Katri Puranen

Hia Sjöblom

Vaikka hirviä on Suomessa
paljon ja vahinkoja tulee,
hirvien kanssa on opittu
toimimaan. Jere Niemisen tuore
väitöskirja osoittaa, että hirvi
on opettanut suomalaisille
ristiriitojen hallintaa.
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Hirvi muuttuu
numeroiksi
Varsinaiset kohtaamiset
tapahtuvat liikenteessä,
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metsissä ja pelloilla,
mutta hirven läsnäoloa hallitaan lainsäädännön ja tilastojen avulla. Vertailtavat numerot
syntyvät vahingoista ja kannansäätelystä,
kun seuranta- ja arviointilomakkeille kootut
kaadot ja taimikkotuhot muuntuvat euroiksi.
– Kohtaamisissa hirvi on toisinaan kivi
kengässä ja kanto kaskessa, mutta kun se
muuttuu numeroiksi ja euroiksi, se pelkistyy
välittäjän rooliin. Karvat eivät tule mukaan
politiikkaan, Nieminen toteaa.
Hirvi on myös tuonut kokemusperäisen
paikallistiedon toimivaksi osaksi byrokratiaa. Hirven hallinnointiin on tarjolla työkaluja,
kuten seurantalomakkeita ja luokituksia. Jos
jokin työkalu ei toimi,sen käyttöä sovelletaan
paikallisesti.

Ari Korkala

irvi liikuttaa isoa määrää ihmisiä,kuvaa tutkija, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri ja hallintotieteiden
tohtori Jere Nieminen.
Tämä ei liene uutinen,sillä 2000-luvun taitteessa Suomen hirvikannat ovat olleet tiheämpiä kuin koskaan aikaisemmin.Uusi ajatus sen
sijaan on,että hyötynä ja haittana koettu eläin
on opettanut nykysuomalaisille risteävien intressien sovittelua.
– Suomalainen hirvipolitiikka toimii, tiivistää Nieminen.
Hirveen kehräytyy erilaisia sävyjä: Tien yli pyyhkäisevä kruunupää pelottaa autoilijaa, eikä hirven
vierailu männyntaimikossa
ilahduta metsänomistajaa.
Metsästäjille hirvi sen sijaan tarkoittaa paitsi lihaa,
myös mielekästä tekemistä.
Vaikka kokemukset ja
näkemykset ovat ristiriidassa keskenään, eläin ei
kuumenna tunteita.
– Hirven kanssa toimimiseen on ehtinyt syntyä rutiineja. Suuren hirvikannan
vuoksi erilaisia tilanteita
on harjoiteltu, ja toistuvien
kohtaamisten myötä hirvien kanssa on opittu toimimaan, Nieminen selittää.
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– Hirven ja siihen liittyvien konfliktien hallinnointi on kirjanpitoa, tiivistää Jere Nieminen.

veltaa taimikon arviointia,metsästäjät koiran
käyttöä, kuvailee Nieminen.
Hirvimiesten mukana liikkuessa Nieminen
sai todeta, että metsästäjien asiantuntijuus
on paikallistuntemusta, oman koiran tuntemusta ja aiempia kokemuksia siitä, missä
hirviä on liikkunut.
– Hallinto pyrkii siihen, että kaikki on säädeltyä. Kattavien sääntöjen laatiminen on
mahdotonta, ehkä ei edes aina tarpeellistakaan. Hirven kohdalla homma toimii, koska
käytänteissä on pientä joustoa, Nieminen
kertoo.

Hirvipolitiikan
hiljaiset äänet
Hirvipolitiikan konsensus ja toimivat käytänteet korostuvat, kun tilannetta vertaa petopolitiikkaan ja vaikkapa susien ympärillä käytävään keskusteluun. Näkemykset ovat hyvin
kaukana toisistaan, eikä yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja tunnu löytyvän.
Hirvipolitiikassakin on kuitenkin ääniä,
jotka eivät vielä kuulu. Vakiintuneen hirvipolitiikan voisivat haastaa kysymykset hirven
vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen
tai virkistyskäyttöön. Suoraan ihmiseen vaikuttaa hirvikärpänen, joka karkottaa marjastajia metsistä.
Hirvikärpäset eivät ihmisten mielissä yhdisty hirvikantaan,eikä kysymys hirvestä metsälajiston muokkaajanakaan ole politisoitunut. Nähtäväksi jää, joustaako hirvipolitiikka
edelleen ja opettaako hirvi tulevaisuudessa
suomalaisia etsimään tapoja monimuotoisemmalle rinnakkaiselolle.
Jere Niemisen väitöskirja
”Hirviä ja ihmisiä – Hirven yhteiskunnallisen
läsnäolon hallinta 2000-luvun alussa”
on luettavissa ja ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa
http: //tampub.uta.fi/handle/10024/97022

Laskennallisesti hirvi aiheuttaa yhteiskunnalle vuosittain 130–175 miljoonan euron
laskun. Tulomomentille puolestaan kertyvät pyyntiluvat, ja veroeuroja kerryttää
metsästykseen liittyvä liiketoiminta.

Kymmenet riistakamerat
tallentavat hirvipolkujen
kulkijoita Kainuun metsissä
noin sadan neliökilometrin
tutkimusalueella. Lisää
kameroita hankitaan ja tutkija
Janne-Tuomas Seppänen kutsuu
kaikki mukaan tekemään
tiedettä.

T

utkija ja intohimoinen metsästäjä Janne-Tuomas Seppänen aikoo
selvittää hirvipolkujen salaisuudet.
Miksi hirvet vuodesta toiseen astelevat samoja reittejä, vaikka metsää kulkemiseen on ympärillä mielin määrin? Kamerat kertovat, että
näitä tallattuja polun pätkiä käyttävät myös
monet muut nisäkkäät. Seppäsellä on monia
avoimia kysymyksiä.
— Miksi samat polut ovat suosittuja vuodesta ja sukupolvesta toiseen? Opettaako emä
poikasilleen polkujen paikat vai johtuuko se
kulttuuriperimästä?
Ensimmäiset kamerat tutkimusta varten
asennettiin maaliskuussa. Nyt ne kertovat,
että samassa paikassa on kulkenut hirvien lisäksi ainakin ahma ja kettu.

mukana esimerkiksi polkujen paikkojen löytämisessä.
— Nyt pitäisi selvittää enemmän yksilöiden
liikkumista ja sitä, miten tieto eläinten välillä
siirtyy. Vastausten saaminen vie aikaa, Seppänen sanoo.
Seppänen sai alkusysäyksen tutkimukseen
sedältään Ale Seppäseltä,joka pitkään on kiertänyt tuttuja kainuulaismetsiä ja pohtinut
metsien salaperäisten polunpätkien tarinaa.
— Tietoa riittää kaiveltavaksi, ja siitä on
apua myös riistan kannanhoidossa.
Vastauksia haetaan vaikkapa siihen, mistä
eläimet etsivät uusien polkujen paikat, ja miten se tapahtuu. Paikallisesti hirvien tiheys
saattaa muuttua etäälläkin,kun jostain syystä
tuttu polku on katkaistu. Kanta ei kuitenkaan
välttämättä muutu, vaan reitti kenties vain
vaihtuu. Hirvet ovat saattaneet myös hakea
uusia reittejä siirtymiseen kesä- ja talvilaidunten välillä.
Seppänen pohtii,miten polkujen ja niitä tallaavien eläinten käy, kun maastossa tapahtuu
jotain radikaalia.Ison hakkuun jäljiltä maisema
muuttuu ja polku saattaa kadota.
— Olisi mielenkiintoista tietää, mihin kulkijat tekevät seuraavat polkunsa.
Metsä on täynnä kysymysmerkkejä, joihin
nyt haetaan vastauksia.

lll Janne Seppänen haastaa kaikki
mukaan avoimeen tieteen tekemiseen. Tutkimuksen verkkosivuilla voi
ilmoittaa löytyneitä polkuja Kainuusta ja muualta Suomesta sekä
keskustella aiheesta.
— Joitakin vihjeitä on jo tullut.
Etenkin koiran kanssa metsästäviltä olen saanut vinkkejä polkujen
paikoista. Lähes kaikilla metsästäjillä
on puhelimet ja paikantimet mukanaan, ja he myös käyttävät niitä,
Janne Seppänen iloitsee ja suuntaa
itsekin metsälle.
Koneen Säätiö on myöntänyt tutkimusta varten apurahan FT JanneTuomas Seppäselle. Tutkimus
tehdään yhteistyössä Luonnon- ja
riistanhoitosäätiön projektijohtajan
FT Heli Siitarin, Metsähallituksen
erätalouspäällikön FT Jukka Bisin, ja
Suomen Riistakeskuksen hirvieläinten hoidon asiantuntijan Mikael
Wikströmin kanssa.
Tutkimuksen verkkosivut:
www.riistapolkuverkko.fi.
Lisää tutkimuksesta Järki-hankkeen
uutiskirjeestä:
http://jarki.fi/fi/hirven-polut

Janne-Tuomas Seppänen

Hirvipolitiikassa
ristiriitoja hallitaan

Hirvipolkujen
salat auki

Kaikki mukaan
tiedetalkoisiin

Metsä on
täynnä
kysymysmerkkejä
Pitkässä tutkimushankkeessa
on tarkoitus saada vastauksia avoimiin kysymyksiin.
Seppäsen tutkimuksen etenemistä voi seurata
verkossa, missä
muun muassa kameroiden kuvat
ovat näkyvissä.
Seppänen ei
ole yksin liikkeellä. Saarikylän
Metsästäjät ovat
olleet innokkaasti

Tutkija JanneTuomas Seppänen
aikoo selvittää
hirvipolkujen salaisuudet. Mukana
maastossa ja
metsällä Riistapirtin
Gorba.

Ylivuotinen hirvenvasa
poseerasi tietämättään
riistakameralle.
Metsästäjä
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