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WWF:n lausunto MMM:n ilvesmääräyksestä 
 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä koskien ilveksen metsästystä 1.12.2010 alkavalla metsästyskaudella 
koskevaa määräyskirjeluonnosta (MMM:n lausuntopyyntö 1.11.2010 Dnro 1601/15/2010) ja toteaa 
lausuntonaan seuraavaa. 
 
Yleistä 
 
RKTL on lausunnossaan MMM:lle (14.10.2010 Dnro 298/301/2010) arvioinut Suomen 
ilveskannaksi 2300-2500 yksilöä ja sen perusteella ilveksen kestäväksi metsästysmääräksi koko 
Suomessa 282 ilvestä, pitäen sisällään metsästyksen aiheuttaman poistuman lisäksi kaiken muun 
ihmisen suoraan aiheuttaman kuolleisuuden (mm. salametsästyksen ja liikennekuolemat). MMM 
asettaa kuitenkin tavoitteeksi vähentää ilveskantaa ja sallisi esityksen mukaan jopa 459 ilveksen 
metsästyskiintiön.  
 
Esitys tarkoittaisi ilveskannan kestävän verotuksen tason roimaa (yli 60%) ylittämistä koko maassa, 
ja alueellisesti tarkasteltuna (ks. taulukko alla) huikeita jopa yli 130 % ylityksiä RKTL:n arvioimiin 
kestäviin metsästysmääriin verrattuna. Lisäksi on huomattava, että luvuissa ei vielä ole mukana 
salametsästyksen ja liikennekuolemien aiheuttamaa poistumaa siltä osin kun tapaukset eivät tule 
lupaviranomaisten tietoon ajoissa.  
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  RKTL:n!

arvioima!
kestävä!

metsästys,!
yksilöitä!

Esitys!
metsästyskiintiöksi,!

yksilöitä!

Esitetty!
kestävän!

verotuksen!ylitys!
yksilöitä!

Esitetty!kestävän!
verotuksen!ylitys,!%!

Poronhoitoalue! 18! 42! 24! 133!
Oulun!ja!Kainuun!
riistanhoitopiirit,!ei!
poronhoitoalue!

25! 38! 13! 52!

Itä"Suomi! 150! 238! 88! 59!
Länsi"Suomi! 89! 141! 52! 58!
Koko!maa! 282! 459! 177! 63!
 
Ilves on uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävä ja EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV 
laji. Ilveskanta on kehittynyt varsinkin eteläisessä Suomessa viime aikoina suotuisasti. Tuoreimman 
RKTL:n arvion mukaan Suomessa elää ennen alkavaa metsästyskautta 2300-2500 ilvestä, mikä 
tarkoittaa karkeasti arvioiden 390-420 lisääntyvän ilvesparin kantaa. 
 
Lajien uhanalaisuuden arviointikriteereitä suoraan soveltamalla nykyisen suuruinen ilveskanta 
(kannan koko on alle 1000 lisääntyvää yksilöä) pitäisi luokitella vaarantuneeksi, mutta kannan 
kasvun perusteella luokka on alennettu silmälläpidettäväksi. Silmälläpidettävän lajin 
luontodirektiivin liitteeseen IV kuuluvan lajin aktiivinen vähentäminen metsästyksellä ei ole 
perusteltua. WWF:n mielestä nykyisessä tilanteessa ei ole mitään perusteltua syytä pyrkiä 
hidastamaan ilveskannan kasvua, kuten MMM tiedotteessaan 1.11.2010 esitystä perustelee. Esitys on 
WWF:n mielestä myös ristiriidassa metsästyslain (20§) yleisten vaatimusten kanssa. Lain mukaan 
metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti, eikä silmälläpidettävän lajin 
kestävän metsästysmäärän ylitys yli 60 prosentilla voi WWF:n käsityksen mukaan täyttää tätä 
vaatimusta. 
 
Poronhoitoalue 
 
Ilveskannan hoitosuunnitelman (MMM 2007) mukaan kanta on suotuisalla suojelun tasolla. MMM:n 
esityksen mukainen ilveksen kestävän metsästysmäärän raju ylitys voisi kuitenkin vaarantaa ilveksen 
suotuisan suojelutason porohoitoalueella, sillä suotuisan suojelutason määritelmä pitää sisällään sen, 
että lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä ennakoitavissa olevassa 
tulevaisuudessa. Samalla näin suuri ilveskannan verotus voi myös katkaista ilvesten 
siirtymismahdollisuudet itä–länsisuunnassa Pohjois-Suomen kautta, mikä olisi ristiriidassa ilveksen 
hoitosuunnitelman tavoitteiden kanssa. 
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Poronhoitoalueella viime aikoina lisääntynyt ilveskanta on aiheuttanut kasvaneita tappioita 
poroelinkeinolle. On tärkeää, että ilveksestä ja muista suurpedoista aiheutuneet vahingot 
porotaloudelle korvataan riittävällä tavalla. Suurpetojen ja poronhoidon yhteiselon kannalta paras 
ratkaisu olisi, että suurpetojen aiheuttamien porotappioiden korvaamisessa siirryttäisiin malliin, jossa 
korvaus maksettaisiin – kuten maakotkan osalta jo menestyksellä tehdään – alueella elävien ja 
lisääntyvien suurpetojen määrän mukaan, eikä nykyiseen tapaan suurpetojen tappamiksi ilmoitettujen 
porojen määrän mukaan.  
 
Ilves kuten muutkin suurpedot kuuluvat elinvoimaisina kantoina myös poronhoitoalueen luontoon. 
Kannanhoitosuunnitelmien tavoitetta, että suurpetokantoja ei poronhoitoalueella ole tavoitteena 
kasvattaa ei pidä tulkita niin, että suurpetokantoja tulisi aktiivisesti vähentää. Porovahinkojen 
korvausjärjestelmän kehittämisen lisäksi selvästi nykyistä enemmän tulisi panostaa suurpetojen 
salametsästyksen tutkimiseen ja kitkemiseen sekä suurpetojen tappamiksi ilmoitettujen porojen 
maastotarkastuksiin. On viitteitä siitä, että pelkästään tehostamalla porovahinkojen 
maastotarkastustoimintaa petovahinkojen määrä voi tuntuvasti vähentyä. 
 
Muu Suomi 
 
Ilveskannan vähentämisen keskeisenä perusteluna MMM viittaa tiedotteessaan 1.11.2010 
”paikallisiin ristiriitoihin” ja esittää, että ilveksen runsastumisesta ja levittäytymisestä uhkaa koitua 
”kohtuutonta vahinkoa tai haittaa paikalliselle väestölle tai elinkeinoille”. Tässä yhteydessä MMM 
ei kuitenkaan esitä – eikä tietääksemme ole myöskään teettänyt – tuoretta objektiivista tutkimusta eri 
alueiden koko väestön suhtautumisesta ilvekseen, eikä muutenkaan yksilöi, millaisista ristiriidoista 
on kyse. Kannan runsastumisesta huolimatta harva suomalainen on edes nähnyt ilvestä, joten 
WWF:n mielestä esitetyt uhat ilveksen aiheuttamista paikallisista ristiriidoista ja kohtuuttomasta 
vahingosta poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa ovat perusteettomia.  
 
Poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa ilveksen kotieläintaloudelle aiheuttamat vahingot ovat 
vaatimattomia, eikä ilves myöskään ole vaaraksi ihmisille. Ilvesvastaista asennetta voi olettaa 
esiintyvän metsästäjäkunnassa; saatetaan ajatella, että ilves ja metsästäjät kilpailevat samasta saaliista 
(esim. valkohäntäkauriista ja metsäkauriista). Tällöin täytyy kuitenkin muistaa, että valkohäntäkauris 
on Suomessa ihmisen tuoma vieraslaji, kun taas ilves on arvokas osa luontaista lajistoamme. Lisäksi 
sekä valkohäntäkauriin ja metsäkauriin kannat ovat olleet kasvussa, mikä osoittaa, että riistaa riittää 
sekä ilvekselle että ihmiselle. Lisäksi ilveksellä on tutkimusten mukaan merkitystä pienpetojen (mm. 
ketun) kantojen säätelijänä, ja tätä kautta elinvoimainen ilveskanta voi vaikuttaa suotuisasti esim. 
kanalintukantoihin. 
 
Vaikka ilvesvastaista asennetta esiintyykin, on sen taustalla olevat tekijät selvitettävä ja jo 
luontodirektiivinkin mukaan ensin etsittävä muita ratkaisuja kuin metsästyksen lisääminen. WWF:n 
näkemyksen mukaan erityisesti poronhoitoalueen eteläpuoleisessa Suomessa ilveskannan 
vähentämiseen kestävän tason ylittävällä metsästyksellä vedoten väestön sietokyvyn alentumiseen ei 
ole uskottavia perusteita.  
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Johtopäätökset 
 
Yllä olevaan perustuen WWF esittää, että ilveksen suurimmissa sallituissa saalismäärissä on koko 
maassa, myös poronhoitoalueella, pysyttävä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
määrittelemässä alueellisesti kestävässä verotusmäärässä, ja mahdollisten todellisten ristiriitojen 
ratkaisemiseksi haetaan muut keinot. 
 
Poronhoitoalueella ilveksen ja muiden suurpetojen suojelun ja poronhoitoelinkeinon 
yhteensovittamiseksi on kiireesti ryhdyttävä tehokkaisiin toimenpiteisiin, joista WWF:n mielestä 
tärkein on siirtyä suurpetojen aiheuttamien porotappioiden korvaamisessa ns. reviiripohjaisen 
malliin, jossa korvaus maksetaan alueella elävien ja lisääntyvien suurpetojen määrän ja poikastuoton 
mukaan. 
 
Tiedoksi 
 
Euroopan komissio, DG Environment, Nature & Biodiversity Unit B2 
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suojelujohtaja 
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