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Suden Aika on Luonto-Liiton susiryhmän 

jäsenlehti, joka ilmestyy kerran vuodessa. 

Kirjoittajat vastaavat itse artikkeliensa 

sisällöstä. 

yhteystiedot
Luonto-Liitto / susiryhmä

Annankatu 26 A, 5.krs

00100 Helsinki

susiryhma@luontoliitto.fi

puheenjohtaja
Tea Tawast

tea.tawast@luontoliitto.fi

susikampanjavastaava
Ilkka Hiltunen

ilkka.hiltunen@luontoliitto.fi

kansi, ulkoasu ja taitto
Marjut Anttilainen

painopaikka
Erweko Oy

Keskustelu suden suojelun ympärillä käy jälleen kuu- 
mana. Tällä hetkellä etualalla on kannanhoidollinen 
metsästys ja sen puitteissa myönnetut poikkeusluvat, 
jotka kuuluvat uudesssa susikannan hoitosuunnitel-
massa ehdotettuun kokeiluun. Sen tarkoituksena on 

kohentaa susialueiden asukkaiden luottamusta julkishallintoon  
ja tätä kautta vähentää salametsästystä. 

Susiryhmä on sudenhoitosuunnitelman lausuntokierroksesta 
lähtien asettunut vastustamaan kannanhoidollista metsästys-
tä. Laajamittainen metsästys on uhka uhanalaisen susikannan 
elinvoimaisuudelle, erityisesti jos kaatolupien kohdentaminen 
nuoriin yksilöihin epäonnistuu. Alustavien tietojen mukaan juuri 
näin on useassa tapauksessa käynyt. 

On myös vaikea käsittää, millä perusteella kokeilun voisi 
ajatella palvelevan suden suojelun tavoitetta. Ei ole mitenkään 
selvää, että salametsästyksen pääasiallisena syynä olisi jokin 
pakottava tilanne, johon kaatolupakiintiön korottaminen tarjoaisi 
ratkaisun, ehkäisten näin laittomia tappoja. Mutta vaikka näin 
olisikin, susivihaa lupien myöntäminen tuskin lientää. Susi joutuu 
kokemaan vainoa niin kauan kuin on tarpeeksi ihmisiä jotka nä-
kevät sen yksinomaan haittaeläimenä eivätkä virkavallan toimet 
sitä kykene estämään.

Susien kannalta on yhdentekevää, jahdataanko niitä luvan 
kanssa vai rikollisesti. Ollakseen kestävää susipolitiikan pitäisikin 
keskittyä tappamisen sijaan edistämään sujuvaa yhteiseloa suur-
petojen kanssa. Vaikka susiryhmän toiminnassa viime aikoina 
näkyvintä onkin kaatolupien vastustus, asennemuutoksen edis-
täminen on edelleen keskeisenä tavoitteenamme. Tässä onnistu-
misesta on lopulta toivoa vain rakentavien keinojen avulla.

Tea Tawast
susiryhmän puheenjohtaja

Susia ei suojella tappamalla

sisällys pääkirjoitus
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maailman suurimpiin eläinoikeusjärjes-
töihin lukeutuvat Peta UK ja Peta Saksa 
kampanjoivat Lapin susien puolesta.  
Help Save Laplands’s Last Wolves! -kam-
panjalla järjestöt kehottavat tukijoitaan 
vetoamaan maa- ja metsätalousministeri 
Petteri Orpoon sekä Finpron johtaja 
Jaakko Lehtoseen susien puolesta. 

Peta UK ja Peta Saksa kertovat tukijoil-
leen, että Lapin sudet ovat vaarassa kuol-
la sukupuuttoon sekä salametsästyksen 
että laillisen metsästyksen vuoksi.  
 
www.peta.org.uk

www.peta.de

susiryhmä järjesti Ravintola-
päivänä 15. helmikuuta jo neljättä 
kertaa pop-up-pitserian, jossa 
kerättiin varoja sudensuojelutoi-
mintaan. Tällä kertaa pitseriaa 
pidettiin Harjun nuorisotalolla 
Helsingissä, jossa oli myös muuta 
menoa ja meininkiä, kuten 
maahanmuuttajanuorten pitämä 
kahvila.

Susiryhmäläisten tekemät ve-
gaaniset pitsat menivät totuttuun 
tyyliin kuin kuumille kiville. Vaikka 
myynnissä oli monta pellillistä, 
kaikki saatiin myytyä loppuun rei-
lussa parissa tunnissa. Viimeistään 
nyt tukiravintola on osoittautunut 
pomminvarmaksi keinoksi kerätä 
rahaa, jolle susiryhmän toiminnas-
sa on jatkuva tarve.

Peta UK ja Peta Saksa kampanjoivat 

Lapin susien puolesta

Sudenkaatoluvista  

tehty valituksia

Howling  

Pizzeria vol. 4

Seuraava  
Ravintolapäivä on  

16. toukokuuta.

uutiset uutiset

kuva Sami Säynevirta 

kuva Hannu Vainiopekka 

luonto-liiton Pohjanmaan, Hämeen 
ja Savo-Karjalan piirit jättivät helmikuun 
lopulla valituksia alueillaan myönnetyistä 
kannanhoidollisista poikkeusluvista suden 
metsästykseen. Valitukset tehtiin yhteis- 
työssä susiryhmän kanssa.

Luonto-Liitto tiedotti aiheesta yhdessä 
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiolan kanssa,  
joka oli myös  valittanut kaatoluvista. Vali-
tusten perusteluina esitettiin, että kannan-
hoidollinen metsästys ajoittuu suden lisään-
tymisaikaan, lainsäädäntö ei ole susikannan 
hoitosuunnitelman edellytysten mukainen, 
eikä varmistuksia susilaumojen tilasta ole 

ehditty tehdä. Metsästysalueiden rajauksis-
sa on myös havaittu ongelmia. 

Yhteistiedotteessa tuotiin esille erityisesti 
se epäkohta, että luontojärjestöjä ei ole 
kuunneltu päätöksenteossa, vaikka tämä 
olisi perusteltua hyvän hallinnon näkökul-
masta.

Kaatolupien toimeenpano keskeytettiin 
valitusten käsittelyn ajaksi Varsinais-Suo-
men, Satakunnan ja Pohjois-Hämeen alueil-
la. Koska valitusten käsittely on hajautettu 
eri hallinto-oikeuden yksiköihin, käytännöt 
ovat vaihdelleet alueittain. 
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Eläköön 

sudet

Ministeriöllä vierailun jälkeen kulkue jatkoi 
vielä Aleksanterinkatua pitkin Kolmen sepän 
patsaalle, jossa mielenosoitus päätettiin.

Myös Joensuussa ja Tampereella järjes-
tettiin samana päivänä tukimielenosoitukset 
suden suojelun puolesta. Mielenosoitusten 
järjestäjinä toimivat Luonto-Liiton lisäksi 
Animalia, Maan ystävät, Oikeutta eläimille, 
Vegaaniliitto ja Tampereella Suomen Susi.

Tammikuussa hyväksytyn uuden susikannan 
hoitosuunnitelman pohjalta kannanhoidol-
listen poikkeuslupien enimmäismääräksi 
kuluvalle metsästysvuodelle on säädetty 
29 yksilöä poronhoitoalueen ulkopuolella. 

Poikkeuslupamäärien kasvattamisen 
perusteena on kahden vuoden kokeilu, jossa 

kannanhoidollisen metsästyksen sallimisella 
pyritään lisäämään viranomaisten uskot-
tavuutta ja vähentämään salametsästystä 
susialueilla.

Susiryhmän ja muiden mielenosoituksen 
järjestäjien mielestä uhanalaisen avainlajin 
metsästämiseen ei tule myöntää poikke-
uslupia. Metsästyksen salliminen ei korjaa 
ongelmia, jotka ovat susivihan ja -pelon 
taustalla, kuten petovahinkoja ja asianmu-
kaisen tiedon puutetta.

Maa- ja metsätalousministeriön olisikin 
panostettava keinoihin, jotka auttavat ihmi-
siä tulemaan toimeen suurpetojen kanssa. 
Salametsästykseen on samalla puututtava  
tehostetulla valvonnalla ja tuntuvilla sank- 
tioilla. Susi tarvitsee tiukkaa suojelua, jota 
tähän mennessä ei ole todellisuudessa 
toteutettu. 

L  uonto-Liiton susiryhmä järjesti usean  
  muun ympäristö- ja eläinjärjestön  
  kanssa mielenosoituksen sudentappo-

lupia vastaan tammikuun lopussa Helsin-
gissä. Mielenilmaus kohdistui erityisesti 
uudessa susikannan hoitosuunnitelmassa 
ehdotettuun suden kannanhoidolliseen 
metsästykseen.

Arviolta 250 osallistujaa nousi puolusta-
maan suden oikeutta elää banderolliensa ja 
kylttiensä kanssa, muodostaen tällä tavalla 
näyttävän kulkueen, joka marssi keskustan 
läpi maa- ja metsätalousministeriön toimis-
tolle Kruununhakaan.

Mielenosoittajat jättivät maa- ja metsä-
talousministeriölle kirjallisen kannanoton. 

teksti Ilkka Hiltunen • kuvat Taija Rinne 

mielenosoitus

kaatolupia

vastaan 28.1.
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Kansainvälisen WildLeaks-verkkopal-
velun kautta on mahdollista ilmiantaa 
luontorikoksia nimettömästi. Suomen 
Luonnonsuojeluliiton Petoryhmä on 
nyt julkaissut palvelun myös suomeksi. 
Täysin anonyymien ilmoitusten ansiosta 
julkista ja omien yhteisöjensä aiheut-
tamaa painetta pelkäävien ihmisten ei 
tarvitse jättää havaitsemaansa rikolli-
suutta ilmiantamatta.  

WildLeaks-verkkopalvelun perimmäi-
nen tarkoitus on kartoittaa palveluun 
lähetettyjen vinkkien avulla ongel-

Eilen illalla kellon lähestyessä 
puoltayötä tuskailin viime hetkeen 
jääneen tehtävän kanssa. Olin näet 
lupautunut valmistamaan pizzaa 

suuren suosion saaneeseen susiryhmän 
Howling Pizzeriaan. Ruoanlaitto ei ole oikein 
mun juttuni, enkä ole mikään kokkikolmo-
nen, vaan tykkään mieluummin hakata 
vaikka halkoja.

Paineenalaisena pizzaa kuitenkin valmis-
tui, ja tienasimme kollegoiden kanssa mu-
kavasti rahaa susiryhmän toimintaan, muun 
muassa kouluvierailutoimintaan.

Kulunut syksy taisi olla neljäs kouluvierai-
lusyksyni. Nyt olen vieraillut kaikilla perus-
koulun luokka-asteilla ja jokaisen kerran jäl-
keen olen vakuuttuneempi kouluvierailujen 
tärkeydestä. Nimittäin aikuisen kaavoihinsa 
kangistuneen ihmisen näkökulmaa susi-
asiaan, tai mihinkään muuhunkaan, on hyvin 
vaikea muuttaa. Myöskään pakkokeinot tai 
rangaistukset eivät liennytä susivihaa, vaan 
saattavat toimia juuri päinvastoin. Oikeanlai-
nen, siis minun mielestäni, suhtautuminen 
susiin lähtee varhaiskasvatuksesta. 

Olen kertonut lapsille sudesta juuri sellai-
sena kuin se on, petoeläimenä ja lihansyöjänä. 

Olen kertonut heille myös mikä hiertää 
ihmisen ja suden välejä. Siltikin lapset lähes 
poikkeuksetta tuntuvat ymmärtävän asian 
suden kannalta katsottuna. Ehkä lasten 
herkkyys auttaa heitä paremmin samaistu-
maan kiusatun ja piinatun eläimen osaan. 
Monilta aikuisilta tämä piirre on valitetta-
vasti kadonnut. 

Ehkä joku näistä lapsista saa myös 
vanhempansa ajattelemaan asiaa toisesta 
näkökulmasta, suden kannalta. Ei kannata 
väheksyä lasten vaikutusta mielipiteen-
muokkaajina suhteessa omiin vanhempiin-
sa. Pienellä ihmisellä on aikuiseen suuri 
vaikutus. 

Mieleeni on painunut hetkiä, kun koko 
luokallinen lapsia taputtaa ja hurraa, ja 
kyselee, miten voi tulla petolähettilääksi ja 
susiaktivistiksi ja tulevat jonossa hakemaan 
nimikirjoituksia. Ja kun kaksituntinenkaan 
ei ole riittänyt, vaan tunnin jälkeen lapset 
janoavat lisätietoa. Silloin voi huomata ehkä 
onnistuneensa. Tai kun saa opettajanpalaut-
teena pelkkää kiitosta ja jälkikäteen vielä 
sähköpostia ja viestiä siitä, kuinka jokin luok-
ka on vaikka lähettänyt itselleen ministerille 
postia susien ahdingon tähden.

Voi, mulla on niin paljon kivoja muistoja, 
että haluan tietysti saada niitä lisää tulevina 
syksyinä. Ehkä mulla on ollut vain hyvä tuuri, 
mutta yhtään ikävää opettajaa tai koululuok-
kaa ei ole susilähettiläsuralleni mahtunut, 
vaikka lapset ja nuoret ovat kaikki erilaisia ja 
erilaisista lähtökohdista. Kouluvierailuja tai 
sen kaltaisia voisi hyvin viedä myös muihin 
yhteisöihin, kuten työpaikoille tai harras-
tuspiireihin. Itselläni on suunnitelmissa 
vaatimattomasti pitää petolähettilästunti 
eduskunnassa.

teksti Nina Harju • kuvitus Aliisa Maunula 

Kouluvierailu-

kokemuksia

ma-alueita, joissa rikollisuutta tapahtuu 
eniten. Saamiensa vihjeiden perusteella 
poliisinja erävalvojien on helpompi 
keskittää resurssejaan ja voimavarojaan 
alueille joissa tarve on suurin.  

Salametsästystapausten tutkintaa ja 
salametsästyksen vastaista työtä haittaa 
edelleen se, ettei aiheesta uskalleta 
puhua avoimesti. Tästä syystä ilmianta-
jat ovat avainasemassa ja nimettömälle 
ilmiantopalvelulle on selkeä tarve.  

Tutustu palveluun: www.sll.fi/wildleaks

Maailman ensimmäinen

tietosuojan tarjoava hanke

luontorikosten ilmiantajille
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Elämme keskellä kuudetta  sukupuut-
toaaltoa. Lajeja katoaa maapallolta 
yhtä tehokkaasti kuin viidennen su-
kupuuttoaallon aikana 60 miljoonaa 

vuotta sitten, jolloin dinosaurukset hävisi-
vät. Nisäkkäistä neljännes on uhanalaisia eli 
vaarassa hävitä lähitulevaisuudessa. Biodi-
versiteetin hupeneminen on ihmiskunnan 
tulevaisuudelle yhtä suuri riski kuin käynnis-
sä oleva ilmaston nopea muuttuminen. Sekä 
ilmastonmuutos että lajikato ovat seurausta 
ihmisen voimaperäisestä toiminnasta.

Tätä taustaa vasten pitäisi olla itsestään 
selvää, että jokaisella lajilla on yhtäläinen 
oikeus olla olemassa ja elää lajilleen tyypil-
lisellä tavalla. Perusteluksi olemassaololle 
ei ole tarpeen esittää ekosysteemille tai 
ihmiskunnalle koituvia hyötyjä. 

Evoluution ja luonnon ekosysteemien 
toiminnan ymmärtäminen on kuitenkin 
tarpeen, jotta osaamme asemoida itsemme 
ihmisinä tähän kokonaisuuteen. 

Sutta pidetään usein metsiemme terveys-
poliisina. Toki suden suuhun joutuu sairaita 

saaliseläimiä, mutta tautien leviämisen kan-
nalta keskeisempi merkitys on kuitenkin saa-
liseläinten oman käyttäytymisen muutoksil-
la. Sairaat ja huonokuntoiset eläimet tulevat 
joka tapauksessa luonnossa hyödynnetyksi, 
joutuivat ne saaliiksi tai kuolivat muutoin. 

Suurempi merkitys sudella on ekosystee-
min kannalta petoeläimenä. Se on tehokas 
saalistaja, jonka tappamista eläimistä jää 
ruokaa muillekin lihansyöjille. 

Keskikokoinen susi tarvitsee keskimäärin 
viisi kiloa lihaa vuorokautta kohti. Lauma 
saalistaa pääasiassa hirvieläimiä, Suomessa 
hirviä. Hirvisonni voi painaa puoli tonnia, 
joten susilauma ei pysty käyttämään kaikkea 
saalista kerralla hyväkseen. Susi voi syödä 
kerralla jopa 20 kiloa, mutta silti haaskavie-
raillekin jää ravintoa. 

Susien tekemillä haaskoilla vierailevat 
muun muassa kettu, ahma, korppi, varis, 
lokit, kuukkeli, pienjyrsijät ja lukuisat hyön-
teiset. Susi on itsekin haaskansyöjä. Se palaa 
itse tekemilleen haaskoille, syö löytämiään 

kuolleita eläimiä ja toisten petoeläinten 
tappamia saaliita.

Haaskojen ravintokäytöllä on ekosystee-
min ravinteiden kierron kannalta tasapainot-
tava vaikutus. Se lisää ravintoverkkoon uusia 
eri lajien välisiä linkkejä. Haaskojen syönnin 
ansiosta osa ravinteista palautuu kuluttajille 
eli petoeläimille. Näin ravinto ohjautuu osit-
tain pedoille hajottajaportaan sijaan. Tämä 
vähentää vastaavasti saaliseläimiin kohdistu-
vaa saalistuspainetta.

Susi tarvitsee ravintoa ympäri vuoden. 
Syksyä kohden ravinnontarve lisäksi kasvaa 
pentujen varttuessa isommiksi ja liikkuvam-
miksi. Näin haaskojen hyödyntäjille 
on tiedossa aterioita hankalinakin 
vuodenaikoina kuten keskitalvella.

Monien suomalaisten luonnonsuo-
jelualueiden ongelmana on nuor-
ten haapasukupolvien vähäisyys. 
Itä-Suomen, Kainuun ja Koillismaan 
jyhkeissä vanhoissa metsissä kasvaa 
yli 100 vuoden ikäistä puustoa, jota 
elävöittävät järeät ryhmypintaiset 
haavat korpimaiden reunoilla. Suoje-
lualueen ulkopuolella saattaa met-
sätalousmaan uudistusalueella olla 
tiheä haapataimikko, mutta lähes 
aina nämä ovat hirvien syömiä. 

Vielä 1990-luvun alkupuolella 
haapoja vainottiin systemaattisesti. 

Haapa on männynversoruosteen toinen 
isäntäkasvi. Lisäksi haapa sikiää tehokkaasti 
juuri- ja kantovesojen avulla. Tästä syystä 
Itä-ja Pohjois-Suomessa työllistämisvaroin 
toteutettiin mittavia haapojen taskuttamisia 
ja kaulaamisia. Haapavainon seurauksena 
myöhemmin kuolleet haapavanhukset eivät 
tuottaneet yhtään juurivesaa jatkamaan 
sukua.

Haapa on tärkeä puulajille monelle hyön-
teiselle ja sienelle. Sen ravinteikas karike 
ylläpitää rehevyyttä. 

Liki suurpedottomassa Suomessa hirvi-
kanta kasvoi 1900-luvun kuluessa luonnot-

teksti Mervi Laaksonen • kuvitus Aliisa Maunula 
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Susi on suomalaisen luonnon huippupeto. Se  
tappaa toisia eläimiä ravinnokseen, mutta samalla  

tuottaa ruokaa monille muille lajeille. 

Suden merkitys 
ekosysteemille

Susi petona

Haavat, hirvet ja susi

Susi on tehokas saalistaja, jonka tappamista  
eläimistä jää ruokaa muillekin lihansyöjille. 

”



Toimintapäivän tarkoituksena on  
suunnitella tulevaa sudensuojelutoimintaa, 

oppia uutta ja tavata aiheesta kiinnostuneita  
ihmisiä. Ohjelmassa esitelmiä ja työpajoja  

ajankohtaisista aiheista. Tarkempaa tietoa löydät 
ohjelman tarkentuessa susiryhmän verkkosivuilta.

tomankin suureksi. Tätä auttoi toteutettu 
hirvikannan säätely niin, että kanta oli 
mahdollisimman tuottava. Lisäksi metsämai-
semamme tarjosi runsaat mäntytaimikot 
ruokailumaiksi. 

Suurpedot ovat ”luonnon eräs keino” 
pitää saalislajien kannat sellaisina, että luon-
non kantokyky ne kestää. Suurpetojen paluu 
ja runsastuminen voivat merkitä sitä, että 
haavan uudistuminen paranee ja luonnon 
monimuotoisuus lisääntyy.

Tällä hetkellä metsästys on tärkein hirvi- 
kantaan vaikuttava tekijä. Säätely kohdistuu 
paitsi lukumäärään myös siihen millaisia 
hirviä metsästetään. Susi kohdistaa saalis-
tuksensa toisella tavalla. Se ei katso sarvi-
piikkien määrää vaan sitä, mikä yksilö sen 

on helpointa ottaa. Näin luontoon jäävät 
ne eläimet, joilla on useimmiten parhaat 
edellytykset pärjätä. 

Ekosysteemi on lajien ja elottoman luonnon 
yhdessä muodostama kokonaisuus. Jos 
katsomme taaksepäin kohti historiaa ym-
märrämme, että ekosysteemin tasapaino ei 
tarkoita pysyvyyttä. Lajisto, ilmasto, maan-
pinnan muodot, mannerlaatat – kaikki nämä 
liikkuvat ja muuttuvat. Ihminen kuitenkin 
muuttaa maapallon olosuhteita ja lajistoa 
sellaisella nopeudella, että vain nopeimmat 
lisääntyjät ja sopeutumiskykyisimmät lajit 
pysyvät perässä. 

Suurpedot ja muut suurikokoiset nisäk-
käät ovat aikamme häviäjiä. Niiden merkitys 
monimuotoisuuden ylläpitäjinä on kiistaton. 
Ne ovat huippupetoja, joiden vaikutus ulot-
tuu alimmille ravintoketjun portaille saakka. 

 Jotta voisimme turvata monimuotoisen 
ekosysteemin, tulisi ravintoverkkoa tarkas-
tella kokonaisuutena. Lajin vuorovaikutus 
muiden eliöiden kanssa on sen tärkein 
merkitys ekosysteemin kannalta. Tällä 
hetkellä suojelu keskittyy yksinomaan lajien 
säilymisen kannalta riittävään lukumäärään. 
Minimimäärä ei kuitenkaan takaa monimuo-
toisuutta ylläpitäviä vuorovaikutussuhteita, 
kuten haapaesimerkki havainnollisti.

Aikamme ajattelua kuvastaa se, että 
vähitellen olemme ottamassa itsellemme 
teknisin apuvälinein monia luonnon aiempia 
tehtäviä. Tästä puhumme luonnonhoitona. 
Näistä yksi on eri eläinkantojen ”säätely” 
metsästyksellä. Tehtävä, johon suurpedot 
ovat evoluution myötä kehittyneet. 

valtakunnallinen  
Susitoimintapäivä

Helsingissä  
Harjun nuorisotalolla  
(Aleksis Kiven katu 1 – 3)

11.4. klo 10 – 19

Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittaudu 1.4. mennessä osoitteeseen: susiryhma@luontoliitto.fi 
Mainitsethan ilmoittautumisessa mahdolliset ruoka-aineallergiasi.

Susiryhmä korvaa osallistujille matkakuluja tarpeen  
mukaan. Tapahtumassa tarjotaan vegaaninen lounas  

vapaaehtoisella ruokamaksulla.

12 suden aika 2015
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 oronhoitoa harjoitetaan Norjan,  
 Ruotsin ja Suomen pohjoisissa osissa.  
 Suomessa sitä harjoittavat lähinnä 

saamelaiset. Sekä porojen ja sitä saalistavien 
petoeläinten määrä on kasvanut Fennoskan-
diassa viime vuosikymmeninä. Porotalous 
vaikuttaa monella tavalla arktiseen luon-
toon, sen kasvustoon ja muihin ympäristön 
eliöihin ja eläimiin. Porotalouden suurim-
pia haasteita ovat suuri esiintymistiheys 
poronhoitoalueella, poron valikoiva ravinto, 
nykymuotoinen porotalous, pedot ja ilmas-
tonmuutos. 

maa- ja metsätalouden sallima poromää-
rä on tällä vuosikymmenellä 203 700. Kun 
otetaan poronhoitoalueen koko huomioon, 
1000 km2 kokoisella alueella laiduntaa 
lähes 1700 poroa. Paremman käsityksen 
saamiseksi porojen esiintymistiheyttä 
voi verrata vaikka poron villin sukulaisen, 
metsäpeuran esiintymistiheyteen, mikä on 
noin 200/1000 km2. Tämän lisäksi porojen 
laidunalueet ovat pieniä verrattaen metsä-
peuran liikkumismahdollisuuksiin.

epäluonnollisen suurilla poromäärillä 
laidunalueilla on huomattavia ja vakavia 
vaikutuksia ympäristöön. Porot muokkaavat 
metsän kasvustoa, mikroilmastoa ja soiden 
kuntoa, koska ne syövät paljon jäkälää ja 
tamppaavat kavioillaan maaperää, mikä 
aiheuttaa eroosiota ja vahinkoa kasveille. 

Ekosysteemin kannalta tilanne on kestämä-
tön näin suurilla poromäärillä. Ristiriita po-
rotalouden ja ympäristön välillä on tosiasia, 
eikä nykymeno voi enää jatkua kauan.

porolla on hyvin valikoiva ruoka-
valio. Porot syövät kesällä pääosin 

ruohoa ja sieniä ja talvella ravinto 
koostuu lähinnä jäkälästä. Ylilai-
duntaminen köyhdyttää maaperää, 
vähentävää radikaalisti kasvusto-
kerroksia ja näin ollen kasvuston 

biomassaa laidunalueilla. Jotkut lajit 
hyötyvät poron valikoivasta ruokava-

liosta, mutta joillekin lajeille siitä 
on haittaa. Myös muut lajit kilpai-
levat ravinnosta porojen kanssa.

poroa ravinnokseen saalis-
tavat susi, ahma, karhu ja ilves, 
jotka kaikki kuuluvat Suomen 

suurpetoihin ja ovat enemmän tai 
vähemmän uhanalaisia. Ne etsiy-

tyvät helpomman ravinnon perässä 
vartioimattomille laidunalueille ja 

tappavat vuosittain tuhansia poroja. 
Erityisesti susi on näistä petoeläimistä 

herättänyt keskustelua niiin kansalaisten 
kuin poronkasvattajien ja luonnonsuojelijoi-
denkin välillä. Susi tapettiin melkein suku-
puuttoon 1900-luvun loppupuolella, kunnes 
1994 siitä tehtiin uhanalainen koko maassa 
ja metsästystä alettiin valvoa lain avulla.

saamelaisilla on ollut vaikeuksia suh-
tautua uudelleen kasvavaan petomäärään 
ja he pelkäävät suden ja muiden petojen 
suojelun hävittävän heidän paimentolais-
kulttuurinsa. Nuorten saamelaisten tietämys 

pedoista ja siitä, kuinka suojata porot niiltä 
oli merkittävästi heikentynyt, koska peto-
eläimiä oli niin vähän ennen 1990-lukua. 
Samaan aikaan vanhat saamelaissukupolvet 
veivät tietotaidon pedoilta suojautumisesta 
mennessään hautaan.

porotalouden luonne on vuosikym-
menten saatossa muuttunut ja tämä on 
yksi syy, miksi uusi paimentolaissukupolvi 
ei osannut suhtautua poroja saalistaviin 
petoihin. Ennen vanhaan porotokkia seurasi 
paimen, joka varmisti, etteivät porot eksy-
neet tai joutuneet pedon suuhun. Nykyään 
yhä useampi on luopunut tästä tavasta ja 
porojen annetaan liikkua vapaasti poronhoi-
toalueella ilman paimentamista. Nykytek-
nologian, kuten esimerkiksi moottorikelkan 
avulla porojen paimentamisesta ja kokoami-
sesta on tullut helppoa, se on sallinut mm. 
suuremmat laumakoot.

ilmastonmuutos tuo omat haasteensa 
porotaloudelle. Laidunmaat vähenevät ja 
niiden laatu on huonontunut. Poronhoito 
tulee olemaan yhä enemmän lisäruokinnan 
varassa, mikä lisää ympäristövaikutuksia. 
Liikkuminen kesä- ja talvilaidunalueiden 
välillä vaikeutuu. Kasvillisuuden ja lämpöti-
lan muuttuminen saattaa tuoda myös uusia 
haittatekijöitä. Nähtäväksi jää, kuinka poro-
talous selviää näistä haasteista ja osataanko 
Lapissa palata kestävään porotalouteen 
ennen kuin on liian myöhäistä.

teksti Sari Latva-Kiskola • kuvitus Marjut Anttilainen 
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Nykymuotoisen porotalouden  

keskeiset haasteet ympäristö- 

vaikutuksineen

Juttu on tehty Krista Hummastenniemen 
esitelmän ”Reindeer herding in Fennos-
candia, What has nature got to do with 
it?” pohjalta. 
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