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Johdanto ja taustaa kenttäkokeista
Tässä raportissa kuvataan Sallan paliskunnan alueella kesällä 2019 suoritettuja kenttäkokeita, joissa
testattiin koiran tehokkuutta porojen siirtämisessä pelloilta ja muilta kohteilta. Kokeet on suoritettu
osana Peltoporokoirien käytön tehostaminen -hanketta, joka sai rahoituksen ns. Poro-Makerasta
Lapin ELY-keskuksen myöntämänä.
Kenttäkokeita ei voinut suorittaa alustavan koesuunnitelman mukaisesti, vaan
tutkimussuunnitelmaa muutettiin ohjausryhmän suostumuksella ennen kesän koetoiminnan
aloittamista. Käytännössä ei ollut mahdollista testata samoilla poroilla eri siirtotapoja (ilman koiraa,
yhden koiran kanssa, useamman koiran kanssa jne), sillä 1) porojen tulo pellolle ei ollut
ennakoitavissa eikä samoja poroja voinut verrata ja 2) aikaisempi siirto vaikuttaa porojen
käyttäytymiseen eikä tapauksia siten voi verrata. Sen vuoksi Sallan paliskunnan alueella kerättiin
tietoa todellisista tilanteista, joissa poroja siirrettiin eri tavoin eri alueilla. Tietoa kerättiin
lomakkeella, johon täytettiin porojen siirtoon liittyvät oleelliset seikat. Lomake on tämän raportin
liitteenä (liite 1).
Ensisijaiseksi koealueeksi valittiin aiempien vuosien kokemusten perusteella kohde, josta pelto- ja
pihaporoja on jouduttu siirtämään vuosittain. Kohde on laaja, aitaamaton peltoalue, jonka keskellä
sijaitsee maatilan pihapiiri rakennuksineen. Porojen luontaiset kulkureitit kulkevat alueen kautta.
Ensisijaiselle koealueelle tehtiin kesä-elokuun välisenä aikana yhteensä 50 toiminta- tai
tarkkailukäyntiä. Tutkimuslomakkeita täytettiin kohteelta 12 kpl.
Toiseksi koekohteeksi valittiin aiempien vuosien kokemusten perusteella matkailukeskus, ja sieltä
alueen yritysten haastattelun perusteella keskeinen alue, jossa poroista koettiin olevan ajoittain
haittaa. Matkailukeskukseen toiminta- ja tarkkailukäyntejä tehtiin koetoiminnan aikana 15 kertaa.
Varsinainen testitoiminta toteutettiin ”ympärivuorokautisella toiminnalla” 22.-23.7.
Porojen poistamisesta aidatuilta peltoalueilta hankittiin kokemuksia todellisista tilanteista. Näitä
tilanteita sattui koeajankohtaan yhteensä neljä kertaa neljässä eri paikassa. Ajankohdat olivat
alkukesä (1 kpl), keskikesä (1 kpl) sekä loppukesä (2 kpl).
Koeasetelmaa täydennettiin loppukesällä uudella koekohteella, jossa tarkasteltiin koiran kanssa
tehtävää säännöllistä viljelysalueen tarkkailun vaikutusta, joka ajoittuu sadonkorjuuta edeltävään
aikaan (syyskesän sato). Kohdealuetta tarkkailtiin yhdeksän päivän aikana 15 toiminta- ja
tarkkailukäyntikerralla. Muuta täydentävää aineistoa hankittiin eri kohteille sijoittuvista todellisista
tilanteista, yhteensä 21 toimintakäynnillä.
Peltokohteissa toimintaan osallistui kuusi eri koiraa (5 porokoiraa ja 1 bordercollie), joista
bordercollie oli maatilan paimenkoira, 3 porokoiraa olivat paliskunnassa käytössä olevia porokoiria,
ja kaksi koiraa oli koiraharrastajien koiria. Matkailukeskuskokeilussa koiria oli mukana myös kuusi eri
koiraa (5 porokoiraa ja bordercollie), joista kolme koiraa olivat samoja, jotka toimivat myös
peltokohteissa, 2 porokoiraa ja bordercollie olivat koiraharrastajien koiria.
Koetoiminnan tueksi valittiin tarkkailun kohteeksi myös paliskunnan alueella olevia
paikannuspantaporoja, joista Trackerin paikantimia oli 95 porolla ja Ultracomin pankoja 80 porolla.
Porojen liikkeitä tarkasteltiin viikoittain. Tarkennetun tarkastelun kohteeksi valittiin poroja, joiden
oletettiin liikkuvan ensisijaisen tutkimusalueen läheisyydessä. Lisäksi tarkemmin tarkasteltiin neljän
poron liikkeitä, jotka olivat tarkastelun kohteena jo kesällä 2018 raportissa ”Sallan paliskunnan
toimintaympäristön tarkastelu”. Tracker-paikannusten toimivuudessa ja tallennuksessa todettiin
ongelmia, joten tarkemman tarkastelun kohteena olivat Ultracomin pannoilla varustettuja poroja.

Porojen paikannustiheys oli kerran vuorokaudessa, mutta tarkemman tarkastelun kohteena olleiden
porojen paikannuksia tihennettiin ajoittain, jotta pystyttiin seuraamaan porojen liikkumista myös
vuorokauden aikana.
Osassa koesuorituksista koirilla oli käytössä Garmin –tutkapanta sekä GoPro –actionkamera.
Porojen siirrosta kertynyt tietoa on koottu tähän raporttiin kuvauksina ja tietoina erilaista
tapauksista seuraavan luokituksen avulla:
1. Aidattujen viljelysten sisältä siirtäminen
2. Aitaamattomilta viljelyksiltä siirtäminen
3. Alueen tarkkailu ennaltaehkäisevästi
4. Muilta alueilta siirtäminen
Raportin lopussa on huomioita ja johtopäätöksiä koiran käytöstä peltoporojen siirtämisessä sekä
liitteet.
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1. Aidattujen viljelysten sisältä siirtäminen

Aitaaminen on tehokas tapa suojata viljelyksiä. Kuitenkin aitojen kunnosta on huolehdittava
sekä pidettävä portit kiinni, etteivät porot pääse aitojen sisäpuolelle. Aidat pitävät porot
hyvin poissa, mutta hirville ne eivät ole este. Hirvet voivatkin aiheuttaa aitarakenteille
sellaisia vaurioita, että porot pääsevät kulkemaan viljelyksille esteestä huolimatta. Samoin
avoimeksi jätetyt portit mahdollistavat porojen pääsyn alueelle. Tällöin tulee tilanne, että
porot tulee siirtää pois aitojen sisältä.
Huomioitavaa aidatulta alueelta siirtämisessä: Rauhallinen toiminta koiran kanssa, koska poroissa voi
olla alkukesästä vielä vasomattomia poroja. Lisäksi viljelysaidan sisässä toimittaessa nuoret porot
voivat hätääntyessään juosta päin aitaa ja loukata itsensä, joten siksikin toiminnan pitää olla erittäin
maltillista. Myös peltoalueen isot viemäriojat voivat olla riski sekä koiralle että poroille rajun
ajamisen yhteydessä.
Seuraavassa esitellään erilaisia käytännön tapauksia, joissa poroja on pitänyt siirtää pois aidatulta
alueelta.
Tapaus 1, alkukesä
12 nuorta ja vasomatonta poroa viljelysaidan sisällä. Aluksi poroja koetettiin siirtää ilman koira. Yksi
ihminen käveli porojen perässä, mutta porot vain kierrättivät ympäri aitaa. Tunnin tuloksettoman
kävelyn jälkeen paikalle tilattiin koira.
Liinassa olevan koiran kanssa kierrettiin porojen taakse ja päästettiin koira irti. Sille annettiin lyhyt
ajokäsky (ei haukkua) ja koira pysäytettiin lyhyen ajon jälkeen (n. 50 m). Poroille annettiin rauha
löytää veräjäkohta. Porot poistuivat välittömästi tunturin rinteeseen (matkaa karkotuskohdasta
suoraan 2,5 km) jonne ne rauhoittuivat.

Tapaus 2, keskikesä, räkkäaika
Yksi hirvas suurella peltoalueella viljelysaidan sisällä. Poro oli päässyt sinne todennäköisesti
sadonkorjuukoneita kuljetettaessa avoinna olevasta veräjästä. Veräjä oli suljettu eikä alueelle
jäänyttä poroa oltu huomattu. Paikalle meni kokenut koira ja nuori ohjaaja kiertäen poron taakse.
Koiran kulkemista vaikeutti pitkä heinä, mutta ilman haukkua koira siirsi poron pois ohjaajan kanssa
rauhallisesti kuljettaen. Poro kulki koiran edessä suoraan veräjästä pois pellolta.

Tapaus 3, loppukesä (sadonkorjuun jälkeen)
Vaadin ja vasa aidatulla pellolla. Ihminen ilman koiraa kävelee pellolla koettaen ajaa poroja pois.
Huitominen ja portille ohjailu ei auta, vaan porot tulevat kohti ja lönkyttelevät rauhallisesti ympäri
peltoa. Puolen tunnin ajaminen ei tuota mitään tulosta.
Koiran paikalle hakeminen muuttaa porojen käyttäytymistä täysin. Vaadin alkaa tolvata saparo
pystyssä osoittaen selkeästi reaktionsa koiraan. Välimatka vasaan kasvaa. Porojen vauhti lisääntyy ja
ne kunnioittavat koiraa. Kolmen minuutin kuluttua koiran tulosta porot ovat omatoimisesti
poistuneet aitauksesta.
Kuvapari: ero porojen olemuksessa, vasemmanpuoleisessa kuvassa poroja yritetään hätistellä
ihmisen toimesta kävellen ilman koiraa. Oikeanpuoleisessa kuvassa poron olemus muuttui heti, kun
(kytketty) koira tuotiin pellolle.

Tapaus 4, loppukesä (sadonkorjuun jälkeen)
12 poroa ison viljelysaidan sisällä. Aitauksessa on eri lohkoja, syvät viemäriojat ja metsiköitä.
Poroja ei näe, vaan niiden poistuminen pitää varmistaa sillä, että jokaisella veräjällä on
henkilö vahdissa.
Aiempina vuosien kokemusten mukaan ko. alueelta porojen poistaminen ilman koiraa vie kolmella
työntekijällä koko päivän. Yhden koiran ja kahden koirattoman työntekijän kanssa porojen
poistaminen nopeutuu, mutta vie silti aikaa tunteja, ja vaatii usein kävelyä alueen sisällä porojen
ryöstäessä väärään suuntaan.
Alueelle mentiin kolmen koirakon voimin. Peltoalueen pohjoislaita käytiin tarkastamassa autolla, ja
kun poroja ei siellä havaittu hajaantui kolme koirakkoa peltoalueen läpi kulkevan tien kohdalle.
Koirakot etenivät kohti alueen etelälaitaa koirat kytkettynä tarkoituksena saada porot ulos
kulmaveräjästä. Koirakot 2 ja 3 etenivät pellon reunaan, jossa porot olivat, koirakko 1 jäi
varmistamaan metsäalueen reunaan, jos poroja tarvitsisi kääntää takaisin. Koirakon 3 koira oli
ajotilanteessa hetken irti siirryttäessä lähelle poroja, koiran ei annettu irtaantua ohjaajasta 20 m
kauemmas. Koirakko 2 oli koko ajan porojen näkyvissä pellon reunassa. Porot ohjattiin rauhallisesti
ulos kulmaveräjästä. Koko tilanne oli ohi tunnissa, kävelyaika koirien kanssa n. 15 min.

2. Aitaamattomilta viljelyksiltä siirtäminen
Aitaamattomalta viljelykseltä siirtämisessä poroja voi loppukesällä siirtää paikalta ”säikäyttämällä”,
jolloin ne pysyvät paremmin poissa. Luonnollisesti eläinten hyvinvointi pitää huomioida aina.
Aitaamattomilta alueilta porojen siirrossa pitää olla tietoa porojen luontaisista kulkusuunnista ja
mahdollisista vaaratekijöistä alueella (esimerkiksi maantiet).
Keskikesällä porot juoksevat paljon, kun ne pakenevat paarmoja. Eräässä tapauksessa poroista
ilmoitettiin ja niitä lähdettiin välittömästä siirtämään pois pellolta. Paikalle siirtyminen kesti puoli
tuntia, mutta poroja ei havaittu enää lähistöllä. Paluumatkalla havaittiin yksittäisiä poroja
juoksemassa tiellä, mutta ei yhtään poroa pellolla. Paarma-aikaan porot hakeutuvat mielellään
erilaisten rakennusten suojaan.

2.1. Tapauskuvauksia nuoren koiran kehittymisen näkökulmasta
Alkukesällä (kesäkuun alku) 6 poroa (3 hirvasta + nuoria poroja) oli syömässä pellolla. Nuoren koiran
(8 kk) kanssa kuljetetaan porot kävellen porojen perässä rauhallisesti pellolla ja noin 300 m pellon
reunasta metsään, josta porot jatkoivat matkaa omatoimisesti rauhallisesti kävellen näkymättömiin.
Koiraa ohjaillaan kiinnittämään huomiota poroihin, eikä esimerkiksi pensikosta lentoon lähteviin
lintuihin. Porojen kuljettamista kytkettynä harjoitellaan nuoren koiran kanssa kuukauden ajan aina
sopivan tilanteen sattuessa kohdalle.

Heinäkuun alussa nuori koira (ikä nyt 9 kk) otetaan kokeneemman koiran kaveriksi. Porot (hirvaat)
siirretään pellolta ajamalla vauhdikkaasti, niin että nuori koira ajaa kokeneemman koiran kaverina
poroja pellon reunaan saakka. Porojen poistuminen alueelta varmistetaan kiertämällä alue
kytkettynä olevien koirien kanssa. Nuori koira oppii kokeneemmalta koiralta, miten porojen kanssa
toimitaan, ja että porojen ajamisen jälkeen palataan välittömästi ohjaajan luokse. Koirilla
karkotetuista poroista näköhavainto seuraavana päivänä 5,5 km:n päässä pellolle, eivätkä porot
enää palanneet takaisin.

Heinäkuun loppupuolella nuori kokematon koira (ja kokematon ohjaaja) laitetaan yksin siirtämään
kolmea maatilan pihapiirissä asustanutta hirvasta. Hirvaat pyörittävät sekä koiraa että koiran
ohjaajaa tunnin ajan useaan kertaan peltoalueen ympäristössä kuitenkaan sieltä poistumatta. Nuori
koira on irti, ja se yrittää ajattaa hirvaita yksikseen kuitenkaan onnistumatta siirtämään poroja
kauemmas alueelta.
Seuraavana päivänä samat porot ovat samassa paikassa, mutta nuorelle koiralle tuodaan kaveriksi
kokenut koira. Koirat laitetaan pihalta porojen perään. Muutaman minuutin kuluttua porot ovat
siellä missä pitääkin eli vaaranrinteessä. Kymmenen minuutin aikana porot oli siirretty vaaraan,
koirat palanneet ohjaajien luokse ja työt oli siltä päivältä tehtynä. Porot eivät enää palanneet pihaalueelle koirien käynnin jälkeen.
Seuraava kokemus nuorelle koiralle saatiin samalla alueella tilanteessa, jossa neljä hirvasta oli juuri
tulossa pelloille. Nuori koira laitettiin ajamaan poroja pois yhdessä kokeneen koiran kanssa, mutta
kokenut koira otettiin pois pellon reunasta, ja nuoren koiran annettiin siirtää porot vaaraan yksin.
Nuoren koiran itsetunnon vahvistamiseksi ja itsenäiseen työskentelyyn opettamiseksi vanhemman
koiran tuki alussa hirvaiden kanssa helpotti nuoren koiran toimimista loppumatkalla yksin, koska
porot todennäköisesti luulivat, että perässä on vielä toinenkin koira.
Muutaman päivän kuluttua nuoren koiran itsetuntoa päästiin vahvistamaan entisestään, kun
peltoalueelle sattui yksikseen hirvas. Nuori koira ajoi hirvaan yksin ilman toisen koiran tukea suoraan
vaaraan. Hirvas oli todennäköisesti sellainen, joka oli ollut koiran edessä jo muutamaa päivää
aikaisemmin. ja siksi se kulki hyvin koiran edessä. Nuori koira sai hyvän positiivisen kokemuksen
yksin toimimisesta.
Kuvasarja, joka kuvaa koiran kulkureittiä:
A) Nuori koira yrittää yksin siirtää räkkähirvaita tuloksetta, hirvaat juoksuttavat kokematonta koiraa eikä koira
saa poroja pois alueelta.
B) Sama paikka ja samat porot mutta kokenut koira nuoren koiran apuna → porot poistuvat suoraan sinne
minne pitikin, ja koirat palaavat lähtöpaikkaan.
C) Kokenut koira nuoren koiran tukena pellon reunaan saakka, josta nuori koira jatkaa porojen kanssa
loppumatkan yksin.
D) Nuori koira siirtää koiran edessä kulkemaan oppineen hirvaan yksin suoraan vaaraan.

A

B

C

D

2.2. Tapauskuvauksia aitaamattomilta alueelta porojen siirtämisestä
Tapaus 1, loppukesä
Paikannusporo kymmenen poron parttiossa aitaamattomalla pellolla. Tieto pellolla oloon saatu
paikannuksen kautta. Keväällä kylvetty pelto houkutteli porot paikalle. Koira kävi vain nopean lenkin
porojen perässä, ajon kesto noin 5 sekuntia. Porot saavat siten rauhassa hakea suunnan, jonne
poistuvat. Läheisen maantien vuoksi poroja ei voinut painaa vauhdilla tietä kohti.
Oheinen kuva poron paikannustiedosta kertoo, miten poro on ollut ensin pari päivää samoilla
paikoilla. Kun poroparttio siirrettiin koiran kanssa pois pellolta, se siirtyi kauas peltopaikalta, jossa se
oli paikannusten mukaan ollut muutaman päivän ajan.

Tapaus 2, loppukesä
3 hirvasta ja vaadin, jotka käännetty ensin yhden koiran kassa tien toiselta puolelta pois. Toinen
koira perään ja molemmat koirat yhdessä siirsivät poroja haukkuen. Koirat palasivat 10 minuutin
kuluessa ja koiralla olleen GPS-pannan antaman paikannustiedon perusteella tiedettiin koirien
siirtäneen poroja vaaraan. Koirien juoksema matka oli 1,2 km.
Samassa vaarassa ollut paikannusporo reagoi toisten porojen siirtoon, sillä sen paikannustiedon
perusteella poro siirtyi koirien käynnin jälkeen 4,5 km päähän maantien eteläpuolelle, eikä se enää
palannut takaisin tien pohjoispuolelle. Tämä sama poro on siirretty koiralla edellisenä kesänä (ollut
myös silloin paikannusseurannassa). Kokemukset aikaisemmasta siirrosta todennäköisesti
vaikuttavat siihen, että kerran säikäyttämällä siirretty poro siirtyy herkästi koirien edessä.

Koirat ajoivat porot
täältä vaaranrinteeseen

Paikannuspangalla
varustettu poro paikansi
hetkeä ennen saman
vaaran rinteeseen jonne
koirat ajoivat pellolla
olleet porot.

Paikannuspankaporo siirtyi
välittömästi 4,5 km:n päähän
maantien eteläpuolelle eikä
palannut vaaraan.

Tapaus 3, rauhallinen kuljetus, vasatokka, loppukesä
Siirron kohteena oli noin 30 poron tokka, pääasiassa vasallisia vaatimia. Porot kuljetettiin
rauhallisesti kävellen koiran kanssa peltoalueen takana olevaan metsän reunaan saakka. Porot
poistuivat metsään, kohti vaaraa, rauhallisesti kävellen.

Tokassa oli mukana paikannuspangalla varustettu vaadin, joten tokan liikkeitä pystyttiin
tarkkailemaan. Puolen tunnin kuluttua tokan siirtämisestä porot olivat asettuneet paikalleen vaaran
rinteeseen. Päivän aikana porot kiersivät vaaran, ja palasivat iltaan mennessä samalle peltoalueelle,
josta ne oli aamulla laitettu liikkeelle.

paikannus klo 18, poro
palannut pellolle, josta
aamulla karkotettiin.
paikannus klo 10,
poro ei liikkeessä

paikannus klo 8,
porojen rauhallinen
siirto koiralla klo 9:30

paikannus klo 12,
poro ei liikkeessä

paikannus klo 16,
poro ei liikkeessä
paikannus klo 14,
poro liikkeessä 1 km/h

Tapaus 4, vasatokka, raju ajaminen koiralla, loppukesä

Elokuussa pellolla oli kymmeniä poroja, pääasiassa vasallisia vaatimia. Koiran kanssa mentiin
ensin liinassa kohti poroja, kun kaikki porot olivat liikkeellä, koira päästettiin irti. Koira ajoi vauhdilla
haukun kanssa (muutama minuutti porojen ajoa, tilanteen kokonaiskesto 10 min).
Tokka hajosi heti alussa. Noin 10 vaadinta tuli takaisin pellolle roukumaan vasojaan jo ennen koiran
paluuta. Puolen tunnin päästä ajotilanteesta pellolla ei ollut poroja, ja harjun toisella puolella porot
olivat syömässä vasat emiensä matkassa. Tässä tilanteessa olisi voinut olla parempi, että koira ei olisi
ajanut poroja niin rajusti, että vasat eivät eroa emistään. Rauhallisessa siirrossa porot voivat kulkea
niin, että vasat pysyvät emiensä matkassa.

Tapaus 5, lyhyt ajo ”säikäyttämällä”
Poron paikannusitieto näytti 6.8. klo 9 pellolle, josta tavattiin makaamasta 9 hirvasta ja noin 10 vasavaadinta. Porot ajettiin liikkeelle koiralla lyhyesti ilman haukkua. Porot siirtyivät viljelystien toiselle
puolelle pellolle, jossa oli lisää poroja. Koiran kanssa käveltiin tietä pitkin, ja porot lähtivät pellolta
ajattamatta nähdessään koiran tiellä.

Tunnin kuluttua koiratilanteesta paikannusporo paikansi vaaran lakeen liikkuen 3 km/h vauhdilla. Klo
13 poro oli paikoillaan vaaran etelärinteessä eivätkä porot enää palanneet pelloille.
Porojen herkkään liikkuvuuteen vaikutti todennäköisesti se, että tokassa oli poroja, joita oli ajettu
koiran kanssa aiemmin. Ne siis olivat oppineet, että koiran edessä tulee poistua paikalta.

3. Viljelysten päivystäminen koiralla ennen sadonkorjuuta
Kokeilun kohteena on 45 ha:n peltoalue, jota päivystettiin päivittäin koiran kanssa loppukesällä
ennen sadonkorjuuta. Koirakko kulki alueelle vähintään kerran päivässä 18 km:n päästä. Seurantaaika kesti 9 päivää, joiden aikana alueella käytiin yhteensä 15 kertaa tarkkailemassa tilannetta.
Ensimmäisellä kerralla pellolta tavattiin 5 hirvasta makoilemasta, ja ne ajettiin koiralla liikkeelle.
Koiran työskentelyä vaikeutti peltolohkojen pitkä kasvusto sekä suuret viemäriojat. Ensimmäisellä
kerralla tavatut hirvaat poistuivat alueelta kokonaan, ja niistä oli näköhavainto seuraavana päivänä
etäällä pelloista. Muutoin pelloilta havaittiin yksittäisiä, liikkeessä olevia poroja. Ensimmäisen kerran
jälkeisillä käynneillä pelloilta tavattiin poroja enimmillään 4 kpl, mutta tavallisin määrä oli 1, 2 tai ei
yhtään poroa.
Viljelysten päivystyksestä tehtiin kustannuslaskelma, jossa vertailtiin alueen päivystämisestä
aiheutunutta kulua alueen aitaamisen kuluihin. Koska alue ei ole herkkä keräämään poroja
keskikesällä, otettiin päivystyslaskelmassa huomioon ainoastaan alueen päivystäminen loppukesällä
ennen toisen sadon korjaamista. Koska alueelta tavattiin enimmäkseen yksittäisiä poroja, on
laskelmassa huomioitu päivystystarpeeksi 1 krt/vrk.

Kustannustarkastelussa päivystäminen koiralla ja alueen aitaaminen

Käyntejä alueella koiran kanssa 9 päivän ajan kerran päivässä. Koirakko kulkee alueelle 18 km:n
etäisyydeltä. Aiemmissa kustannustarkasteluissa (”Kustannustarkastelu erilaisista porojen
torjuntavaihtehdoista” –raportti) on todettu, että koiran käyttö on kannattavinta alle kymmenen
kilometrin etäisyydellä kohteesta. Tässä laskelma on kuitenkin tehty olettamuksella, ettei alueen
välittömässä läheisyydessä ole koiraa käytettävissä.

Matkakustannus 9 x 36 km x 0,42 €/km=

136 €

Työaika 9 x 1 h x 15 €/h =

135 €

Yhteensä

271 €

Alueen peltoala 45 hehtaaria aitaamatonta peltoa, kasvillisuus pääasiassa nurmi, osin suojaviljaan
perustettu. Samaan alueeseen liittyy tien toisella puolella sijaitseva pienempi peltoalue.

Aitaamistarve 4,2 km + 1 km
Aitaamiskustannus 4,33 €/m (alv 0%)

*v. 2018 todellinen hintataso

Suoja-aidan rakentamiskustannus yhteensä 5200 m x 4,33 €/m= 22 516 €
Vuotuinen kunnossapitotyö:
Työ 2 hlöä x 6 h x15€/h = 180 €
Matkat 1 x 40 km x 0,42 €/km = 17 €
Aidan sisään päässeiden porojen karkottaminen (keskimäärin kerran vuodessa)
Työ 3 hlöä x 3 h x15 /h = 90 €
Matkat 1 x 40 km x 0,42€/km = 17 €

Yhteensä

304 €

Rakentamiskustannus jaettuna 10 vuodelle = 2 252 €/v

676 €/v (investointiavustus huomioituna)

Vuotuiset kustannukset

304 €/v

304 €/v

Yhteensä

2 556 /v

980 €/v

4. Muilta alueilta siirtäminen
4.1. Koekohteena matkailukeskus
Hotellin piha-alue on ollut viimeisten vuosien aikana poroille mieleinen asentopaikka kesähelteillä.
Kymmeniä poroja on ajettu autoilla pois pitkin kesää aina kun poroja on saatu pyyntiaitaan. Tästä
syystä kohde valikoitui PEPOKO-hankkeen testikohteeksi.
Heinäkuun puoliväliin mennessä alueella oli liikkunut muutamia, vasattomia poroja, jotka toisinaan
makoilivat hotellin parkkialueen reunassa olevalla hietikolla. Poroista ei ollut haittaa matkailijoille
eikä yrittäjille.

20.7. ilman lämpötila kohosi yli 20 asteeseen, ja aiemmin tunturin ympäristössä laiduntaneet porot
kerääntyivät hotellin pihalle. Iltapäivällä poroja oli makuulla parkkialueella noin 40 kpl. Porojen
reaktiota koiraan testattiin ensin kytketyllä koiralla, johon eivät juuri reagoineet mitenkään. Koiran
ollessa vapaana, osa poroista kaikkosi kauemmas, osa tuli kokeilemaan voimiaan koiraa päin.

Porojen annettiin olla seuraava päivä ”rauhassa”. Kahden päivän aikana porot olivat vallanneet
hotellialueen niin, että 22.7. aamupäivällä poroja oli hotellilla lähes 50, ja poroja makoili jopa
hotellirakennusten sisätiloissa. Hotellin pääovi oli eristetty aidoilla ja naruilla, etteivät porot pääsisi
sisäänkäynnille. Osa poroista oli käyttäytynyt matkailijoiden koiria kohtaan vihamielisesti.

Iltapäivällä viiden aikaan aloitettiin porojen tehostettu karkottaminen. Aluksi poroja siirrettiin
kauemmas kahdella koirakolla niin, että koirat olivat kytkettynä. Siirretyt porot palasivat yrityksistä
huolimatta aina hotellin piha-alueelle. Haastetta koirien kanssa työskentelyyn lisäsivät joka puolella
liikkuvat matkailijat, heidän koiransa sekä liikenne.

Illalla porojen siirtämiseen lisättiin koirakkojen määrää niin, että työssä oli neljä koiraa ohjaajien
kanssa. Porot saatiin siirrettyä niin, että aina takaisin hotellille yrittäessä poroja vastassa oli koira.
Porot saatiin siirrettyä 1,5 km:n päähän, ja pysyivät pois aamuun asti paria ryöstökästä
lukuunottamatta. Aamulla hotellille oli palannut 27 poroa, joista kymmenkunta poistui paikalta
lyhyen koiralla ajattamisen (100m) jälkeen. Aamupäivä oli todella kuuma, joten poroja ja koiria ei
haluttu rasittaa liikuttamalla niitä kuumalla ilmalla. Hotellialueelle jääneet loput porot poistettiin
rakentamalla hotellin taakse pyyntiaita, josta porot saatiin kiinni, ja kuljetettiin autoilla pois ilman
jäähdyttyä. (Yksityiskohtaisempi kuvaus toiminnasta erillisessä lomakkeessa, liite 2.)

Porojen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät
Hotellin pihaporojen määrään vaikuttaa olennaisesti sää, ja säähän liittyen räkkätilanne. Heinäkuun
alkupuoli oli viileä, ja poroja oli lähinnä hotellin viereisellä parkkipaikalla enimmillään kahdeksan
vasatonta poroa. Ilman lämpötila kohosi yli 20 asteen vasta 20.7. Samaan aikaan ilman
lämpenemisen kanssa ilmestyivät paarmat. Välittömästi paarma-ajan alkaessa porojen määrä
hotellin piha-alueella lisääntyi.

Kahtena edellisenä kesänä (2018 ja 2017) Sallatunturin hotellilta on jouduttu poistamaan poroja
kuljettamalla niitä pois alueelta. Molempina vuosina porojen vaatiessa toimenpiteitä, ilman
lämpötila on ollut yli 20°. Huomattavaa on myös se, että poroista koettu ongelma kohdistuu
ainoastaan yhden hotellin pihaan, alueen muiden yritysten mukaan ongelmia poroista ei ole.
Hotellilla on ollut rakennustyömaa kesästä 2017 lähtien, ja siitä johtuen piha-alueella on sora- ja
hiekkapintaa, mikä osaltaan
houkuttelee poroja räkkäaikana.

Mitä matkailukeskuskokeilu opetti?
Matkailualueelta poroja poistettaessa on omat ongelmansa verrattuna ns. normaaliin
peltoporotoimintaan.
1. Matkailijat haluavat, että poroja näkyy, ja niitä voi valokuvata, mutta liian tuttavalliseksi porot
eivät saa alkaa. Matkailuyritysten osalta piha-alueen ”houkuttelevuuteen” kannattaa kiinnittää
huomiota; hiekkapiha ja avoimet varjoisat rakennukset houkuttelevat poroja räkkäsuojaan.
2. Porot oppivat uusille tavoille todella nopeasti, muutamassa päivässä: Muutama alueella ollut poro
voi kerätä kavereita nopeasti ilman lämpötilan kohotessa ja räkkä- (erityisesti paarma-)ajan alkaessa.
Uudetkin alueelle tulleet porot tottuvat nopeasti ”häiriötekijöihin” liikenteeseen, turistikoiriin yms.
sillä ne ovat usein poron mielestä pienempi haitta kuin räkkä, jolta poro hakee suojaa.
3. Nopea reagointi koiran kanssa aikaisessa vaiheessa, jolloin porot eivät ole vielä ”asettuneet
taloksi” karkottaa porot helpommin, alueelle asettuneet porot vaikeampi karkottaa ja vaativat
enemmän työtä.
4. Toimittaessa koiran kanssa matkailukeskuksessa, aiheuttavat matkailijayleisö, matkailijoiden
koirat sekä jatkuva liikenne lisähaastetta toiminnalle ja koiran käytölle.
5. Isomman poromäärän ollessa kyseessä, etenkin jos ne ovat jo tottuneet pysymään alueella,
useampi koirakko toimii yhtä koiraa paremmin. Koiraharrastajat voivat hyvin toimia yhteistyössä
mukana omien koiriensa kanssa. He tarvitsevat kuitenkin aina paliskunnan luvan toimimiseensa ja
ohjausta työhön.
6. Porojen, koirien ja ihmisten hyvinvointi tulee aina huomioida. Jos poroja joudutaan siirtämään
myöhään illalla / yöllä / aikaisin aamulla, ei saa esimerkiksi huutaa kovaäänisesti koiralle ohjeita.

4.2. Koiran kanssa toimiminen asutuksen ja muun infran vaikutusalueella
Porojen siirtoa testattiin myös alueilla, jossa on asutusta tai muuten porojen kuljetusta haittaavaa
infraa. Maantiet, asutus tai muut rakennetut esteet lisäävät porojen kuljetuksen haastavuutta, ja
tällaisissa kohteissa korostuu erityisesti ohjaajan osaaminen, ettei toiminnalla aiheuteta vahinkoa.
Tiheän asutuksen alueella rakennusten liikkumiselle aiheuttama haitan lisäksi sijaitsee maanteitä,
joten liikenne on riskitekijä niin poroille kuin koirillekin. Porot pyrittiin siirtämään rakennusten
läheisyydestä maanteiden länsipuolelle, ja sieltä kauemmas asumattomalle alueelle. Poroja
siirrettäessä rakennusten läheisyydestä toimittiin rauhallisesti, koirat olivat kytkettynä, ja poroja
ohjailtiin oikeaan suuntaan rauhallisesti. Maantie ylitettiin kohdasta, jossa nopeusrajoitus oli 60
km/h eikä poroja päästetty maantietä kohti alueilla, joissa nopeusrajoitus oli suurempi. Maantiellä
oli varoittaja, joka pystyi tarvittaessa pysäyttämään liikenteen. Maantielle asetettavat siirrettävät
varoitusmerkit todettiin kokeilun aikana tarpeellisiksi. Porot kuljetettiin kytketyn koiran kanssa
rauhallisesti maanteiden ylitse, ja vasta kun varmistettiin porojen oikea kulkusuunta, päästettiin
koira haukun kanssa ajamaan poroja vauhdikkaammin. Liikkeelle ajetut porot poistuivat alueelta,
eikä niitä enää siellä tavattu.
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Toisenlainen rakennetun infran kohde sisälsi rakennuksia, maatilan eläimiä ja niiden aitauksia sekä
aidattuja alueita. Porojen kuljettamisen suurin haaste oli se, että aitojen ja muun infran
vaikutuksesta porojen kuljetusreitillä oli hyvin kapeita kujamaisia kohtia, joista porot piti saada
ohjattua oikeaan suuntaan. Porojen siirto aloitettiin hyvin rauhallisella kuljetuksella hyvin hallinnassa
olevan koiran kanssa. Koiran ei annettua haukkua, sillä tarkoituksena oli saada siirrettyä kapean
kujan läpi ilman vahinkoja ja aitaan päin juoksemisia. Kun porot saatiin kuljetettua kujasta,
päästettiin koira ajamaan poroja vauhdikkaammin haukun kanssa. Koiran ajomatka oli lyhyt, ja
porojen annettiin siirtyä oikeaan suuntaan.
Porojen oikean kulkusuunnan varmistamiseksi toinen koirakko oli varmistamassa, etteivät porot
ryöstä maantien kautta takaisin kylään. Kun porot saatiin koirien avulla siirrettyä kauemmas
rakennuksista ja muusta infrasta, otettiin kuljetusavuksi mönkijä, jonka kanssa poroja siirrettiin
etäämmälle maastoon.
Haaste porojen kuljettamiseen lisääntyy, mikä poroissa on alueelle ”asettuneita” tai palanneita
poroja, joita on siirretty samassa kohdassa ennenkin koiran kanssa. Porot oppivat muistamaan
kohdan, jossa koira laitetaan ajamaan vauhdikkaammin, ja alkavat karttamaan sen kautta
kulkemista. Tällaisten porojen kuljettaminen kujan kautta toistuvasti vaatii koiralta ja ohjaajalta
enemmän sinnikkyyttä ja taitoa.
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5. Paikannusporojen seuranta koetoiminnan tukena
Paikannusporojen tarkastelua suoritettiin paliskunnan käytössä olevien seurantapankatietojen
pohjalta. Kesällä 2019 Sallan paliskunnassa oli käytössä Tracker –paikantimia 95 porolla ja Ultracom
–paikantimia 80 porolla. Taustatietoina oli käytössä paliskunnan seurantatietoja sekä tietoja
peltoporokäynneistä hanketarkastelua edeltävältä vuodelta (2018), joita on hyödynnetty myös
hankkeen raportissa ”Sallan paliskunnan toimintaympäristön tarkastelu”. Kesälle 2019 otettiin
hankkeen koetoiminnan tueksi seurantaporoja tarkempaan tarkasteluun erityisesti ensisijaisen
tutkimusalueen läheisyydestä. Lisäksi hankkeen seurantaan valittiin neljä samaa poroa, jotka olivat
edellisenä kesänä olleet jollain tavoin tekemisissä koiran kanssa, ja joilta paliskunnassa oli
paikannustietoaineistoa käytettävissä jo vuodelta 2018. Pidemmälle ajalle takautuvasti ajoittuva
seurantatietojen hyödyntäminen osoittautui mahdottomaksi, koska varmuutta seurantapankojen
olemisesta samoilla poroilla ei ollut. Porojen paikannustiheys oli pääsääntöisesti kerran
vuorokaudessa, mutta tarkemman tarkastelun kohteena olleiden porojen paikannuksia tihennettiin
ajoittain, jotta pystyttiin seuraamaan porojen vuorokauden aikaista liikkumista.
Poro nro 9
Kesällä 2018 poro nro 9 oli karkotettu paliskunnan tietojen mukaan koiralla pellolta (A) kesäkuun
alussa Lisäksi elokuussa poro oli vieraillut kertaalleen kahdella eri pellolla(B ja E) Vallovaarassa, joista
se karkotettiin saman päivän aikana koirilla pois.
Hankkeen seurantaa varten sama poro otettiin GPS-seurantaan myös kesällä 2019. Nyt poro
pysytteli alkukesän kauempana pelloista eikä vieraillut peltojen lähistöllä lainkaan.
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v. 2019 elokuussa poro liikkui samalla alueella kuin vuotta aiemmin, ja vieraili pelloilla seuraavasti:
Pelto (B) 7.8. Samalla pellolla poro vieraili edellisenä vuotena 11.8.
Pellolla (C) 8.8. Paikannus samalle pellolle (C) 31.8., ei ajettu pois. (Syyskuussa paikannus pellolle 8.9.
ja 9.9., ei ajettu pois) Tällä pellolla poro ei vieraillut edellisenä vuotena lainkaan. Kyseisen pellon

osalta erona toiminnassa oli se, että viljelijä ilmoitti elokuun alussa, ettei poroja tarvitse ajaa pois
tältä pellolta, koska ei korjaa toista satoa. Vuonna 2018 kyseinen peltoalue päivystettiin koirien
kanssa koko elokuun ajan, vuonna 2019 poroja ei ajettu enää elokuussa pois pelloilta.
Poro joutui pellolla (D) viljelysaidan sisään 10.8., jossa oli 17.8. saakka, jolloin poistettiin koirien
kanssa. lomake (Syyskuussa veräjä auki, paikannus pellolle 23.9., 24.9., 27.9. ja 28.9. ei ajettu pois)
Paikannus peltoon (E) 20.8. ja 25.8. , ei ajettu pois. (Syyskuussa 16.9. paikannus samalle pellolle, ei
ajettu pois)

Poro nro 16
Tämä poro oli kesäkuussa 2018 saman peltoalueen lähellä (pelto A), josta poroja karkotettiin koiralla
kesäkuun alussa. Poro poistui tuolloin peltojen läheisyydestä välittömästi koiran käynnin jälkeen eikä
palannut syksyyn mennessä pelloille ollenkaan.
Kesän 2019 aikana poro nro 16 ei käynyt ollenkaan peltojen läheisyydessä, eikä paikassa, josta se
edellisenä kesänä oli koiran kanssa karkotettu.

Poro nro 159
Poro nro 159 oli kesäkuussa 2018 samanaikaisesti edellä kuvattujen porojen kanssa peltoalueen
läheisyydessä, josta vasta vasoneet porot karkotettiin koiralla.
Kesällä 2019 poro paikansi 15.6. aidatun pellon kulmaan (Pelto A), muutoin ei havaintoja peltojen
läheltä koko kesänä.

Poro nro 23 (v. 2019 358402520132)
Vuonna 2018 poro nro 23 karkotettiin kerran pellolta koiralla (7.8.), jonka jälkeen poro ei käynyt
pelloilla koko syksynä vaikka liikkui peltojen läheisillä vaaroilla.

2019:
5.8. Paikannus pellolle (B). (lyhyt ajo koiralla ko. pellolla illalla, kyseistä poroa ei nähty, mutta haukku
karkotti alueella olevat porot liikkeelle)
6.8. paikannus pellolle (C) aamulla klo 9. (klo 10 poro pellolla samojen hirvaiden kanssa, jotka
laitettiin illalla liikkeelle pellolta C). Lyhyt ajo koiralla (Ruska). Klo 11 poro paikansi Vallovaaran
lakeen liikkuen 3 km/h, klo 13 poro oli paikallaan Vallovaaran etelärinteellä.

9.8. paikannus pellolle (C) aamulla.

11.8. porot (4 kpl) ajettu pellosta (C) kahdella koiralla Vallovaaran rinteeseen, josta paikannusporo
lähti liikkeelle Sallantien eteläpuolelle. (lomake 11.8.)

koirat 11.8.

12-13.8. poro siirtyi pohjoisemmaksi.

17.8. poro paikansi aamulla pellolle (C). Paikalle mentäessä pellolta tavattiin noin 30 poron tokka
(pääasiassa vasallisia vaatimia), joita liikutettiin pois pellolta koiran kanssa rauhallisesti poroja
säikyttämättä. (tarkempi kuvaus kohdassa 2. Aitaamattomilta viljelyksiltä siirtäminen Tapaus 3.
Rauhallinen kuljetus)

14.-27.8. välisenä aikana liikkui paljon, paikansi pellolle (C) kahdeksana päivänä (16.-17.8. ja 23.27.8.). Loppukuusta poro siirtyi kauemmas peltoalueelta.

16.8. sää alkoi lämpenemään, ja todennäköinen syy peltoalueelle siirtymiseen oli polttiaisten
runsastuminen sekä kohtalaisen huono sienitilanne. 25.8. sateen vaikutus sienten esiintymiseen
näkyi loppukuusta, jolloin poro liikkui vaaroissa, eikä enää pelloilla.
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Johtopäätöksiä ja pohdintaa paikannusporojen tarkastelusta
Alkukesällä 2018 paljon poroja kerääntyi vasomisaikana peltoalueelle, jossa ne eivät kesällä 2019
käyneet lainkaan. Kesäkuussa 2018 oli tehty karhuhavainto alueelta, jolla porot viihtyvät vasontaaikaan. Todennäköisesti karhulla oli tekemistä porojen kerääntymiseen aukealle pellolle, porot eivät
myöskään suostuneet tuolloin kulkemaan suuntaan, jossa karhu oli havaittu.
Kahden kesän tarkastelun tuloksena (n. 175 paikannuspankaa) voidaan todeta, että keskikesä on
aikaa, jolloin paikannusporot eivät liiku peltojen läheisyydessä. Todennäköisesti suurin osa
paikannuspangoista on vasovilla vaatimilla, jotka viihtyvät tokissa jängillä. Heinä-elokuun vaihteessa
porot alkavat liikkumaan enemmän vaihtaessaan syyskesän laitumille, jolloin poroja voi liikkua myös
peltojen läheisyydessä enemmän. Läheskään kaikki porot eivät kuitenkaan mene pelloille, vaikka
lähistöllä liikkuvatkin.
Poron 23 liikkeitä tarkasteltaessa havaittiin, että elokuussa 2018 poro kävi pellolla vain yhden
kerran, josta se karkotettiin koiralla. Sen jälkeen poro ei käynyt pelloilla ollenkaan, vaikka liikkuikin
peltojen läheisyydessä. Sen sijaan elokuussa 2019 poro 23 paikansi pelloille yhdeksänä päivänä.
Elokuussa 2019 tätä peltoaluetta ei päivystetty koiran kanssa aktiivisesti, vaan porojen annettiin
ruokailla pellolla rauhassa. Sen sijaan elokuussa 2018 pellolta karkotettiin poroja koirien kanssa lähes
päivittäin. 11.8. 2019 koirilla ajettaessa poroja pellolta vaaranrinteeseen, poro 23 siirtyi saman tien
kokonaan toiselle alueelle. Todennäköisesti silloin, kun poroja ajetaan koirilla niin, että poroille tulee
ns. pakoreaktio, ulottuu pellolta ajettavien porojen pakenemisvaikutus myös alueen muihin
poroihin. Sen sijaan poroja rauhallisesti kuljetettaessa koiralla, poroille ei tullut pakoreaktiota, vaan
porot kiersivät samoille pelloille takaisin saman päivän aikana. (17.8.)

6. Yhteenveto ja johtopäätöksiä kenttäkokeista
Koiran käyttö
Koira on erittäin tehokas työkalu porojen siirtämisessä. Alkukesällä ja vasallisten vaatimien kanssa
koiraa on parasta käyttää kytkettynä, etteivät vasat eroa emistään. Samoin alueilla, joissa infra,
liikenne jne muodostavat riskin porojen turvallisuudelle, koiran käyttö on oltava varovasta.
Hirvaiden ja vasattomien vaatimien siirrossa turvallisilla alueilla voidaan käyttää ”säikäyttämistä”. Se
tarkoittaa, että koira tuodaan paikalle, porojen annetaan hakea oikea kulkusuunta ja koira
päästetään hetkeksi porojen perään. Säikäyttäminen voi olla esimerkiksi vain viiden sekunnin
mittainen ajattaminen. Säikäyttämisellä ei tarkoiteta pitkäkestoista, vauhdikasta ajoa ilman mitään
kontrollia. Usein intensiivinen, vauhdikas siirto kestää vain pari minuuttia, joten se ei ole porolle
pitkäkestoisen stressin aiheuttaja.
Säikäyttäminen tehdään vain poroille, jotka muuten palaisivat helposti takaisin kohteeseen. Tällaisia
ovat esimerkiksi porot, jotka ovat oleilleet alueella jo useita päiviä. Mm. räkkä (eritoten paarmat),
pedot, helle ja muut ympäristön olosuhteet voivat houkutella poroja alueelle. Jos säikäyttäminen ei
ole mahdollista, porot siirretään rauhallisesti pois alueelta. Joskus rauhallisesti siirretyt porot
palaavat helposti takaisin kohteeseen. Tällöin ne siirretään uudelleen, entistä kauemmaksi.
Jotkut porot eivät kunnioita etenkään kokemattomia koiria. Niiden siirrossa on käytettävä voimaa,
joka herkemmille poroille olisi aivan liian kova paine. Hyvä, kokenut koira osaa säädellä tarvittavaa
painetta ja liikuttaa poroja tarvittavalla voimalla.
Eläinten turvallisuus ja hyvinvointi on huomioitava kaikissa tilanteissa. Porojen siirto aitauksista on
tehtävä erityisen varovasti, etteivät eläimet juokse päin aitoja. Samoin liikenne ja esimerkiksi
kotieläimet on huomioitava aina, ettei porot tai koira aiheuta lisää vahinkoja poroja siirrettäessä.
Pelkkä koiran haukku ei välttämättä riitä kovin pitkälle. Kokeiden aikana kuvattiin videolle tilanne,
jossa koira haukkuu pellolla olevia poroja autosta. Porot lähtevät haukusta liikkeelle, mutta
pysähtyvät nopeasti katsomaan, onko koiraa näkyvissä. Pelkkä haukku riitti vain saamaan porot
liikkeelle. Pysähtyneet porot jatkoivat matkaa vasta sitten, kun koira tulee niiden näköpiiriin. Koiran
näkemisen ansiosta porot pakenevat pois pellolta. Tämän perusteella voidaan ajatella, että pelkkä
haukkuääni ei välttämättä riitä porojen siirtämiseen, etenkin jos ne ovat vähänkin tottuneet koiraan.
Videolla kuvatut porot eivät olleet tottuneet koiraan.
Koira on erittäin tehokas työkalu porojen siirtämisessä. Koiran tulee olla ohjaajan hallinnassa, ja
ohjaajan tulee myös omalla olemuksellaan tukea koiran toimintaa, sillä koira ei työskentele yksin. On
poroja, jotka eivät kunnioita etenkään kokemattomia koiria. Kokematon koira tarvitsee apua
oppimiseen ohjaajalta. Myös toinen, kokenut koira auttaa koiraa oppimaan.
Etenkin koiraa kunnioittamattomien porojen siirrossa ohjaajan toiminta ja koiran tukeminen on
tärkeää. Hyvä, kokenut koira osaa säädellä porojen mukaan tarvittavaa painetta ja liikuttaa poroja
tarvittavalla voimalla.
Eläinten (sekä koiran että porojen) turvallisuus ja hyvinvointi on huomioitava kaikissa tilanteissa.
Porojen siirto aitojen tai muiden esteiden läheisyydestä on tehtävä erityisen varovasti. Myös liikenne
ja esimerkiksi kotieläimet on huomioitava aina, etteivät porot tai koira aiheuta lisää vahinkoja poroja

siirrettäessä. Ohjaaja päästää koiran irti vain, kun se on turvallista kaikille osapuolillle siirron
kannalta.
Koiraa käytettäessä esimerkiksi huomioliivit niin koiralla kuin ohjaajalla osoittavat, että koirakko on
luvallisissa töissä. Lisäksi ne parantavat koirakon näkyvyyttä ja esimerkiksi liikenneturvallisuus
paranee. Liivien avulla koira tiedostaa, mitä tehtävää se on tekemässä. Työkoira oppii tietämään
liiveistä, että sillä on lupa ajaa poroja, vaikka se olisi muutoin kiellettyä.

Kenttäkokeet
Hankkeessa ensisijaiseksi koealueeksi valittu kohde oli laaja, aitaamaton pelto- ja piha-alue, josta
poroja oli jouduttu poistamaan vuosittain. Alkukesästä aluetta tarkkailtiin päivittäin. Kesän edetessä
tarkkailukäyntejä vähennettiin, mutta alueen asukkaat ilmoittivat välittömästi porojen
havaitsemisesta alueella.
Kesäkuussa alueelta tavattiin poroja kolmella käyntikerralla: 3.6. sekä 13.6. ja 14.6., jolloin porot
olivat samoja kahtena päivänä peräkkäin. Porot karkotettiin kuljettamalla ne pois pellolta kytkettynä
olevan koiran kanssa. Kerran samat porot jouduttiin karkottamaan kahtena peräkkäisenä päivänä,
mutta muuten porot eivät enää palanneet peltoalueelle karkotusten jälkeen.
Heinäkuussa kohteesta tavattiin poroja viisi kertaa. 2.7. poroja oli 10 kpl, muilla kerroilla 1-4 kpl.
Heinäkuussa porojen karkottaminen tehtiin kovemmalla vauhdilla 1-2 vapaana olevan koiran kanssa
niin, että porojen ajattaminen kesti muutamia minuutteja. Usein intensiivinen ajoaika on
enimmillään vain pari minuuttia, joten se ei ole poroille pitkäkestoisen stressin aiheuttaja.
Heinäkuussakin karkotetut porot pysyivät poissa alueelta lukuun ottamatta hirvaita, jotka eivät
ensimmäisellä kerralla suortuneet poistumaan pentukoiran edessä. Nämäkin kuitenkin ohjattiin
seuraavana päivänä pois peltoalueelta kokeneemman koiran kanssa, eivätkä ne enää palanneet
alueelle karkotuksen jälkeen.
Elokuun alkupuolella (paikannus)porot kulkivat vaarojen ja tuntureiden rinteitä, ja siirtyivät pitkiäkin
matkoja vaihtaessaan laidunalueita kesälaitumilta syyskesän laitumille. Poroja liikkui myös
koealueen läheisyyteen sekä etelästä että lännestä. Porot olivat enimmäkseen vaaroissa, mutta osa
myös ajoittain läheisillä peltoalueilla. Kauimmaiset porot kerääntyivät alueelle kulkien viikon aikana
lähes 30 km:n matkan. Elokuussa koealueena ollutta peltoaluetta ei enää aktiivisesti päivystetty
koirien kanssa, sillä viljelijä ilmoitti, että porot saavat olla pelloilla, koska toista satoa ei korjata.
Peltoalueen läheisyydessä liikkuneista paikannusporoista osa paikansi pellolle, mutta osa alueen
poroista ei mennyt pelloille, vaan viihtyivät paremmin metsämailla.
Elokuussa alueella tehtiin yksittäisiä koeluontoisia karkotuksia, joissa testattiin mm. erilaisten
toimintatapojen vaikutusta porojen käyttäytymiseen. Koirien karkottaessa poroja peltoalueelta
vauhdikkaasti haukun kanssa ajaen kilometrin matkan vaaran rinteeseen, havaittiin samassa
vaaranrinteessä olleen paikannuspantaporon siirtyvän saman tien koirien käynnin jälkeen
kilometrien päähän tästä paikasta eikä se enää palannut kyseiseen paikkaan ollenkaan. Tätä samaa
poroa oli siirretty edellisenä kesänä koiralla, ja todennäköisesti kokemukset aiemmasta siirrosta
vaikuttivat siihen, että kerran säikäyttämällä siirretty poro siirtyy herkästi koiran edessä.
Paikannusporoseurannasta ilmeni myös toisessa tapauksessa aiemmin koiralla karkotettujen porojen
herkkyys reagoida koiraan. Vain muutaman sekunnin kestävä, ”säikäyttävä” ajo koiralla, laittoi porot
hyvin liikkeelle niin, etteivät ne enää palanneet alueelle, jossa joutuivat koiran kanssa tekemisiin.
Porojen säikäyttäminen voi olla vain muutaman sekunnin mittainen ajattaminen, ei pitkäkestoinen,
vauhdikas ajo ilman mitään kontrollia.

Kokeilussa testattiin myös loppukesällä vasatokan karkottamista pellolta rauhallisesti kuljettaen.
Porot kuljetettiin koiran kanssa rauhallisesti kävellen peltoalueen takana olevan metsä reunaan
saakka. Koira ei juossut eikä haukkunut eivätkä porot säikähtäneet koiraa. Tokassa olleen
paikannuspankaporon avulla tokan liikkeitä pystyttiin tarkkailemaan. Puolen tunnin kuluttua pellolta
poistumisesta porot olivat maastossa rauhallisina paikallaan, ja ne palasivat samana iltana paikkaan,
josta ne oli laitettu liikkeelle. Rauhallisessa kuljetuksessa poroille ei tule liikutettaessa pakoreaktiota,
vaan porot kulkevat rauhallisesti koirakon ohjaamina. Paikannusten perusteella porot eivät kokeneet
uhkaavaksi paikkaa jossa koiran kanssa toimittiin, sillä ne palasivat sinne nopeasti. Rauhallisen
kuljetuksen toinen ääripää on tokan ajaminen koiralla liian rajusti, jolloin porot hajaantuvat ja vasat
erkaantuvat emistään. Tällöin vain osa poroista siirtyy koiran edessä haluttuun paikkaan, mutta osa
vaatimista palaa takaisin etsimään vasaansa. Liian raju ajaminenkaan ei siis välttämättä karkota
poroja pysyvästi. Parhaaksi toimintatavaksi syyskesän vasatokan kanssa havaittiin porojen hallittu
siirto haukkuvan koiran kanssa, jolloin vaatimet vievät itse vasansa turvaan pois koiralla häirityltä
alueelta.
Kokeilu opetti, että alkukesästä jo pelkästään kytkettynä olevan koiran kanssa tehtävä porojen
karkottaminen toimii tilanteessa, jossa porot eivät ole vielä ”asettuneet” alueelle. Erityistä
varovaisuutta noudatettiin maanteiden läheisyyteen sijoittuvilla kohteilla, liikuttamalla poroja
hallitusti niin ettei poroja painettu tielle liian kovalla vauhdilla, mutta kuitenkin koiran käynti
kohteella vaikutti poroihin niin, etteivät ne enää palanneet pellolle. Aiempiin vuosiin verrattuna
kokeilun aikana porojen suhteen toimittiin heti saman päivän aikana kun ne havaittiin. Aiempina
vuosina porot olivat saattaneet olla alueella viikkoja, ennen kuin niitä alettiin poistamaan.
Todennäköisesti aikaisesta reagoinnista porojen oleskeluun pellolla koiran kanssa karkottaminen oli
kokeilukohteessa erittäin tehokasta.
Osa poronhoitoalueen pelloista on suojattu viljelysaidoilla porojen aiheuttamien vahinkojen
estämiseksi. Toisinaan poroja kuitenkin pääsee aidatuille alueille, joko auki jääneen veräjän tai
rikkoutuneen aidan kautta. Koiran todettiin nopeuttavan ja tehostavan porojen poistamista
viljelysaidan sisältä merkittävästi. Aidatulla alueella toimittaessa tärkeää on rauhallinen toiminta
koiran kanssa, sillä etenkin nuoret porot voivat hätääntyessään juosta päin aitaa ja loukata itseään.
Myös peltoalueen isot viemäriojat voivat olla riski sekä koiralle että poroille rajun ajamisen
yhteydessä. Porot laitetaan rauhallisesti liikkeelle koiran kanssa, ja niiden annetaan rauhassa etsiä
ulospääsy aidasta. Mikäli aidattu alue on hyvin laaja, saa useampi koirakko yhdessä paremmin
käännettyä porot kohti veräjää.
Tarkastelun kohteena oli myös viljelysten päivystäminen koiran kanssa ennen sadonkorjuuta.
Kertyneen aineiston pohjalta tehdyssä kustannuslaskelmassa verrattiin alueen päivystämisestä
aiheutunutta kulua alueen aitaamisen kustannuksiin. Alue ei ollut herkkä keräämään poroja
keskikesällä, ja loppukesästäkin alueelta tavattiin enimmäkseen yksittäisiä poroja. Näin ollen
kustannustarkastelussa huomioitiin syyskesällä ennen toisen sadon korjuuta toteutettava, kerran
päivässä tehty päivystäminen. Koealueen laskelmalla koiran kanssa päivystäminen todettiin olevan
kustannuksiltaan kolmanneksen aitaamisen kustannuksiin verrattuna. Toki olennaisin kustannuksiin
vaikuttava tekijä on koirakon etäisyys kohteesta. Mitä kauempana kohde sijaitseen, sitä
kannattavammaksi tulee aitaaminen.
Hankkeen ennalta valittu koekohde peltokohteiden lisäksi oli Sallatunturin matkailukeskus, jossa
poroista on koettu olevan viime vuosina haittaa erityisesti räkkäaikana. Kokeilu toteutettiin
tarkkailemalla alueen poromäärää, ja kun poroja alkoi kerääntyä hotellin piha-alueelle, aloitettiin
”ympärivuorokautinen koiratoiminta” useamman koirakon voimin. Mukana oli paliskunnan koirien
lisäksi koiraharrastajia, jotka toimivat omien koiriensa kanssa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Matkailualueelta poroja poistettaessa todettiin olevan haasteita enemmän kuin peltokohteissa
toimittaessa. Matkailijat haluavat, että poroja näkyy, ja niitä voi valokuvata, mutta liian
tuttavalliseksi porot eivät saa alkaa. Toimittaessa koiran kanssa matkailukeskuksessa aiheuttavat
matkailijayleisö, matkailijoiden koirat sekä jatkuva liikenne lisähaastetta toiminnalle ja koiran
käytölle. Porot oppivat uusille tavoille todella nopeasti, jo muutamassa päivässä porot tottuvat
”häiriötekijöihin” liikenteeseen, turistikoiriin yms., sillä ne ovat usein poron mielestä pienempi haitta
kuin räkkä, jolta poro hakee suojaa. Nopea reagointi koiran kanssa aikaisessa vaiheessa, jolloin porot
eivät vielä ole ”asettuneet taloksi” karkottaa porot helpommin. Alueelle asettuneet porot on
vaikeampi karkottaa ja vaativat enemmän työtä. Useampi koirakko toimii yhtä koiraa paremmin
isomman poromäärän ollessa kyseessä, etenkin jos porot ovat tottuneet olemaan alueella.
Porojen liikkumista ohjaa ensisijaisesti ravintotilanne, ja porot liikkuvat vuodenaikojen mukaisesti
erilaisilla laidunalueilla. Porojen siirtyminen alkukesällä kevätlaitumilta kesälaitumille sekä elosyyskuussa syyslaitumille ovat ajankohtia, jolloin kulkureiteille osuville viljelyksille voi kohdistua
hetkellistä haittaa. Kesä-heinäkuun kesälaidunaikana tokissa olevat porot pysyvät pääasiassa soilla.
Talviaikainen ruokinta ja porojen kevät- ja syyskierron siirtymät voivat lisätä joillakin alueilla
porotiheyttä.
Jos paliskunnassa on kesä- ja syyslaitumia runsaasti, ei ruuan puute ole todennäköisin syy mikä ajaa
porot pelloille. Vuotuiset sää- ja laidunolosuhteet voivat kuitenkin vaikuttaa porojen
käyttäytymiseen, esimerkiksi hyvänä sienisyksynä porot kulkevat kangasmailla sienten perässä, kun
taas huono sienivuosi voi ohjata poroja enemmän viljelyksille ruokailemaan. Myös kevään tulo ja
kasvillisuuden puhkeaminen vaikuttavat porojen kevään ja alkukesän liikkumiseen.
Todennäköisesti räkkä on suurin syy, jonka vuoksi porot pyrkivät keskikesällä asutuksen
läheisyyteen. Räkkäporolle räkän, erityisesti paarmojen, aiheuttama haitta on niin suuri, että se saa
porot hakeutumaan paikkoihin, joissa ne eivät luontaisesti viihdy. Koiran avulla porojen olemista
alueella haitataan toistuvasti niin paljon, että poro kokee olonsa epämukavaksi ja siirtyy toisaalle.
Myös petojen liikkumisella alueella voi olla vaikutusta porojen kerääntymiseen aukeille peltoalueille
ja asutusten läheisyyteen. Poromiesten havaintojen mukaan yksittäiset ”joutoporot” kerääntyvät
yhteen aukeille alueille makoilemaan, kun lähialueella liikkuu petoja. Syksyisin hirvikoirilla voi olla
porojen käyttäytymiseen vastaavanlaisia vaikutuksia kuin pedoilla.
Todennäköisimmät haittaporot ovat tokasta erillään olevat porot eli urosporojen lisäksi nuoret ja
vasattomat vaatimet. Vasalliset vaatimet pysyvät paremmin tokissa etäämpänä asutuksesta etenkin
alkukesällä vasojen ollessa pieniä. Nuoriin poroihin koiralla karkottaminen tehoaa parhaiten, ja voisi
olettaa, että nuorena pelloilta karkotetut porot pysyisivät paremmin pois pelloilta myös
vanhempana. Toisinaan sinnikkäimmät räkkäporot joudutaan kuljettamaan pois autoilla, mutta
käyttämällä kohteessa ensin koiraa, saadaan karkotettua nuoret ja arat porot pois, ja autolla
kuljetettavia poroja jää vähemmän. Käytännön töissä on huomattu, että yhdenkin, juuri oikean
haittaporon poistaminen saa myös muut porot pysymään poissa alueelta.
Hankkeen ensisijaisella koealueella suurin osa räkkäaikana tavattavista poroista on hirvaita.
Kuitenkin kohde sijaitsee porojen syyslaidun- ja rykimäalueella, jonne vaatimia siirtyy syksyksi
pitkienkin matkojen takaa. Mikäli hirvaat poistettaisiin alueelta kesällä kuljettamalla ne pois autoilla,
ei alueen hirvaskanta olisi todennäköisesti riittävä rykimäaikana. Asiaa näin tarkasteltuna
peltoporokoiratoiminnalla voi olla merkitystä myös porojen vasatuottoon.
Koira on erittäin tehokas työkalu porojen siirtämisessä. Koiran tulee olla ohjaajan hallinnassa, ja
ohjaajan tulee myös omalla olemuksellaan tukea koiran toimintaa sillä koira ei työskentele yksin. On

poroja, jotka eivät kunnioita etenkään kokemattomia koiria. Niiden siirrossa ohjaajan toiminta ja
koiran tukeminen on tärkeää. Hyvä, kokenut koira osaa säädellä porojen mukaan tarvittavaa
painetta ja liikuttaa poroja tarvittavalla voimalla. Eläinten (sekä koiran että porojen) turvallisuus ja
hyvinvointi on huomioitava kaikissa tilanteissa. Porojen siirto aitojen tai muiden esteiden
läheisyydestä on tehtävä erityisen varovasti. Myös liikenne ja esimerkiksi kotieläimet on huomioitava
aina, etteivät porot tai koira aiheuta lisää vahinkoja poroja siirrettäessä.
Koiran hyötyä porotöissä on vaikea mitata tarkasti. Ajankäytön vertailu pelkän ihmisen tekemään
siirtoon ja koiran mukaantulosta kuluneeseen aikaan näyttää selkeästi, että ihmisellä menee
moninkertainen aika koirakkkoon verrattuna. Tulosten perusteella voidaan todeta, että hyvä koira
korvaa helposti useita ihmisiä. Lisäksi koiran mukanaolo vähentää tarvittavaa työaikaa jopa murtoosaan. On vaikea kuvitella tilannetta, jossa koirasta ei olisi selkeää hyötyä porotöissä.

Liitteet
Liite 1. Lomake porojen siirtoon liittyvän tiedon dokumentointiin

PELTO- JA PIHAPOROLOMAKE
Päivämäärä ____________

Kellonaika ja tehtävän kesto_____________

Paikka __________________________________________________________________

Siirtäjien nimet: ___________________________________________________________

Matka kohteeseen siirtäjän kotoa (ajopäiväkirjaan kilometrit) ______________________

Ilmoittaja (ympäröi oikea vaihtoehto): maanviljelijä / poromies / sivullinen / muu

Poron paikkatieto

Porojen määrä ja porolaji(t) (vasoja / vaatimia / hirvaita tai härkiä)
___________________________________________________________________________

Koiran käytön kuvaus (yksi / useampi koira, haukutus autossa / liinassa, kävely koiran
kanssa alueella, koira paimensi porot rauhallisesti pois, koira ajoi porot pois vauhdilla jne)
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Porojen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät: räkkä, sää, kasvukauden vaihe, ravintoa tarjolla
luonnossa? Sää (oliko räkkää, sadetta)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Muita huomioita? Kirjoita kääntöpuolelle.

Liite 2. Kuvaus porojen siirrosta hotellin piha-alueelta. Malli liitteenä 1 olevan lomakkeen
täyttämisestä.

PELTO- JA PIHAPOROLOMAKE
Päivämäärä 21.7. – 27.7.2019

Kellonaika ja tehtävän kesto_____________

Paikka: Hotelli Revontuli / Sallatunturi
Siirtäjien nimet: NM (poronhoitaja), KM, PP, PS, MJ (koiraharrastajia)
Ilmoittaja (ympäröi oikea vaihtoehto): muu: hotellin henkilökunta
Poron paikkatieto: Porojen määrä ja porolaji(t) (vasoja / vaatimia / hirvaita tai härkiä) enimmillään n. 50
Lämpimän jakson alkaessa heinäkuun puolen välin jälkeen paarmat tulivat riesaksi hyvin
nopealla aikataululla. Tämä ajoi myös poroja suojaan lämmöltä sekä paarmoilta aukeille
alueille ja hiekkamontuille. Hotelli Revontulen piha-alueella on otollisia paikkoja porojen
räkkä- ja aurinkosuojaksi, sillä siellä on varjoisia luhtikäytäviä, hiekkaisia alueita hotellin
rakennusten välissä ja asfaltti-/hiekkapiha, jossa tuulee mukavasti. (Ks. kuva 1).
Sunnuntaina 21.7. poromiesten arvion mukaan Sallatunturin matkailualueella on ollut noin
60 poroa. Suurin osa niistä on ollut hotellin edessä ja hotellin lisärakennusten luhtikäytävillä
sekä hiekka-alueilla hotellin edessä.
Sunnuntaina 21.7. MJ on käynyt bordercollien kanssa siirtämässä poroja hotellin edestä noin
300 m lämpökeskuksen alueelle. Määrästä ei ole tietoa.
Maanantaina 22.7. päivällä NM on siirtänyt poroja hotellin piha-alueelta, jolloin niitä on
ollut siellä 48 kpl. KM ja PP tulivat paikalle illalla n klo 17, jolloin NM ohjeisti porojen siirtoon.
Kahden koiran avulla porot koottiin hotellin edestä ja sivurakennusten läheisyydestä yhteen
tokkaan ja sitä lähdettiin siirtämään pois piha-alueelta. Noin parikymmentä poroa siirtyi
kohti pohjoista mökkien piha-alueiden läpi ja loput siirtyivät kohti lämpökeskusta ja
hajaantuivat eri suuntiin, palaten noin 10 – 30 minuutin jälkeen piha-alueelle.
Illalla paikalle tulivat NM:n lisäksi MJ ja PS. Piha-alueelle palanneita poroja siirrettiin taas
pois neljän – viiden koiran avulla. Porot halusivat siirtyä Salla-Kuusamo –tien yli ja kun ne
olivat koirille turvallisella alueella, kaksi koiraa (Nella ja Rasa) laskettiin irti niiden perään.
Porot palasivat isolle tielle koirat perässään. Koirat tulivat tien viertä takaisin ohjaajien luo,
Pinja pysäytteli autoja varoittaen kuljettajia poroista ja koirista.
Pihan tyhjentämisen jälkeen pidettiin noin tunnin tauko, jonka aikana poroja kertyi taas
piha-alueelle. Ne laitettiin kaikki liikkeelle kohti Sallaa ja vietiin ketjussa kohti
laidunalueitaan. Neljän koiran ja viiden ihmisen ketju sai porot siirtymään noin 1,5 km pois
hotellilta, jonka jälkeen nämä siirretyt eivät enää palanneet piha-aluelle ko. iltana. Sen
sijaan siellä oli pari poroa, jotka olivat irtaantuneet pääjoukosta.

Aamulla NM, KM ja PP palasivat hotellille n klo 8:45. Pihassa oli 27 poroa, joita alettiin
siirtää pois. Koiria (2 – 3 kpl kerrallaan) pidettiin liinassa ja päästettiin irti ajamaan poroja
noin 100 metrin matkoja. Helle (+28 astetta) vaikutti selkeästi koirien ja porojen liikkumiseen
ja siksi siirtomatkat pidettiin kohtuullisina niin koirien kuin porojenkin kannalta.
Aamupäivällä poroja siirrettiin tällä tavoin muutaman kerran, kunnes tuli tieto, että
poromiehet tulevat hakemaan sinnikkäimmät porot pois. Sen vuoksi siirrot koirilla
keskeytettiin puolen päivän aikaan. Viiden aikaan illalla pystytettiin aitaus, johon porot
laitettiin kahden mönkijän, ihmisketjun sekä Niinan Ruska-koiran avulla. Aitaukseen tuli
vajaa parikymmentä poroa, joista yksi vasa päästettiin ulkopuolelle, sillä sen emä karkasi
aitaukseen päätyneestä joukosta. Myös läsipäinen vaadin, joka oli yksi vähiten ihmistä /
koiraa kunnioittaneista poroista ja joka ryösti usein pääjoukosta, jäi ulos siirrettävistä
poroista.
Porot kuljetettiin paikalta tiistaina ja vapautettiin kymmenien kilometrien päähän hotellin
alueelta.
Tiistai-iltana ja keskiviikkona alueella havaittiin vain 3 – 5 poroa. Perjantai-iltana paikalla oli
jo mainittu läsipäinen vaadin, sen vasa ja runovaadin, joita kävin siirtämässä koiran kanssa
pois hotellin piha-alueelta.
Keskiviikkona – torstaina poroisäntä oli havainnut poroja muutaman kilometrin päästä
hotellin alueelta Sallan suuntaan. Kuvauksen perusteella nämä porot olivat siirtyneet koiralla
siirtämisen jälkeen luontaisesti pois hotellin alueelta ja vaihtaneet maisemaa.

Porot eivät kunnioittaneet koiria, sillä hotellin alueella on paljon asiakkaita, joilla on koiria
mukana. Ihmisiä kunnioittivat vielä vähemmän. NM kertoi, että etenkin hirvaat voivat tulla
kiinni olevan koiran päälle, joten koira kannattaa päästää irti ja tukea sitä poroja
siirrettäessä.
Huomasinkin, että kun kaksi hirvasta oli hotellin lisärakennuksen sivulla, niitä kohti
juostessani ne eivät juuri reagoineet ihmiseen, vaikka matkaa oli vain 20 m. Vasta kuin
kanssani juokseva koira tuli pienen kummun takaa näkyville, ne läksivät liikkeelle.
Hotellin asiakkaat ja liikenne vaikeuttivat porojen siirtoa. Sen ainoan kerran, kun porot
läksivät kohti tunturia, niitä vastaan tuli koiraa ulkoiluttava perhe ja porot kääntyivät
takaisin. Asiakkailta tuli myös palautetta siitä, ettei poroja saa siirtää pois, sillä he halusivat
kuvata eläimiä. Kerroimme, että pyyntö siirtämiseen on tullut hotellilta, ja että on
ymmärrettävää, ettei noin ison lauman voi antaa olla hotellin alueella.

Porojen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät: räkkä, sää, kasvukauden vaihe, ravintoa tarjolla
luonnossa? Sää (oliko räkkää, sadetta)
Alueella oli hirmuinen helle, ja paarmakausi oli juuri alkanut. Paarmoja olikin huomattavan paljon.

Porojen luontainen laidunalue oli hotellilta parin kilometrin päässä oleva jänkä, jossa ne söivät yöt
tullen lepäämään ja suojaan paarmoilta hotellin alueelle päiväksi.

Muita huomioita? Kirjoita kääntöpuolelle.
Liikenteen ohjaamiseen olisi pitänyt varautua paremmin. Oletuksen oli, että porot voisi saada
siirrettyä tunturin suuntaan, eikä tien yli / tielle. Niiden luontainen kulkusuunta oli kuitenkin tien
suuntaan (kohti niiden laidunalueita, joissa ne olivat yöt syömässä), ja oli todella vaikeaa saada
poroja mihinkään muuhun suuntaan.
Porot olivat päässeet tottumaan hotellin piha-alueeseen jo edellisenä kesänä. Nyt niitä tuli päivä
päivältä enemmän, muutamassa päivässä se noin 60 poroa. Muutama päivä on pitkä aika, jos
ajattelee porojen ”tarttumista” alueelle. Porot kannattaa siirtää heti niiden tultua alueelle, etteivät
ne ehdi tottua alueella olemiseen.

Kuva 1. Hotelli Revontulen piha-alue. Valkoisella ympyrällä on merkitty alue, jossa porot oleskelivat
ja johon ne kokoontuivat. Punaisilla nuolilla on merkitty niiden luontaiset kulkusuunnat, joihin porot
läksivät mieluiten. Kuvan vasemmasta yläkulmasta alkaa Salla-Kuusamo –valtatie, joka aiheutti
siirtämiseen haasteita. Porot liikkuivat mielellään ko. tietä pitkin kohti luontaisia laidunalueitaan
(katso kuva 2.)

Kuva 2. Punaisella rastilla on merkitty hotelli Revontuli ja nuolella jänkäalue, jossa porot laidunsivat
öisin.

