

kaisesti. Kunnossapitotöitä varten tehdään kettinkiportteja. (Ku-

va 10). Näillä porttivalinnoilla ei tarvitse huolehtia portin lukitse-

misesta. Ehdotetut kulkuaukkojen paikat on esitetty suunnitel-

makartassa likimääräisesti.
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                        Kuva 9. Käyntiaukko jalankulkijoille

Kuva 10. Kettinkiportti jalankulkijoille

Varaportteja voidaan rakentaa kolme kappaletta, jos koko alue

aidataan. Porttien tarkemmat paikat määräytyvät tapauskohtai-

sesti maaston mukaan. Kuvissa 11, 12 ja 13 esitetään likimää-

räiset paikat porteille, jotka on esitetty myös suunnitelmakartas-

sa. Kuvassa 14 on malli varaportista.
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Kuva 11. Km 958+310 varaportti eläinten hätistelyyn

                    Kuva 12. n. Km 960+950 eläinten hätistelyportin paikka
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Kuva 13. Km 964+367 Varaportti eläinten hätistelyyn

                          Kuva 14. Varaportti

Poromiehet tarvitsevat Turva-koulutuksen, jotta he voivat tarvit-

taessa turvallisesti liikkua radalla. Metsästäjille, jotka osallistu-

vat SRVA-toimintaan sama koulutus on myös tarpeellinen, kos-

ka he loukkaantunutta eläintä etsiessään saattavat joutua kul-

kemaan rata-alueella.

Talostenlammentien tasoristeyksen Km 962+954 läheisyyteen

voi raivata alueen, johon poromiehet voivat pystyttää keräilyai-

tauksen. Aitaus pystytetään, porot kerätään siihen, poromiehet

kuljettavat varauksella porot radan yli ja aitaus puretaan. Aita-

uksessa käytetään verkkoaitaa, jota poromiehet käyttävät poro-

aitauksissa. Ylityskohta suojataan väliaikaisesti esim. värikkääl-

lä muovinauhalla, etteivät porot eksy aidattuun ratatunneliin.
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Riista-aitaan tulee aitauksen kohdalle lukittava portti, josta porot

pääsevät ylittämään radan.

2.5 Kunnossapito

Toimiakseen riista-aita vaatii huolellista kunnossapitoa. Aita tu-

lee tarkistaa järjestelmällisesti viiden vuoden välein. Vesakot

raivataan ja ojat puhdistetaan virtaavan veden tuomista roskista

padotus vaikutuksen poistamiseksi. Paikalliset metsästysseurat

sekä poromiehet alueella kulkiessaan ovat halukkaita raportoi-

maan puutteista ja vioista aidassa. Korvausta vastaan poromie-

het ovat valmiita huolehtimaan aidan kunnossapidosta. Rata-

alueen kunnossapidon voi myös ulottaa koskemaan riista-aitaa.

3 KUSTANNUSARVIO

Alustava toteutuksen kustannusarvio sisältäen alikulkusillan ja

luontosillat (ks. kohta 2.4), rumpujen ja siltojen muuttaminen

eläinten kulkuaukoiksi, kettinkiportit jokaisen sillan ja rummun

kohdalle, varaportit, tasoristeysportit sekä riista-aidan rakenta-

minen eri aitavaihtoehdoilla (ks. kohta 2.2), on seuraava:

 VE 1 n. 1 250 000 €

 VE 2 n. 1 150 000 €

 VE 3 n. 969 000 €

 VE 4 n. 681 000 €

 VE 5 n. 435 000

Kunnossapitokustannuksia kertyy n. 2 300 € vuodessa. Poro-

onnettomuuksien aiheuttamat kalustovauriot olivat vuonna 2008

n. 110 000 € ja porokorvauksia maksettiin samana vuonna 127

756 €, josta Laurila-Rovaniemi välisen rataosan osuus porokor-

vauksista oli 21 783 €. Jos riista-aitaa ei toteuteta, on poro-

onnettomuuksien korvausmaksujen ennustus Laurila-Rovaniemi

välille tulevalle 20–30 vuoden jaksolle noin 435 660–653 490 €.

Kalustovauriot koskevat koko poronhoitoaluetta ja niille kustan-



Vaihtoehtotarkastelu 8677
1.3.2010

20(21)

nusennustus tulevalle 20–30 vuodelle on kokonaisuudessaan 2

200 000–3 300 000 €. Korvausmaksuennusteessa ei ole huo-

mioitu mahdollisia muutoksia porokorvauksien hinnoissa. Seu-

raavassa kustannusarviot tarkemmin eriteltynä:

VE1 materiaali kust. 20-30 v./€
luontosilta 45m  teräskaaret 350 000
luontosilta 15m  teräskaaret 120 000
alikulkusilta 4,1
m teräskaaret 160 000

riista-aita 2,5m
teräsverkko 15+1
km 510 000

rummut ja sillat 40 000
portit+saippuat 70 000
Yhteensä 1 250 000

VE2 materiaali kust. 20-30 v./€
luontosilta 45m  teräskaaret 350 000
luontosilta 15m  teräskaaret 120 000
alikulkusilta 4,1
m teräskaaret 160 000
riista-aita 1,4m teräsverkko 15+1 km 410 000

rummut ja sillat 40 000
portit+saippuat 70 000
Yhteensä 1 150 000

VE3 materiaali kust. 20-30 v./€
luontosilta 45m  teräskaaret 350 000
luontosilta 15m  teräskaaret 120 000
alikulkusilta 4,1
m teräskaaret 160 000
riista-aita 2,5m teräsverkko(n.5km) 160 000
riista-aita 1,4m teräsverkko(n.5km) 125 000
riista-aita muovinauha(n.6km) 4 000

rummut ja sillat 0
portit+saippuat 50 000
Yhteensä 969 000
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VE4 materiaali kust. 20-30 v./€
luontosilta 45m  teräskaaret 350 000
luontosilta 15m  teräskaaret 120 000
alikulkusilta 4,1
m teräskaaret 160 000

riista-aita 1,4m
muovinauha 15+1
km 11 000

rummut ja sillat 0
portit+saippuat 40 000
Yhteensä 681 000

VE5 materiaali kust. 20-30 v./€
alikulkusilta 4,1
m teräskaaret 160 000
luontosilta 15m  teräskaaret 120 000
riista-aita 2,35m teräsverkko (5km) 140 000

rummut ja sillat 10 000
portit+saippuat 5 000
Yhteensä 435 000

Liitteet: Suunnitelmakartta
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