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Viite:  MMM lausuntopyyntö 9.9.2016, Dnro 1367/01.03/2016 

ASIA:  WWF:n lausunto luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi 

metsästysvuonna 2016–2017  

 

 

WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 

LUKE:n arvion mukaan Suomen ilveskanta ennen alkavaa metsästyskautta on noin 2500 yksilöä. 

Kokonaisuutena ilveskanta on pienentynyt viime vuodesta noin 9 %. 

 

Suomen ilveksistä vain muutama prosentti elää poronhoitoalueella, joka vastaa pinta-alaltaan noin 

kolmasosaa koko maasta ja joka kokonaisuudessaan on osa ilveksen luontaista levinneisyysaluetta.  

 

Poronhoitoalueen eteläpuolinen Suomi 

 

Poronhoitoalueen eteläpuolisen Suomen ilveskanta ennen alkavaa metsästysvuotta on 2390–2445 

vuotta vanhempaa yksilöä, kun se vuotta aikaisemmin oli 2635–2710 yksilöä. Alueen ilveskanta on 

siis pienentynyt vajaalla 10 prosentilla vuodessa.   

 

MMM kertoo taustamuistiossa, sen tavoitteena on ollut ”leikata kannan kasvua ja tasapainottaa 

ilvesten määrää suhteessa muuhun luontoon”. MMM toistaa asetusluonnoksen taustamuistossa 

jälleen kerran ilveksen metsästyksen perusteena sen, että ilvestä koskevat ”ongelmat liittyvät 

ihmisten sietokyvyn lisäämiseen ja parantamiseen”, ja että ”ihmisiä ärsyttää ilveksen tapa saalistaa 

valkohäntäpeurojen, metsäkauriiden tai jäniksien ruokintapaikoilla, jolloin riistanhoitotyön koetaan 

valuvan hukkaan.”   

 

Kuten WWF on jo useina aiempina vuosina lausunnoissaan korostanut, nämä ovat hataralla pohjalla 

olevia ja vinoutuneen otoksen mielipiteisiin perustuvia argumentteja luontodirektiivin määräyksistä 

poikkeamiseen, eivätkä WWF:n mielestä ole varsinkaan hyväksyttäviä perusteita tarkoituksellisesti 
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metsästyksellä vähentää ilveskantaa, kuten MMM on viime vuosina tehnyt sallimalla vakaan 

populaation tason ylittävän kokonaisverotuksen.  

 

WWF selvitti maaliskuussa 2013 suomalaisten asenteita ilvekseen laajassa mielipidekyselyssä. 

Kyselyn tulosten mukaan ylivoimainen enemmistö, 73 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että 

ilveksiä ei ole Suomessa liikaa. Sama määrä suomalaisista katsoi, että heidän sietokykynsä ilvestä 

kohtaan ei ole ylittynyt. Vain yhdeksän prosenttia suomalaisista katsoi, että ilveksiä on Suomessa 

liikaa ja ilmoittaa sietokykynsä ilvestä kohtaan ylittyneen. Kaikista vastaajista valtaosa (61 %) oli sitä 

mieltä, että ilvestä voidaan säädellysti metsästää, mutta kestävän verotuksen tasoa ei pidä ylittää. 

Vastaajista 15 % oli sitä mieltä, että ilveskannan luontaista kehittymistä ei tulisi metsästyksellä 

rajoittaa lainkaan, ja 14 % vastaajista vastasi, että ilveksiä tulisi metsästyksellä selvästi vähentää.  

Vastaajien ilvesasenteet ovat melko samanlaisia riippumatta esimerkiksi iästä tai siitä, onko 

perheessä metsästyslupia. Vastaajina kyselyssä oli 2191 vähintään 18-vuotiasta suomalaista koko 

maan alueelta. 

 

Poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa ilveksen kotieläintaloudelle aiheuttamat vahingot ovat 

vaatimattomia, eikä ilves ole vaaraksi ihmisille. Ilvesvastaista asennetta voi olettaa esiintyvän 

lähinnä metsästäjäkunnassa – saatetaan ajatella, että ilves ja metsästäjät kilpailevat samasta 

saaliista (esim. valkohäntäkauriista ja metsäkauriista).  Kuitenkin WWF:n vuonna 2013 teettämän 

kyselyn mukaan myös niistä vastaajista, joiden perheessä on metsästyslupa, ylivoimainen 

enemmistö (68 %) oli sitä mieltä, että ilveksiä ei ole Suomessa liikaa eikä sietokyky ilvestä kohtaan 

ei ole ylittynyt. Lisäksi valkohäntäkauris on Suomessa vieraslaji, kun taas ilves on arvokas osa 

luontaista lajistoamme. Ilveksellä on tutkimusten mukaan myös merkitystä pienpetojen (mm. ketun 

ja supikoiran) kantojen säätelijänä, ja tätä kautta elinvoimainen ilveskanta vaikuttaa suotuisasti 

esim. kanalintukantoihin. 

 

LUKE:n mallinnuksen mukaan 16 % verotustasolla eli alueen nykyisessä ilveskannassa noin 387 

yksilön kokonaisverotuksella oltaisi ”vakaan populaation” kehityslinjalla. Myönnettyjen ilveslupien 

käyttöaste on hyvin korkea: metsästysvuonna 2015-2016 käytettiin poronhoitoalueen luvista 100 % 

ja muun Suomen luvista noin 96 %. MMM esittää alueelle 394 ilveksen metsästyskiintiötä eli 

hivenen yli 16 % verotusta kokonaiskannasta. WWF:n mielestä esitetty kiintiö on kannan kokoon 

nähden hyväksyttävällä tasolla, mutta kiintiöön tulee laskea muutkin kuin metsästyslain 41 a §:n 

3 momentin mukaiset poikkeusluvat, pois lukien tutkimusperusteiset poikkeusluvat, joilla pyydetty 

eläin on tarkoitus vapauttaa merkitsemisen tai GSM/GPS-pannan asettamisen jälkeen elävänä 

takaisin luontoon. 
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Poronhoitoalue 

 

Poronhoitoalueella on ennen alkavaa metsästyskautta 100–115 vuotta vanhempaa ilvestä. 

Asetuksen taustamuistion mukaan poronhoitoalueen ilveskannan verotus perustuu 

”porovahinkojen mahdollisimman tehokkaaseen vähentämiseen”. On tärkeää, että ilveksestä ja 

muista suurpedoista aiheutuneet vahingot porotaloudelle korvataan riittävällä tavalla. Ilves, kuten 

muutkin suurpedot, kuuluvat elinvoimaisina kantoina kuitenkin myös poronhoitoalueen luontoon. 

 

Kannanhoitosuunnitelmien tavoitetta, että suurpetokantoja ei poronhoitoalueella ole tavoitteena 

kasvattaa, ei pidä tulkita niin, että suurpetokantoja tulisi aktiivisesti vähentää.  

Tämän takia WWF on toistuvasti esittänyt ja esittää edelleen, että suurpetojen ja poronhoidon 

yhteiselon kannalta paras ratkaisu olisi, että suurpetojen aiheuttamien porotappioiden 

korvaamisessa siirrytään reviiripohjaiseen järjestelmään, jossa korvaus maksettaisiin – kuten 

maakotkan osalta jo menestyksellä tehdään – alueella elävien ja lisääntyvien suurpetojen määrän 

mukaan. Porovahinkojen korvausjärjestelmän kehittämisen lisäksi tulisi panostaa selvästi nykyistä 

enemmän erävalvontaan, suurpetojen salametsästyksen kitkemiseen sekä suurpetojen tappamiksi 

ilmoitettujen porojen maastotarkastuksiin.  

 

WWF esittää, että poronhoitoalueelle asetetaan alueellinen suurin sallittu saalismäärä, joka on 

kestävällä tasolla suhteessa alueen ilveskannan kokoon. Lisäksi WWF esittää, että poikkeuslupia 

ei tule myöntää niihin paliskuntiin, joiden alueella pidettävien eloporojen määrä on useana 

vuonna peräkkäin ylittänyt asetuksessa määritellyn suurimman sallitun määrän. 

 

 
Jari Luukkonen 

suojelujohtaja 

WWF Suomi 
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ohjelmapäällikkö 
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