
Suurpetoaidan pystytysohjeet

Suurpetokannat ovat lisääntyneet ja pedot ovat levittäytyneet kannanhoitosuunnitelmien
tavoitteiden mukaisesti lähes kaikkialle Suomeen. Suurpedot aiheuttavat paljon pelkoa ja
huolta muun muassa tuotantoeläinten turvallisuudesta. Levittäytyessään suurpedot
aiheuttavat vahinkoa uusilla alueilla. Suurpedoista ahma aiheuttaa vuosittain suurimmat
vahingot porotaloudelle, muualla Suomessa ahman aiheuttaman vahingot ovat
satunnaisia. Poronhoitoalueen ulkopuolella eniten vahinkoa aiheuttavat karhu ja susi.

Merkittävää vahinkoa tai uhkaa aiheuttavien suurpetojen tappamiseen voi hakea
poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta. Myös poliisi voi määrätä tapettavaksi suurpedon,
joka aiheuttaa merkittävää vaaraa tai uhkaa ihmiselle tai omaisuudelle.

Vahinkoa aiheuttavien eläinten poikkeuslupaharkinnassa joudutaan aina punnitsemaan,
onko muuta tyydyttävää menetelmää vahingon estämiseksi, kuin eläimen tappaminen.

Suomessa on kotieläimiä suojattu suurpetovahingoilta tehokkailla sähköaidoilla jo kahden
vuosikymmenen ajan. Ensimmäinen tehokkaampi sähköaita tuli Pohjois-Karjalaan suojaksi
jalostuslampolalle, josta sudet tappoivat yli kolmekymmentä lammasta. Sähköaidan
jälkeen lammaskatraaseen ei tullut lisää petovahinkoja. Alkuun suojana käytettiin muovista
sähköverkkoaitaa, mikä ei sopinut epätasaisille alueille. Verkkoaidat eivät myöskään
kestäneet runsaslumisia talvia.

Vuosituhannen alussa kehitettiin nykyinen sähköaita seitsemänlankaisena 140 cm
korkeana aitana. Nykyisin aidassa käytetään viittä johdinta, mikä on toiminut hyvin.

Suurpeto on tunkeutunut sähköiseen petoaitaan muutaman kerran. Yleensä kyseessä on
susi. Yleisemmin syyksi on osoittautunut petoaidan huono kunto. Aitaa ei ole huollettu
annettujen ohjeiden mukaan, tai aidan alustan raivaus on laiminlyöty. Joissain tapauksissa
aitaa ei ole pystytetty annettujen ohjeiden ja alkuperäisen suunnitelman mukaan, jolloin
aitaan on jäänyt aukkoja, joista pedot ovat päässeet aidatulle laitumelle.

Jos petoaitaa ei rakenneta annettujen ohjeiden mukaisesti tai sen huoltaminen
laiminlyödään, voi maaseutuelinkeinoviranomainen evätä suurpetojen aiheuttaman
vahinkokorvauksen maksamisen.

Suomen riistakeskus on hankkinut aitatarvikkeet maa- ja metsätalousministeriön
myöntämällä erityisavustuksella, mikä on tarkoitettu suurpetovahinkojen estämiseen
tehdyn hankesuunnitelman toteuttamiseen. Tuottajan tulee hakea petoaitaa erillisellä



petoaitahakemuksella, joka toimitetaan Suomen riistakeskuksen paikalliselle
aluetoimistolle. Petoaita vuokrataan hakijalle viideksi vuodeksi korvauksetta. Tämän
jälkeen aita siirtyy tuottajan omistukseen.

Aitapaketti sisältää:

Verkkopaimenen tai vaihtoehtoisesti akkupaimenen aurinkokennolla
maadoitussauvat
ukkossuojan
painekyllästetyt aitapylväät
rengaseristimet
aitavaijerin / aitalangan
aitanauhan
liittimet
veräjät
kiristinjouset
kiristimet
varoituskyltit
testerin
toimituksen kohteeseen

Yleistä:

Toimiakseen täydellisesti sähköaita tulee pystyttää huolellisesti annettujen ohjeiden
mukaisesti, testata sen toiminta ja huoltaa aitaa ja virtalähdettä riittävän usein. Aidan
huollon yhteydessä tulee huolehtia, ettei kasvillisuus maadoita aitaa ja virtalähteessä
riittää tehoa antamaan aidasta maksimaalisen tehon. Aidan perustamisessa kannattaa
noudattaa annettuja ohjeita. Suojattava laidun on aidattava ympäriinsä siten, ettei
siihen jää petojen mentäviä aukkoja.



Suurpetoaita kannattaa suunnitella siten, että sen huoltaminen olisi mahdollisimman
helposti toteutettavissa. Ennen aidan pystyttämistä kannattaa aidan kohta tasoittaa ja
poistaa maadoittava kasvillisuus. Alin lanka tulee maasta noin 20 cm:n korkeudelle, mistä
johtuen kasvillisuutta joudutaan poistamaan useamman kerran kesässä. Maadoittava
kasvusto vie aidasta iskutehoa. Pylväsväli on suunniteltu keskimäärin viiden metrin
mittaiseksi. Aidassa käytetään painekyllästettyjä aitapylväitä. Aitaan tulee kolme
aitavaijeria ja kaksi aitanauhaa. Alin aitavaijeri tulee 20 cm maasta, sen jälkeen tulee 30
cm:n välein aitanauha, kaksi aitavaijeria ja ylimmäksi aitanauha, jolloin eläimet havaitsevat
aidan. Vaijerit ja nauhat asennetaan laitumelta katsottuna tolppien ulkopuolelle. Aidan
alustan voi käsitellä kasvintorjunta-aineella, mikäli se on tukiehtojen mukaan mahdollista.



Suomen riistakeskuksen aluetoimistoilla on sapluunapalkki, jossa eristimien reiät voidaan
porata valmiiksi, sekä juntta, jonka avulla aitapylväät voidaan lyödä maahan eristimineen.

Aidan ulkopuolelle aidan viereen ei saa jäädä korkeita kiviä tai maavalleja, joista peto voi
hypätä aidan yli laitumelle. Karhu ei hyppää, vaan yrittää kaivautua ali, mistä johtuen
alimman langan korkeus maasta ei saa olla yli 20 cm. Maasto voi aiheuttaa myös
haasteita aidan pystyttämiselle. Turvemaalle tulee valita riittävän pitkät aitapylväät, jotta
aidasta saadaan tukeva. Kallio voi olla joskus lähellä maanpintaa, jolloin kallioon
joudutaan poraamaan reikä kalliokengälle.
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Aidan tulee mukailla maaston muotoja. Pieniin painanteisiin voidaan vetää apulanka
alimmasta johtimesta siten, että myös apulangassa kulkee virta.



Petoaidat ovat usein pitkiä ja lankojen kiristäminen voi nostaa nurkkapylväitä.
Nurkkapylväät voi varmistaa haruksella.

Maadoitus tulee tehdä huolellisesti. Yleensä aitapakettiin tulee kolme metrin pituista
maadoituskankea, jotka tulisi asettaa mahdollisimman kosteaan kohtaan metrin välein.
Maadoituskanget tulee lyödä kokonaan maahan ja yhdistää toisiinsa. Maadoituksen voi
testata mittarilla, jos mittari näyttää yli kV tulee maadoitusta lisätä. Maadoituksen voi
testata myös kädellä, kun toinen käsi asetetaan maahan noin metrin päähän
maadoituskangesta ja toisella kädellä otetaan kiinni maadoituskangesta, siitä ei saisi
tuntua iskua. Jos maadoitus on huono voi isku olla voimakas.



Eläintarhan metallisen verkkoaidan sähköisessä suojauksessa maadoitus tulee yhdistää
verkkoaitaan, jolloin aidasta saadaan maksimaalinen teho.

Aitapakettiin kuuluu kiristimet ja kiristinjouset, jotka kannattaa asentaa veräjäeristimiin
veräjän yhteyteen, jolloin johtimien kireyttä voi seurata laitumella käynnin yhteydessä.
Vaijerissa tulisi olla kevyt veto. Veräjäeristimissä voi yhdistää myös kaikki johtimet
toisiinsa.



Aitauksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon eläinten siirrot ja muu liikkumisen tarve
aidatulla alueella. Yleensä selvitään muutamalla jousiveräjällä, joilla saadaan 4,5 metriä
leveä kulkuaukko, mistä sopii kulkemaan isommallakin konekalustolla. Jos aidassa
pidetään hevosia, tulee jousiveräjä korvata köysiveräjällä. Varoituskyltit asennetaan
veräjiin ja liikenneväylien yhteyteen.

Lanka ja nauhaliitokset tulee tehdä huolella ja niissä tulee käyttää liittimiä, jotka ovat
mukana aitapaketissa. Jos nauhat liitetään solmimalla, voi nauha kipinöidä tuulella ja
vesisateella. Kipinöinnistä voi seurata johtimien katkeaminen, jolloin nauha voi jäädä
virratta.



Yleensä petoaidoissa käytetään tehokkaimpia verkkovirtapaimenia. Verkkovirran

puuttuminen ei kuitenkaan ole este petoaidan rakentamiselle. Nykyisin on saatavissa

tehokkaita akkupaimenia, joilla päästään hyvin lähelle tehokkaan verkkopaimenen

antoenergia- ja antojännite lukuja.

Akkupaimeneen voi yhdistää 20 W aurinkopaneelisarjan, jolloin aurinkoisella säällä

paneeli lataa virtalähdettä. Pilvisellä säällä ja syksyllä, kun aurinkotunteja on vähän, tulee

akun varaustilaa seurata ja tarvittaessa ladata sitä akkulaturilla. Virtalähteeksi

akkupaimenelle kannattaa valita noin 100 Ah matalajänniteakku. Akkupaimenissa

virtalähde ei sisälly aitapakettiin.

Akku ja paimen tulee suojata sateelta ja suoralta auringon valolta.

Suurpetoaidan antojännitteen tulisi olla vähintään 4000 V.



Ohjeita ja vianmäärityksiä:

Jos aidan antojännite putoaa alle 4000 V, niin yleisin vian aiheuttaja on alimpiin johtimiin
yltävä kasvusto, joka maadoittaa aitaa. Kasvusto tulee poistaa niittämällä, raivaussahalla
tai kasvintorjunta-aineella.

Kovalla tuulella voi aidan vieressä oleva varpukasvillisuus tai puusto mennä johtimien
väliin, jolloin aidan teho putoaa.

Jos kasvusto ei maadoita aitaa, voi aidan antojännite pudota huonon maadoituksen
vuoksi. Maadoitus voi heiketä esimerkiksi pitkäaikaisesta poudasta johtuen. Maadoituksen
voi mitata mittarilla. Jos maadoitus on huono, lisätään maadoitusta tai kastellaan nykyistä
maadoitusta.

Myös petoaitaan yhdistetyt kevyet väliaidat ovat joskus aiheuttaneet aidan antojännitteen
huomattavan putoamisen. Kaikki eristeet eivät sovellu petoaitaan.

Jos aidassa ei tunnu jännitettä, tulee paimen irrottaa aidasta ja testata ilmain johtimia.
Paimen voi ”raksuttaa”, vaikka se ei anna jännitettä. OLLI paimenissa on kolmen vuoden
takuu, joka kattaa myös ukkosvauriot. Säilyttäkää lähetyslista, josta näkyy takuuaika. Myös
Lacmen paimenilla on takuu.

Ukkosella kannattaa paimen ottaa irti verkosta ja aidasta. OLLI paimenissa on
sisäänrakennettu ukkossuojaus, paimenia on kuitenkin rikkoutunut ukkosella.

Aurinkopaneeli, paimen ja akku säilytetään talven sisätiloissa ja akku varataan täyteen
talveksi, jäätymisen estämiseksi.

Aurinkopaneelin pinta tulee puhdistaa huoltokäyntien yhteydessä pehmeällä liinalla.


