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ASIA: WWF:n kommentit luontodirektiivin raportointiin 
 
WWF kiittää mahdollisuudesta kommentoida 16.5. esiteltyyn raportointiin ja esittää 
kommentteinaan seuraavaa:. 
 
Yleistä  
 
Jotta lausunnolla olevia laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointeja olisi mahdollista kunnolla 
kommentoida, pitäisi nyt lausunnolla olevien yhteenvetotaulukoiden koodien ja värien 
takana olevien yksityiskohtaisten arviointien sekä asetettujen favourable reference –arvojen 
olla julkisia ja lausunnonantajien käytettävissä. Tämä olisi myös arvioinnin läpinäkyvyyden 
ja objektiivisuuden kannalta tärkeää. 
 
Yleinen vaikutelma kuitenkin on, että arviointi on tällä kertaa tehty – kuten pitääkin – 
puhtaammin tieteellisin perustein kuin edellisellä kerralla, mikä on hyvä. 
 
Ahma 
 
Kokonaisarvio alpiinisen alueen ahmakannasta on lausunnolla olevan luonnoksen mukaan 
suotuisa (FV), mikä mielestämme ei voi olla oikein. Ahma on Suomessa äärimmäisen 
uhanalainen (CR) laji, jonka uhanalaisuuden peruste on D1 (kannan pienuus). Koko 
Suomen kokonaisahmakannasta (raportointijaksolla noin 150 yksilöä) noin puolet elää 
poronhoitoalueella, ja poronhoitoalueen kannasta vain osa alpiinisella alueella. Aiemmassa 
(2001-2006) arvioinnissa ahman alpiinisen alueen favourable reference –arvona on käytetty 
40 yksilöä. Oletamme, että tätä ei ole muutettu nyt tehtävässä arvioinnissa. 
 
Suomen alpiinisen alueen ahmakanta on ollut raportointijaksolla karkeasti arvioiden 
korkeintaan 25-30 yksilöä, joten perusteita suotuisan suojelun tason statukselle kannan 
koon perusteella ei käsittääksemme ole. Edellisessä raportissa alpiinisen alueen 
ahmakannaksi raportoitiin 40-50 yksilöä, mikä on tuntuva yliarvio silloin vallinneeseen 
todelliseen tilanteeseen nähden. Edelliseen raportin kanta-arvioon nähden kuitenkin 
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loogisesti alpiinisen alueen ahmakannan pitäisi nyt raportoida pienentyneen tuntuvasti (noin 
puoleen) aiemmasta. Ei myöskään ole johdonmukaista, että ahman tilanne on boreaalisella 
alueella arvioitu populaatiokriteerillä perustellusti epäsuotuisaksi – riittämättömäksi, kun 
taas alpiinisella alueella (jonka ahmakanta on paljon pienempi kuin boreaalisella alueella) 
suotuisaksi.  
 
Linnellin ym. (2008)1 suosituksen mukaan IUCN:n uhanalaisuuskriteerien D (kannan koko) 
tai E (kvantitatiivinen analyysi) mukaan uhanalainen (CR, EN tai VU) populaatio ei 
lähtökohtaisesti voi olla suotuisalla suojelun tasolla, mikä on myös maalaisjärjellä 
ymmärrettävä tulkinta. Näin ollen ahma kuuluisi populaation koon perusteella vähintään 
luokkaan U1 (epäsuotuisa – riittämätön) koko maassa ja myös alpiinisella alueella. Ahman 
tilannetta voi verrata myös toiseen äärimmäisen uhanalaiseen lajiin, saimaannorppaan, 
jonka kanta (raporttijaksolla noin 250 yksilöä) oli selvästi suurempi kuin ahmalla, mutta 
arvioitu populaation koon perusteella luokkaan U2 (epäsuotuisa – huono). 
 
Susi 
 
Levinneisyyden osalta suden arvioidaan lausunnolla olevan luonnoksen mukaan olevan 
alpiinisella alueella suotuisalla (FV) tasolla ja kannan koon osalta luokassa U1= 
(epäsuotuisa – riittämätön), mikä mielestämme ei voi olla oikein.. Edellisessä raportoinnissa 
(2001-2006) on suden alpiinisen alueen favourable reference –kannan kokona on käytetty 1 
yksilöä, joka ei nähdäksemme voi mitenkään täyttää favourable reference –populaation 
määritelmää (”minimum necessary to ensure long term viability of the species”). Vaikka susi 
luontaisesti ja historiallisesti kuuluu Suomessa myös alpiinisen alueen lajistoon, se on 
lisääntyvänä lajina käytännössä hävitetty alueelta kokonaan. Tämä on tapahtunut jo 
vuosikymmeniä sitten, joten oleellista muutosta kannassa ei tämän eikä edellisen 
luontodirektiivin raportin aikaperspektiivissä ole tapahtunut. On hyvin kyseenalaista, 
voidaanko alueelle luontaisesti kuuluva laji, joka on ihmisen toimesta hävitetty ja jonka 
paluu alueelle aktiivisesti estetään ihmisen toimin (pyyntiluvat ja salametsästys), arvioida 
levinneisyysalueen osalta suotuisaksi ja kannan koon osalta ”vain” epäsuotuisaksi –
riittämättömäksi. Alpiinisen alueen susikannan favourable reference –arvo on asetettava 
biologisin perusteiden järkevälle tasolle ja verrattava alueen todellista kantaa siihen. 
 

                                                           
1 Linnell, J., V. Salvatori, ja L. Boitani. 2008: Guidelines for population level management plans for large 
carnivores in Europe. Contract nr. 070501/2005/424162/MAR/B2. Final version. European Commission, 
Brussels, Belgium. 
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Boreaalisella alueella myös erittäin uhanalaisen (EN) suden tilannetta voi verrata myös 
saimaannorppaan, jonka kanta (raportointijaksolla noin 250 yksilöä) oli samaa luokkaa kuin 
alueen susikanta raportointijaksolla suurimmillaan, mutta populaation koon perusteella 
saimaannorppa on arvioitu luokkaan U2 (epäsuotuisa – huono), kun susi taas on arvioitu 
”vain” luokkaan U1-. Lisäksi suden kanta on kohti raportointijakson loppua hälyttävästi 
pienentynyt salametsästyksen takia, ja kohti raportointijakson loppua susi lähentelee jo 
äärimmäisen uhanalaisen lajin kriteerien täyttymistä kannan koon perusteella. 
 
Boreaaliset luonnonmetsät 
 
Emme pysty kommentoimaan arvioinnin yksityiskohtia, kun luontotyyppikohtaisia 
lomakkeita ei ole nähtävänä, mutta yleisesti ottaen oikeampi arvio boreaalisten 
luonnonmetsien statuksesta (pinta-ala, rakenne ja toiminta, tulevaisuus) Suomessa olisi 
varmastikin U2 (epäsuotuisa – huono). 
 
Itämeren lohi 
 
Lohi on merkitty suotuisaksi ja sen tilanne onkin parantunut edellisestä raportoinnista. 
Kokonaisuudessaan lohen tilanne on kuitenkin huono, koska esimerkiksi kalatiestrategian 
toimenpiteitä ei ole lähdetty toteuttamaan ja lohen lisääntymisalueista valtaosa on edelleen 
saavuttamattomissa. 
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