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Valkoposkihanhien aiheuttamien  

vahinkojen ennaltaehkäisy 

Makeran rahoittama hanke 2019-2021  

Yhteistyössä: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Turun yliopisto 

LSL-uudistusryhmän kokous 



© Luonnonvarakeskus 2 

Hanke-esittelyn sisältö 

1. Tutkimussuunnitelma 

2. Toteutus 2019 

3. Suunnitelma 2020 
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1. Kokeelliset maastotutkimukset 

 - Tutkimme hanhien esto- ja karkotuskäsittelyjen  

    kustannustehokkuutta 

2. Paikkatietoanalyysi hanhivahinkojen sijainnista P-Karjalassa 

 - Pienen resoluution analyysi vahingoista ja niitä  

   selittävistä tekijöistä 

3. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ongelmista, ratkaisuista  

     ja lintupelloista 

 - Haastattelututkimus viljelijöille, virkamiehille  

    ja luontoharrastajille 

 

1. Tutkimussuunnitelma 
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Maastokokeet syksyllä 2019 

1. Ilmapallo (estokäsittely I). Heliumilla täytettyjä palloja, noin 3-4 palloa/ha.  

2. Haukkaleija (estokäsittely II). Haukan mallisia leijoja, jotka liikehtivät 

rauhattomasti tukivarren päässä. Leijoja 3 kpl /ha. 

3. Karkotus ilmaan läsnäololla, lähestymisellä (ja dronella) (2 krt päivässä) 

4.   Kontrolli. Ei karkotusta eikä estokäsittelyjä.  

Käsittelyt 

Kokeen suoritus: 1.9. – 15.10. 2019 

Kaikista käsittelyistä 5-6 alueellisesti itsenäistä toistoa 
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Tutkimusalueet 
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KARKOTUS 

HAUKAT 

KONTROLLI 

ILMAPALLO 

Koealojen sijoittelu 
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Käsittelyjen vaikutusta mitattiin: 
1. Arvioimalla hanhien määrä koealueella kokeen aikana (havainnoimalla  

     ja riistakameroilla) 

2. Ajan käyttö karkotuksessa 

3. Hanhien laidunnuksen vaikutus kasvillisuuteen (nurmen pituus) 
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Kenttäkokeet: kevät 2020 

Kenttäkokeen käsittelyt: 
- Haukkaleijat 

- Ilmapallot (pienet pallot ja/tai isot Heli-Kite pallot) 

- Karkotus lähestymällä (2-5 krt päivässä) 

- Vihreä laser 

Alueellisesti itsenäisiä toistoja 7-9 kpl/käsittely (paitsi laser) 
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KEVÄÄN 2020 KOEALUEET 
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Ehdotus kenttäkokeeksi: syksy 2020 

Hanhien ampumalla karkottamisen tehokkuus 

- ehtona, että POKELY saa poikkeusluvan 

Mahdollisia käsittelyjä 

1. Karkottaminen ampumalla kuolettavasti ja kuolleita hanhia pellolla 

2. Ampumalla ilmaan 

3. Kuolleita hanhia pellolla 

4. Kontrolli (ei tehdä mitään tai esim. ilmapallot tai karkotus) 

Kokeen suoritus 

-    Alueellisia toistoja 7-10 kpl 

- Ammunta ja sen vaikutus havainnoidaan ja määritetään tarkoin 

  Hanhien lukumäärä muuttoaikana 

  Hanhien laidunnus  
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Ruotsissa ampuminen havaittu tehokkaaksi vähentämään merihanhien määrää pelloilla 

Månsson ym. 2017. Crop Protection 96 
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2. Paikkatietoanalyysi hanhivahinkojen sijainnista P-Karjalassa 

 (Ron Store) 
  

• Täydentää Olli Aution EPOELYn Lintupelto-Ohke- hanketta 

 

• Pienen mittakaavan analyysi P-Karjalan vahingoista ja niitä selittävistä 

    tekijöistä 

 

• Tuottaa viljelyvahinkoaineistojen ja paikkatietotarkastelujen avulla 

    tukiaineistoa lintupeltojen kohdentamiseen VIPU-alueiden sisällä 

Aineisto: 

- POKELYn hanhivahinkohakemukset 2017-2019 

- Hankkeessa tehdyt hanhihavainnot 

- Peltolohkojen viljelytiedot 

- Lintupelto-Ohke- tuottama aineisto 
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Paikkatietotarkastelu tuottaa: 

• paikkatietomuotoiset vahinkoaineistot Pohjois-Karjalan alueelta 

 

• vertailuaineiston vahinkojen sijoittumisessa suhteessa  

       VIPU-aineistoon (P-Karjalassa) 

 

• tuottaa paikkatietoanalyysien ja viljelytietojen avulla tukiaineistoa  

       Pohjois-Karjalan ELYlle lintupeltokohteiden lopulliseen valintaan 

 

• työkalun, jota voi hyödyntää muilla alueilla 
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3. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ongelmista, ratkaisuista  

     ja lintupelloista (Juha Hiedanpää, Matti Salo, Mikko Jokinen) 

Lisäksi haastattelemme viljelijöitä (20) heidän valmiudesta ja  

ehdoistaan perustaa hanhipeltoja 

Haastattelemme: 

- Viljelijöitä 

- Virkamiehiä 

- Luontoharrastajia 

Hanhiongelmasta ja sen ratkaisuista 
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• Haastatellaan (puolistrukturoitu teemahaastattelu) kasvokkain ja 

puhelimitse noin 20 viljelijää hyödyntäen aluksi 

tutkimuskysymysten muotoilussa avaininformantteja.  

 

• Haastatteluissa selvitetään viljelijöiden suhdetta hanhiin ja 

hanhiongelmaan, millä ehdoilla erilaisiin ratkaisuihin ollaan 

valmiita (tai ei olla), mitkä ovat kynnyskysymyksiä ja reunaehtoja 

hanhiongelman ratkaisussa. 

 

• Otantaa varten selvitetään viljelijätyypit ja huolehditaan, että 

aineisto muodostaa läpileikkauksen viljelijöistä relevanttien 

taustamuuttujien suhteen.  

Viljelijöiden haastattelut 
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Ositettu satunnaisotantana viljelijöistä, esimerkiksi: 

i. joiden pelloilla vahinkoja ja hakevat korvauksia,  

ii. joiden pelloilla vahinkoja mutta eivät hae korvauksia ja 

iii. jotka viljelevät vuokrapelloilla 

 

Myös sukupuoli ja ikä ovat ositteiden kriteerejä. 

Haastatteluja jatketaan niin kauan, että aineisto 

saturoituu. 

Viljelijöiden haastattelut - otanta 
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Taustavärin 

vaihtaminen 

Home/Layout 

Yksi- tai 

kaksipalstainen 

pohja 

Home/Layout 
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Viljelijöiden haastattelut 

• Haastatellaan (puolistrukturoitu teemahaastattelu) kasvokkain ja 

puhelimitse noin 20 viljelijää hyödyntäen aluksi tutkimuskysymysten 

muotoilussa avainformantteja.  

 

• Haastatteluissa selvitetään viljelijöiden suhdetta hanhiin ja 

hanhiongelmaan, millä ehdoilla erilaisiin ratkaisuihin ollaan valmiita (tai 

ei olla), mitkä ovat kynnyskysymyksiä ja reunaehtoja hanhiongelman 

ratkaisussa. 

 

• Otantaa varten selvitetään viljelijätyypit ja huolehditaan, että aineisto 

muodostaa läpileikkauksen viljelijöistä relevanttien taustamuuttujien 

suhteen.  

1.4.2020 
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Haastatteluissa selvitetään erityisesti hanhipeltojen 

vastaanottoa: 

 

• hanhipellon kriteerit (mukaan lukien hanhien näkökulma) 

• määräajan pituus (esim. 1-5 vuotta) 

• korvaustaso 

• erilaisia malleja: korvausjärjestelmän kehittäminen; 

määräaikainen vuokraus valtiolle; säätiöperustainen ratkaisu 

hanhipeltojen vuokraukseen   
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Haastatteluissa kysytään alustavasti myös ratkaisuista 

tulevaa hanketta valmistaen 

1. Jatketaan nykytilannetta (korvaukset) 

2. Hanhipellot (luonnonarvokauppa) + torjunta ja karkotus 

3. Osittainen suojelusta poikkeaminen (esim. poikkeuslupa 

karkottaa ampumalla) 

4. Tuotantosuunnan vaihtaminen 

Ratkaisuja läpikäydessä huomioidaan näiden kombinaatiot. 

Kaikkien ratkaisujen yhteydessä paneudutaan syihin ja 

merkityksiin, miksi joku vaihtoehto on mieluisa, epämieluista tai 

harkinnanarvoinen. 


