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Tuleeko mieleesi yhtään satua tai tarinaa, 

jossa esiintyy susi?

Kuva Laura Uotila



Myyttien susi

•Kansantaruissa susi on 

usein pelätty hahmo

•Kuitenkaan susi ei ole 

Suomessa 1800-luvun 

jälkeen hyökännyt ihmisen 

kimppuun

Kuva Gustave Doré



Susi, Canis lupus

• Muistuttaa isoa koiraa

• Suomessa naarassuden 

keskipaino on 32 kg ja 

urossuden 40 kg

• Säkäkorkeus 65-80 cm

Kuva Minna Glad



Suden jäljet

• Ison koiran ja suden 

jälkiä on erittäin 

vaikea erottaa

• Etutassun jäljet (10-11 

cm), takatassun (9-10 

cm)

• Jälkijotos usein 

suorapiirteisempää 

kuin koiran
Jälkijotos. Suden tassu ja mittakaava. Kuvat Sami Lyytinen



Susi on laumaeläin

• Susilauma on 

perheyhteisö joka 

muodostuu alfaparista 

ja sen jälkeläisistä

• Suomessa 

susilaumoissa on 

keskimäärin 7 sutta, 

ennätys 13
Kuva Laura Uotila



Susi on laumaeläin

• Pennut (yleensä 3-7) 

syntyvät touko-

kesäkuussa

• Emojen ja keväällä 

syntyneiden pentujen 

lisäksi laumassa voi 

olla aiempien vuosien 

pentuja
Noin kolmen kuukauden ikäiset pennut. Kuva 
Sami Lyytinen



Susi on tarkka reviiristään

• Susiparilla tai –

laumalla on iso, 

Suomessa keskimäärin 

noin 1000 km² reviiri

• Muita susia ei 

reviirillä suvaita; ne 

ajetaan pois tai jopa 

tapetaan
Reviirimerkintää. Kuva Sami Lyytinen



Suden ravinto

• Susi on ravintoverkon 
huipulla oleva huippupeto

• Pääasiallinen saalis 
Suomessa on hirvi

• Muita tärkeitä saalislajeja 
ovat metsäkauris ja 
valkohäntäkauris. 

• Myös haaskat ja 
pienemmät nisäkkäät 
kuuluvat suden 
ruokalistalle.

• Sudet voivat syödä myös 
esimerkiksi mustikoita.

Kuvat Sami Lyytinen



Susi Suomessa

• Luonnonvarakeskuksen 

(Luke) mukaan vuonna 

2022 Suomessa oli 275-

315 sutta.

• Suomessa oli 2022 

maaliskuussa yhteensä 60 

(57–63) parien ja 

perhelaumojen 

muodostamaa susireviiriä.

• Kanta on kansainvälisesti 

vertaillen pieni.



Susi on erittäin uhanalainen

• Susi kuuluu lajien 
uhanalaisuuden 
Punaisessa kirjassa erittäin 
uhanalaisiin lajeihin 

• Suomessa susi on riistalaji

• Susi on rauhoitettu, mutta 
sitä voidaan metsästää 
poikkeusluvin

• Salametsästys on suuri 
ongelma

Kuva Heidi Kettunen



Petovahingot ja niiden ehkäisy

• Porot, lampaat, koirat

• Suden aiheuttamat 

vahingot korvataan

• Petovahingot 

ennaltaehkäistävissä

➢Petoaidat

➢Laumanvartijakoirat

➢Keksitkö muita tapoja?
Petoaitatalkoissa, kuva Sami Lyytinen



Miksi sutta tulisi suojella?

• Suden merkitys 
ekosysteemille
➢ Luonnon monimuotoisuus 

➢Hirvikannan hallinta 

➢ Puulajirakenne

➢ Pienpetokannat

➢ Lajin häviämisen 
vaikutuksia ekosysteemiin 
mahdoton tietää -> 
varovaisuusperiaate

• Suden välinearvo ja 
itseisarvo

Susi kuvattuna petomatkailuyrittäjän kojusta. Kuva 

Christa Granroth



Salakaadot seis!

• Luonto-Liiton 

kampanja 

salametsästystä 

vastaan

www.salakaadotseis.fi



Keskustelua

• Kenellä on oikeus päättää, mikä on 

suden elinalue?

• Milloin susi on ihmisen alueella?

• Kenellä on oikeus päättää lajien 

olemassaolosta?



Susi mediassa

Karvaa vaihtava susi. Kuva Christa Granroth



Kiitos!
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