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LAUSTTNTO SUOMEN SUSIKAI\NAII KOOSTA TALVELLA 2015-16

Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa riista- ja kalakantojen kestiiviin ja monipuolisen hy6dyntii-
misen sldtelyn edellytt2imiit riista- ja kalakantojen arviot ja ennusteet kantojen tilasta, alueelli-
sen ja ajallisen siiiitelyn edellyttiimiit saalistilastot sekii huolehtii kannanarvioinnin kehittiimisen
edellyttiimiistii tutkimuksesta erityisesti suurpetojen osalta.

Lausuntonaan susikannan tilasta Luke esittiiii seuraavan.

Suomessa oli helmikuun 21. piiiviine2016 piiiittyneen kannanhoidollisiin poikkeuslupiin perus-

tuvan metsdstyksen jiilkeen arviolta 20V235 sutta. Kuluvan metsistysvuoden (1.8.2015 - 31.7 .

2016) aikana tunnettu kuolleisuus on tiimiin lausunnon antamiseen mennessl yhteensd 75 su-

siyksikiii. Tiillii perusteella on arvioitavissa Suomessa olleen kuluvan metsiistysvuoden alkaessa

viihintiiiin 275 - 310 sutta.

Suomen susikannassa oli kannanhoidollisen mets?istyksen jiilkeen arviolta 37-39laumaa ja 16

paria. Laumoista26-27 ja pareista 14 arvioitiin liikkuvan Suomen rajojen sisiipuolella. Suomen
ja Veniijiin viilisen rajan molemmin puolin liikkuvia laumoja oli arviolta 10 ja pareja kaksi.

N?iiden kokonaisyksil<jmii?iriistii laskettiin puolet kuuluvaksi Suomen susikantaan. Susikannassa

on laumojen ja parien lisiiksi my6s yksittiiisiii susia, joiden osuus talvella on havaittu olevan

10-20 %. Tiimii on otettu huomioon siten, ettd kokonaiskannan arviossa laumojen ja parien
miiiiriiiin lisiitiiiin yksittiiiset sudet, joiden osuudeksi mii?iritetiiiin 15 % kokonaiskannasta.

Kannanhoidollisen metsiistvksen saalis

Kannanhoidollisessa mets?istyksess?i (23.1.-21 .2.2016) kaadettiin yhteens?i 43 sutta. N?iitii susia

koskeva iiinmiiiiritysanalyysi valmistuu my<ihemmin. Ikii miiiiritetiiiin USA:ssa iiinm?iiirityksiin
erikoistuneessa Matsonin laboratoriossa. Alustavasti arvioitiin kaadetuissa susissa olevan24
v?ihintiiiin kaksivuotiasta ja 19 alle kaksiwotiasta yksil<il. Ikiiluokka on arvioitu tarkastelemalla

kulrnahampaan juuren pdatd, ja hammasluun paksuutta.
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Susilaumat ja parit alueittain kannanhoidollisen metsiistyksen jiilkeen

Susikanta-arvion perustan muodostavat tunnetut laumat ja kaksin liikkuvat sudet, jotka toden-
niik<iisesti ovat omaa reviiridiin perustavia susipareja. Havainnot yksiniiiin liikkuvista susista

muodostavat arvion perustan niillii riistakeskuksen alueilla, joilla laumoja tai reviirillii el?iviii
pareja ei ole. Kansainviilisten arvioiden mukaan yksin?i?in liikkuvien susien osuus on tasolla 10-

20 %o talvisesta susikannasta.

Huomattava osa itiiisellii valtakunnanrajalla havaituista laumoista ja pareista liikkuu molemmil-
la puolilla itdrajaa. Koko maan kanta-arviossa tiillaisten susien yksilcimiiiiriistii on laskettu
Suomen kantaan kuuluviksi 50 %.

Merkittave osa susista liikkuu useamman kuin yhden Suomen riistakeskuksen aluetoimiston
alueella. Tiimiin takia on otettava huomioon, ettii arviot aluetoimistojen alueella liikuskelevien
susien lukumiiiiristii eiviit ole summautuvia. Kannanhoitoalueita koskevat arviot ovat sum-
mautuvia, sillii kahdella eri kannanhoitoalueella liikkuva lauma tai pari on laskettu kokonaisuu-
dessaan vain yhden kannanhoitoalueen susikantaan.

Kanta-arviossa on huomioitu v.2016 kannanhoidollisen metsiistyksen tulos ja muu tunnettu
kuolleisuus. Kannanhoidollinen metsiistys ohjeistettiin kohdistumaan tiettyihin laumoihin. Tar-
kat reviirirajat on kuitenkin mahdollista miiiirittiiii vain GPS-pannoitettujen susien avulla. Eten-
kin tiheiin susikannan alueella ammutun suden kohdistaminen tiettyyn laumaan on vaikeaa.
Tiimbn lausunnon laumakohtaisessa tarkastelussa saalis kohdistetaan parhaan asiantuntemuksen
mukaan todenniikdiseen laumaan tai alueelle, joka on liihimp?inii tunnetun lauman reviiriii.

Sekaannusten viilttiimiseksi tiissii esitetyt laumat on numeroitu j?irjestysnumerolla. Jiirjestysnu-
meroa vastaava lauma on merkitty karttaan (kuva 2). Havainnot on luettu Tassu kirjausjlirjes-
telmiisti 2l .2.201 6 (poikkeus : Etelii-Hiime, Renko 29.2.201 6).

Etelii-Hiime
Riistakeskuksen alueella liikkuu yhteensii 5-7 sutta.
Alueella on yksi susilauma. Uudenmaan puolella, liihellii Ercla-Hemeenrajaa on tehty havain-
toja susiparista, joka mahdollisesti liikkuu molempien riistakeskusten alueilla.

Lauma numerol. Laumassa arviolta 3-6 sutta.
Havainnot keskittyviit liihinnii Rengon ympiirist<itin. Alueella on tehty runsaasti susilaumaha-
vaintoja. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-4 yksildstii/havainto. Suurin yksilcim?iiirii/havainto on

6 (n:l).

EtelSi-Savo
Riistakeskuksen alueella liikkuu yhteensri 2-3 sutta.
Riistakeskus Etelii-Savon alueella on tehty joitakin susilaumahavaintoja. Havainnot ovat kui-
tenkin osoittautuneet yksittiiisiksi susihavainnoiksi. Lisiiksi yksittiiisiii parihavaintoja on ilmoi-
tettu sekd Enonkosken ettd Heinolan alueella. Niiitii havaintoia ei ole varmennettu.

Kainuu
Riistakeskus Kainuun alueella liikkuu yhteensii 30-35 sutta.

Valtakunnan rajalla liikkuvien laumojen ja parien yhteisest?i lukumiiiiriistii on puolet laskettu
kuuluvaksi Suomen kantaan.
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Poronhoitoalue / Kainuu
Alueella liikkuu 5-6 sutta.
Riistakeskus Kainuun poronhoitoalueella on piiiiasiassa havaintoja yksittiiisistii susista, mutta
myds kahdesta parista Suomussalmella, jotka asustavat Veniijiin rajan molemmin puolin.

Poronhoitoalueen ulkopuolinen alue
Poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella liikkuu yhteensi noin 22-27 sfita.
Alueella on havaintoja viidestii laumasta. Lisiiksi varmistettuja parihavaintoja on tehty Sotka-
mon Hiisijiirveltii, Sotkamon ja Kuhmon raja-alueelta Ontojoella sekii Kuhmon Saunajiirveltii.

Lauma nurnero 2. Laumassa arviolta 2-3 sutta.
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Kajaanin eteliiosiin. Laumahavaintoja alueelta yli kymmenen.
Piiiiosa havainnoista koostuu 3-5 yksildst?ilhavainto. Suurin yksilomii?iriilhavainto on 5 (n:4).
L?ihialueelta liikenteessii on kuollut kaksi sutta ja kannanhoidollisin luvin on ammuttu yksi su-

si.

Lauma numero 3. Laumassa arviolta 34 sutta.
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Sotkamon eteliiosiin. Ma:raskuussa laumahavaintoja on kir-
jattu hyvin, mutta marraskuun jiilkeen kirjaukset viihentyneet. Piidosa havainnoista koostuu 3-5
yksikistii/havainto. Suurin yksilcimii?iriilhavainto on 5 (n:9).

Lauma numero 4. Laumassa arviolta 4 sutta.
Havainnot keskittyviit pli?iasiassa Sotkamon, Kuhmon, Nurmeksen ja Valtimon kuntien risteys-
alueelle. Laumahavaintoja on kirjattu runsaasti. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-5 yksil6s-
tiiltravainto. Suurin yksil<im?iiiriilhavainto on 6 (n=1, tarkistamaton). Alueelta on poistettu yksi
susi kannanhoidollisella luvalla.

Lauma numero 5. Laumassa arviolta 7 sutta. Rajalauma.
Havainnot keskittyviit piiiasiassa Kuhmon potrjoisosaan. Lauma liikkuu molemmin puolin val-
takunnan rajaa. Havaintoja alle kynmenen. Piiiiosa havainnoista koostuu 5-8 yksilcis-

tiilhavainto. Suurin yksil6m?i?ir?i/havainto on 8 (n:4). Alueelta on poistettu kolme sutta kannan-
hoidollisella luvalla.

Lauma numero 6. Laurnassa arviolta 4 sutta.
Havainnot keskittyviit piiiasiassa Kuhmon itiiosaan. Havaintoja on tehty hyvin loka-
marraskuussa, jonka jiilkeen havaintoja ei ole kirjattu. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-10 yksi-
kjstii4ravainto. Suurin yksildm?iiiriilhavainto on 10 (n:5). On mahdollista, ettii lauman numero

7 havaintoja on luettu tiihdn laumaan liittyviinii. Alueelta on poistettu kaksi sutta kannanhoidol-
lisella luvalla.

Lauma numero 7. Laumassa arviolta 4 sutta. Raialauma.
Nelj?in suden rajalauma havaittu susimerkintrijen yhteydessii. Havainnot keskittyvet valtakun-
nanrajan l?iheisyyteen, ja lauma liikkuu molemmin puolin valtakunnan rajaa.

Keski-Suomi
Riistakeskuksen alueella liikkuu noin 2-3 sutta.
Riistakeskus Keski-Suomen alueella on tehty vain muutama parihavainto ja havaintoja yksittiii-
sistii susista. Naita havaintoia ei ole varmenneffu.
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Kaakkois-Suomi
Riistakeskuksen alueella liikkuu yhteensii 7-8 sutta.
Riistakeskus Kaakkois-Suomen alueella on tehty havaintoja yhdestii susilaumasta.

Lauma numero 8. Laumassa arviolta 5-7 sutta. Rajalauma.
Havainnot keskittyviit piidasiassa Lappeenrannan ja Veniijiin rajan viiliselle alueelle ja lauma

eliiii osan aikaa Ven?ijiin puolella. Alueella on tehty laumahavaintoja runsaasti. Piibosa niist?i

koostuu 4-5 yksildstiilhavainto. Suurin yksildmiiiirii/havainto on 7 (n:2).
Havaintoja on kirjattu myds yksitt?iisist?i susista.

Lappi
Riistakeskuksen alueella liikkuu yhteens?i 3-6 sutta.
Riistakeskus Lapin alueella on kanta-arvion muodostamisen aikaan havaintoja kirjattu Hhinne
yksittiiisistii susista. Syksyllii 2015 alueella oli havaintoja yli kymmenestii sudesta ja mycis pa-

reina liikkuvista susista tehtiin havaintoja. Havainnointiverkosto on Lapissa kuitenkin selviisti
muuta maata harvempi, minkii vuoksi kaikkia alueella liikkuvia susia ei viilttiimiittii havaita.

Susia on kaadettu talven mittaan vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla 9 kpl, p?iiisiiiintciisesti lii-
hellii itiiistii raj aamme.

Oulu
Riistakeskuksen alueella liikkuu vhteensii 30-34 sutta.

Poronhoitoalue/ Oulu
Alueella liikkuu 24 stfita.
Riistakeskus Oulun poronhoitoalueella on piiiiasiassa havaintoja yksittiiisistii susista, jotka liik-
kuvat Taivalkosken ja Kuusamon alueilla. Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla on alueelta
poistettu yhteensii kolme sutta.

Po ro n hoito alu een u lkopuolinen alue
Poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella liikkuu yhteensii noin 25-30 sutta.

Alueella on havaintoja ainakin viidest?i laumasta. Lisiiksi varmistettuja parihavaintoja on tehty
Kalajoki-Alavieska rhy:n alueella ja Utajiirven rhy:n eteliiosissa. Utajiirvell?i on syyskuussa

2015 ammuttu yksi susi (pakkotila).

Lauma numero 9. Laumassa arviolta 5 sutta.
Havainnot keskittyviit liihinnii Pyhiijiirven rhy:n ymp?iristoon. Kirjattuja laumahavaintoja on al-

le kymmenen. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-5 yksildstii/havainto. Suurin yksilom?iii-

riilhavainto on 5 (n:3, tarkistamattomia havaintoja).
Alueelta on keriitty kaksi ulosteniiytettii, jotka on miiiiritetty kahdeksi eri susiyksil<iksi.

Lauma nurnero 10. Laumassa arviolta 4 sutta.
Havainnot keskittyviit l?ihinnii Kiirsiimiien rhy:n ympiirist<idn. Alueelta on runsaasti laumaha-

vaintoja. Pliiiosa havainnoista koostuu 3-4 yksildstl/havainto. Suurin yksil<imiiiirlilhavainto on

6 (n:3). Alueelta on keriitty kaksi ulosteniiytteistii, joista toinen on mdiiritetty sudeksi ja toinen
koiraksi.
Alueelta on poistettu yksi susi vahinkoperusteisella ja yksi susi kannanhoidollisella luvalla.

Lauma nurnero I l. Laumassa arviolta 5 sutta.
Havainnot keskittyviit liihinnii Raahen ja Oulaisten rhy:n ympiirist66n. Alueelta on kirjattu run-

saasti laumahavaintoja. Piibosa havainnoista koostuu 4-5 yksil6stiilhavainto. Suurin yksil6mii?i-

riilhavainto on 7 (n:1). Alueelta on poistettu yksi susi kannanhoidollisella luvalla.
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Lauma numero 12. Laumassa arviolta 4 sutta.
Havainnot keskittyviit liihinn?i Piippolan seudun ja Siikajokilaakson rhy:n ympiiristdtin. Lau-
mahavaintoja on tehty runsaasti. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-5 yksilostii/havainto. Suurin

yksilcimliiir2i/havainto on 6 (n:1, tarkistamaton). Alueelta on poistettu yksi susi kannanhoidolli-
sella luvalla.

Lauma numero I3. Laumassa arviolta 2-3 sutta.
Havainnot keskittyviit Hhinne Piippolan seudun ja Vuolijoen (Riistakeskus Kainuu) rhy:n ym-
piirist<i<in. Laumahavaintoja on tehty runsaasti. Pdiiosa havainnoista koostuu 3-5 yksil<is-

tiilhavainto. Suurin yksilomZi?iriilhavainto 5 (n:17). Viimeaikaisissa jiilkitarkistuksissa on tehty
havaintoja vain kahdesta sudesta. Alueelta on poistettu kaksi sutta kannanhoidollisella luvalla.

Pohjanmaa
Riistakeskuksen alueella liikkuu yhteensb 18-20 sutta.

Alueella on tehty havaintoja kolmesta laumasta. Lis?iksi varmistettuja parihavaintoja on Jalas-
jiirvella ja Ullava-Kannus-Toholampi alueella. On mahdollista, ettii Riistakeskus Oulun alueella
(Sievi-Alavieska) oleva pari vierailee Pohj anmaan puolella.

Lauma numero 14. Laumassa arviolta 4 sutta.
Havainnot keskittyviit liihinnii Teuvan ja Kauhajoen rhy:n ympiiristtjdn. Laumahavaintoja on

kymmenkunta. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-4 yksil6stiilhavainto. Suurin yksil6m?i2i-

rii./havainto on 4 (n:3).

Lauma numero 15. Laumassa arviolta 4 sutta.
Havainnot keskittyviit liihirurii Perhon ja Halsuan rhy:n ympiirist<jon. Laumahavaintoja alle
kymmenen. P?iiiosa havainnoista koostuu 3-4 yksildstiilhavainto. Suurin yksil<imiiiirii/havainto

on 5 (n:1). Alueelta on poistettu yksi susi kannanhoidollisella luvalla.

Lauma numero 16. Laumassa arviolta 4 sutta.
Havainnot keskittyviit liihinnii Toholammin ja Lestijiirven rhy:n ympZirist66n. Laumahavaintoja
on tullut runsaasti. Pd?iosa havainnoista koostuu 3-4 yksil<istd/havainto. Suurin yksil<imii?i-

rdftravainto on 6 (n:1, tarkistamaton). Alueelta on poistettu yksi susi kannanhoidollisella luval-
la.

Pohjois-Knrjala
Riistakeskuksen alueella liikkuu yhteensii 5G-55 sutta.

Alueella on tehty havaintoja ainakin 13 susilaumasta, joista kahdeksan sijaitsee valtakunnan ra-
jalla osittain Ven?ij?in puolella. Lis?iksi varmistettuja parihavaintoja on Polvijiirvi-Juuka, Eno ja
Ilomantsi-Lieksa viilisellli alueella.

Laurna nLtmero 4. Laumassa arviolta 4 sutta.
Havainnot keskittyviit pdiiasiassa Sotkamon, Kuhmon, Nurmeksen ja Valtimon kuntien risteys-

alueelle. Laumahavaintoja on kirjattu runsaasti. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-5 yksil6s-
tiiAravainto. Suurin yksildmiiiiriilhavainto on 6 (n:1, tarkistamaton). Alueelta on poistettu yksi

susi kannanhoidollisella luvalla.

Lauma numero 17. Laumassa arviolta 6 sutta. Rajalauma.
Havainnot keskittyv?it piiiiasiassa Lieksan rhy:n alueelle. Sudet vierailevat my<is Kainuun puo-

lella (Kuhmo) ja valtakunnan rajan Veniij?in puolella. Laumahavaintoja on tehty k5rmmenkunta.

Piiiiosa havainnoista koostuu 3-6 yksildstii/havainto. Suurin yksilcim?iiiriVhavainto on 6 (n:3).
Alueelta on poistettu yksi susi kannanhoidollisella luvalla.
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Lauma numero j,8. Laumassa arviolta 4 sutta.
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Lieksan ja Nurmeksen rhy:n alueelle. Laumahavaintoja on

tehty runsaasti. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-6 yksilostiVhavainto. Suurin yksilomiiii-
riilhavainto 8 (n=2). Alueelta on poistettu kaksi sutta kannanhoidollisella luvalla ja kaksi polii-
sin miiiiriiyksellii.

Lauma numero 19. Laumassa arviolta 5 sutta.
Havainnot keskittyviit piidasiassa Juukan rhy:n alueelle. Havaintoja on tehty mycis Rautavaaran

puolelta (RK Potrjois-Savo). Laumahavaintoja on tehty runsaasti. Piiiiosa havainnoista koostuu

3-5 yksil6stii/havainto. Suurimmat yksil<imiiiiriit/havainto ovat 12 ja 9 (n:1 ja l, molemmat
tarkistamatta). Alueelta on poistettu yksi susi kannanhoidollisella luvalla.

Lauma numero 20. Laumassa arviolta 5 sutta. Rajalauma.
Havainnot keskittyviit pii?iasiassa Lieksan rhy:n alueelle. Lauma asustaa valtakunnan rajan mo-

lemmin puolin. Laumahavaintoja on kirjattu kymmenkunta. Pdiiosa havainnoista koostuu 3-5
yksilostiilhavainto. Suurin yksilomiiiiriVhavainto on 5 (n=9).

Lauma numero 2L Laumassa arviolta 3 sutta. Raialauma.
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Lieksan ja Ilomantsin rhy:n alueelle. Lauma asustaa valta-

kunnan rajan molemmin puolin. Laumahavaintoja on kirjattu kymmenkunta. Piiiiosa havain-
noista koostuu 3-4 yksil6stii/havainto. Suurin yksildmiiiiriilhavainto on 5 (n:1).

Lauma numero 22. Laumassa arviolta 5 sutta. Raialauma.
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Ilomantsin rhy:n alueelle. Lauma asustaa valtakunnan rajan

molemmin puolin. Laumahavaintoja on kirjattu kymmenkunta. Pdiiosa havainnoista koostuu 3-
4 yksil6stiilhavainto. Suurin yksilomiiiiriilhavainto on 4 (n:4). Alueelta on poistettu yksi susi

poliisin miiiir2iyksellii.

Lauma numero 23. Laumassa arviolta 3 sutta.
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Ilomantsin rhy:n alueelle. Laumahavaintoja on kirjattu run-
saasti. Pii2iosa havainnoista koostuu 3 yksildstiVhavainto. Suurin yksil6miiiirii/havainto on 6

(n:1). Alueelta on poistettu yksi susi karuranhoidollisella luvalla, yksi poliisin m?iiiriiyksellii ja
yksi loytyi kuolleena.

Lauma numero 24. Laumassa arviolta 4 sutta. Raialauma
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Ilomantsin rhy:n alueelle. Lauma asustaa molemmin puolin
valtakunnan rajaa. Latmahavaintoja on kirjattu runsaasti. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-4 yk'
sildstii/havainto. Suurin yksilomiiiiriilhavainto on 5 (n:3 ).

Lauma numero 25. Laumassa arviolta 4 sutta. Raialauma
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Ilomantsin rhy:n alueelle. Lauma asustaa molemmin puolin

valtakunnan rajaa. Laumahavaintoja on kirjattu runsaasti. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-4 yk-

silcistii/havainto. Suurin yksilcimiiiiriilhavainto on 5 (n:2).

Lauma numero 26. Alueella I-2 laumassa arviolta l0-12 sutta. Rajalauma.
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Ilomantsin ja Tuupovaaran rhy:n alueelle. Lauma asustaa mo-

lemmin puolin valtakunnan rajaa. Laumahavaintoja on kirjattu runsaasti. Piiiiosa havainnoista

koostuu 3-6 yksilcistii./travainto. Suurin yksilomii?iriVhavainto on 12 (n:1). Alueelta on keriitty
l2 ulosteniiytettii. Viiden niiytteen kohdalla ei miiiiritystii voitu suorittaa ja seitsemiin niiytteistZi

miiiiritettiin sudeksi, neljiiksi eri yksil6ksi. Alueen susien yksiliimiiZirii voi myos koostua kah-

desta erikseen kulkevasta ryhmiist?Vlaumasta (6 yksiloii ja 4 yksildii) sekii yhdestii susiparista.

Alueelta on poistettu kaksi sutta kannanhoidollisella luvalla ja yksi poliisin m?iiiriiyksellZi.
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Lauma numero 27. Alueella I-2 laumassa arviolta 7-8 sutta.

Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Tohmajiirvi-V2irtsilii rhy:n alueelle. Laumahavaintoja on kir-
jattu runsaasti. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-5 yksilostii/havainto. Suurin yksil<im?iii-

rii,/havainto on 5 (n:8). Alueelta on keriitty 25 suden ulosten?iytettii. Kahdeksan niiytteen koh-
dalla ei miiiiritystii voitu suorittaa ja 17 niiytteistii miiiiritettiin kahdeksi eri susiyksil<iksi.
Alueen susien yksil<imiiiirii voi myds koostua kahdesta erikseen kulkevasta ryhm?ist?Vlaumasta.
Alueelta on poistettu kaksi sutta kannanhoidollisella luvalla, kaksi poliisin miibr2iyksellii ja lii-
kenteess?i on kuollut yksi susi.

Lauma numero 28. Laumassa arviolta 3 sutta. Rajalauma.
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Kiteen ja Tohmajiirvi-Viirtsilii rhy:n alueelle. Lauma asustaa

molemmin puolin valtakunnan rajaa. Laumahavaintoja on kirjattu alle kymmenen. Piiiiosa ha-

vainnoista koostuu 3 yksildstii/havainto. Suurin yksilomiiiiriVhavainto on 3 (n:5). Alueelta ke-
riityistii suden ulosten?iytteistii on analysoitu yhdeksiin kappaletta. Yhden ndytteen kohdalla ei

m?iiirityst?i voitu suorittaa ja kahdeksan niiytteistii m?iiiritettiin sudeksi, kolmeksi eri yksil<iksi.

Pohjois-Hiime
Riistakeskuksen alueella liikkuu yhteensii 6-8 sutta.

Alueella on havaittu yksi lauma. Lisiiksi alueella on myds muutamia parihavaintoja, joita ei ole
pystytty varmentamaan.

Lauma numero 29. Laumassa arviolta 4-5 sutta.
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Teiskon, Liingelmiiveden ja Ruoveden rhy:n alueille. Lauma-

havaintoja on tehty runsaasti. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-4 yksil<istii/havainto. Suurin yksi-
l<imiiiiriilhavainto on 4 (n:5). Alueelta keriityistii suden ulosten?iytteistii on analysoitu kolme
kappaletta, jotka ovat kahdesta eri yksilostii.
Alueelta on poistettu yksi susi kannanhoidollisella luvalla.

Pohjois-Savo
Riistakeskuksen alueella liikkuu yhteensii 20-26 sutta.
Alueella on neljii laumaa ja yksi varmistettu parihavainto Sonkajiirvellii.

Lauma numero 30. Laumassa arviolta 5-7 sutta.
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Kiuruvesi-Vieremii -alueelle (vierailevat myds riistakeskus

Oulun puolella). Laumahavaintoja on kirjattu runsaasti. P?iiiosa havainnoista koostuu 4-7 yksi-
lcistii/havainto. Suurin yksildmiiiiriilhavainto on 9 (n:1 ).
Lauma koostuu viihintZi?in viidestii sudesta mutta alueella on tehty erillisiii havaintoja my6s

kahdesta erikseen liikkuvasta sudesta. Alueelta on poistettu kaksi sutta kannanhoidollisin luvin
ja yksi susi poliisin miiiiriiyksell?i.

Lauma numero 31. Laumassa arviolta 5-7 sutta.

Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Vieremii-Vuolijoki-Kajaani alueille (lauma asustaa myds riis-
takeskus Kainuun puolella). Laumahavaintoja on tehty runsaasti. Piiiiosa havainnoista koostuu

3-5 yksil<istii/havainto. Suurin yksil<im?iiirii/travainto on 9 (n:1, tarkistamaton). Alueelta on

poistettu kaksi sutta kannanhoidollisella luvalla ja yksi poliisin miiiiriiyksellii.

Lauma numero 32. Laumassa arviolta 4-6 sutta.
Havainnot keskittyviit piidasiassa Rautavaaran ja Varpaisjiirven alueilla. Laumahavaintoja on

kirjattu runsaasti. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-5 yksildstiVhavainto. Suurin yksildmiiii-
rii./havainto on 8 (n:1). Alueelta on poistettu kaksi sutta kannanhoidollisin luvin.
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Lauma numero 33. Laumassa arviolta 3-4 sutta.
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Rautavaaran ja Varpaisjiirven rhy:n alueille. Laumahavaintoja

on kirjattu runsaasti. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-5 yksilostiVhavainto. Suurin yksildmiiii-
riilhavainto on 6 (n:1). Alueelta on poistettu yksi susi kannanhoidollisella luvalla.

Rannikko-Pohjanmaa
Riistakeskuksen alueella liikkuu noin 2-3 sutta.

Riistakeskus Rannikko-Pohjanmaan alueella on tehty vain muutama parihavainto ja havaintoja
yksittiiisistii susista. Niiit?i havaintoja ei ole varmennettu.

Satakunta
Riistakeskuksen alueella liikkuu noin 8-10 sutta.
Alueella on tehty havaintoja yhdestii susilaumasta. Lisiiksi varmistettuja parihavaintoja on

Kankaanpiiiin kaakkoispuolisella alueella.

Lauma numero 34. Laumassa arviolta 5-6 sutta.
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Siikylii-K6ylidn ja Alasatakunnan rhy:n alueille. Laumaha-

vaintoja on kirjattu runsaasti. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-6 yksil<istiVhavainto. Suurin yksi-
l<imiiiiriilhavainto on 7 (n:8). Alueelta keriityistii suden ulosteniiytteistii on ehditty analysoida

neljii kappaletta. Kolmen niiytteen kohdalla ei miiiiritystii voitu suorittaa ja yksi oli suden.

Alueelta on poistettu kaksi sutta kannanhoidollisella luvalla.

Uusimaa
Riistakeskuksen alueella liikkuu noin l2-14 sutta.

Riistakeskus Uusimaan alueella on yhden lauman (yhteinen Riistakeskus Varsinais-Suomen
kanssa) lisiiksi tehty varmistettuja parihavaintoja sekii Nummelan liiheisyydestii ettii Nummi-
Pusulan pohj oisosasta.

Lauma numero 35. Laumassa arviolta 8-9 sutta.
Havainnot keskittyviit pFidasiassa Kiskon ja Tenholan rhy:n alueille. Laumahavaintoja on tehty
runsaasti. P?iiiosa havainnoista koostuu 3-6 yksildstiVhavainto. Suurin yksil6miiiir?i/travainto on

10 (n:1, tarkistamaton). Alueelta ker?ityistii suden ulosten?iytteistii on analysoitt 4T kappaletta.
19 n?iytteest?i ei m?iiiritystii voitu tehdti, 27 ndytteistd oli seitsemiistii eri susiyksilostii. Lisiiksi
yksi niilteistii oli koiran uloste.
Alueelta on poistettu yksi susi kannanhoidollisella luvalla.

Varsinais-Suomi
Riistakeskuksen alueella liikkuu noin 2G-25 sutta.
Riistakeskus Varsinais-Suomi alueella on kahden oman lauman lisiiksi kolmas, joka on yhtei-

nen Riistakeskus Uusimaan kanssa. Lisiiksi valittdmesti Uudenmaan puolella (Nummi-Pusula)

on havaintoja susiparista, joka voi liikkua my<is Varsinais-Suomen puolella.

Lauma numero 36. Laumassa arviolta 6-7 sutta.
Havainnot keskittyviit p?iiiasiassa Masku-Myniim?iki alueelle. Piiiiosa havainnoista koostuu 3-4
yksildstii/havainto. Suurin yksil6miiiirii/havainto on 7 (n:1). Alueelta ker?ityistii suden uloste-

niiytteistii on analysoitu 30 kappaletta. Yhdentoista niiytteen kohdalla ei m?iiiritystii voitu suorit-
taa ja 19 niiytteistii mii?iritettiin sudeksi, yhdeks?iksi eri yksiloksi.
Alueelta on poistettu kaksi sutta kannanhoidollisella luvalla.

Lauma numero 37. Laumassa arviolta 7-8 sutta.
Havainnot keskittyviit piiiiasiassa Kiskon ja Tenholan rhy:n alueille. Piiiiosa havainnoista koos-

tuu 5-6 yksilcistiilhavainto. Suurin yksilomii?ir?i/travainto on 8 (n:4). Alueelta keriityist?i suden

ulosteniiytteistii on analysoitu 32 kappaletta. Seitsemiin ndytteen kohdalla ei m?iiiritystii voitu
suorittaa ja 25 ndytettd periiisin kahdeksaksi eri susiyksil<istii.
Alueelta on poistettu kaksi sutta kannanhoidollisella luvalla.



e (14)

Susitilanne kannanhoitoalueittain

Liintisen Suomen kannanhoitoalueen laumojen ja mahdollisten parien yhteinen susimiiiirii on

noin 79-89 yksil<i2i. Yhteensii kannanhoitoalueella on 90-105 sutta**.

Itiiisen Suomen kannanhoitoalueen pdiiasiassa Suomen puolella liikkuvissa laumoissa ja mah-

dollisissa pariskunnissa on yhteense 62-73 sutta. Tunnetuissa Suomen ja Veniijiin rajan mo-
lemmin puolin liikkuvissa laumoissa on yhteensii 28-30 yksiltiii*. Yhteensi kannanhoitoalueel-

la on 105-120 sutta**.

Poronhoitoalueella liikkuvien, reviiriii muodostamattomien susien mii?iriiiin vaikuttaa Veniijiiltii
ja alueen eteliipuolelta saapuvien yksildiden miiiir?i, jossa voi ruodenaikaisesti olla suurtakin

vaihtelua. Poronhoitoalueen susikannan kooksi arvioidaan 5-1 0 yksil6ii.

Metsiistyskauden jiitkeinen tilanne kannanhoitoalueittain ja koko maassa

Kannanhoitoalue Laumatl
niissii susia
yhteensii

Parit Valtakunnan
rajan laumat
/ niissii susia
vht*.

Valtakun-
nan
raja, parit*

Susia
yhteensii*

Poronhoitoalue 2 5 _ 10***
Itiiinen Suomi 12-13 I 48-

59

t1-12 I 28-
30

105 - 120**

Liintinen Suomi t4 I 65-75 7 90 - 105**
YHTEENSA 200 -235**
*Valtakunnan rajalla liikkuvien laumojen ja parien yhteisestii susien miiiiriistii on puolet laskettu kuulu-

vaksi Suomen kantaan.
**Susikannasta on havaittu 15 % olevan yksinii?in liikkuvia yksil6itii.
***LukumaarAarvion haarukka ottaa huomioon sen, ettii yksiniitin liikkuvien osuus olisi tavanomaista suu-

rempi.

Suomessa susikaruran koko helmikuussa 2016 oli200-235laumoissa, pareina tai yksin liikku-
vaa sutta. Ottamalla kanta-arvioon mukaan kaikki Suomen ja Veniijiin viilisen rajan molemmin
puolin liikkuvien laumojen sudet, saadaan kokonaisyksil6miiiiriiksi 23G-270 sutta.

Tilanne vuonna 2015 lviite: Luken lausunto 19.1.2015 (tilanne ennen metsflstyskautta)

Kannanhoitoalue Laumatl
niissii
susia
vhteensi

Parit Valtakunnan
rajan laumat /
niissii susia
vht*.

Valtakunnan
raja, parit*

Susia
yhteensii*

Poronhoitoalue I lt5 7 _ l{*tc*
Itiiinen Suomi 15 / 80-

85

8 7 lt7lr 130 - 140**

Liintinen Suomi 12 I 62-
69

) 83 - 91**

YHTEENSA 220 -
245**tc

*Valtakunnan rajalla liikkuvien laumojen ja parien yhteisestii susien md?irdsfii on puolet laskettu kuulu-

vaksi Suomen kantaan.
**Susikannasta on havaittu l5 % olevan yksiniiiin liikkuvia yksilditii.
{'**Lukumedr:iaryion haarukka ottaa huomioon sen, ettii yksiniiiin liikkuvien osuus olisi tavanomaista suu-

rempi.
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Tausta-aineisto, DNA-niiytteet ja tunnettu kuolleisuus
Luke valmisteli susikannan hoitosuunnitelman mukaisesti ensimmiiisen (3.11.2015) ja toisen
viiliarvion (10.12.2015, Luke 2061100 04 0512015) susikannan tilasta. Viiliaruioissa selvitettiin
laumojen lukumii?irii ja sijoittuminen Suomessa, mutta ei otettu kantaa susiyksilciiden lukumiiii-
rii?in.

Tbmii lausunto perustuu pdiiosin susilaumojen m2i?iriistii ja sijairurista 10.12.2015 anneffuun vii-
liarvioon. Suurpetohavaintojen keruujiirjestelmii Tassuun kirjatuista susihavainnoista on huo-
mioitu 1.8.2015 -21.2.2016 viilinen ajanjakso. Viiviistetyn tallentamisen takia Etelii-Hiimeestii
havaintoj akso pliiittyi 29 .2.201 6.

Koko maasta saatujen havaintojen yhteismiiiirii oli 6 554. Havainnot jaettiin yksil<imiiiiriin mu-
kaan yksittiiisiin havaintoihin (n: 3 885), parihavaintoihin (n = | 4I3) ja laumahavaintoihin
(havainnot kolmesta tai useammasta yksilostii, tr: 1 256). Havaintoja tarkasteltiin rinnakkain
Suomen riistakeskuksen aluetoimistojen ja riistanhoitoyhdistysten omalta alueeltaan laatiman
yhteenvedon sekii GPS-pannoitettujen susien paikannustietojen kanssa. Lisiiksi Suomen susi-

kannan ydinalueilla (Kainuu, Yl?i-Savo, Pohjois-Karjala, Satakunta ja Varsinais-Suomi) Luke
suoritti joulu- ja helmikuun viilisenii aikana omaa maastoseurantaa.

Suurin osa Tassu-jiirjestelmii?in kirjatuista havainnoista on tehty ennen kannanhoidollisen met-

siistyksen alkua. Metsiistyksen piiiityttyii monen lauman yksildt ovat hajaantuneet eri puolille
reviirid, mikii on vaikeuttanut lauman koon arviointia. Osasta laumoja havaintoja ei ole kirjattu
pyyntilupapiiiitcisten julkistamisen jiilkeen lainkaan. Kaikilta osin Tassu-havainnot eivdt tue

riistakeskuksen aluetoimistojen ja riistanhoitoyhdistysten yhteenvetoa. Epiiselvissii tilanteissa

tiissii kanta-arviossa on huomioitu alueensa kokonaistilanteesta yhteenvedon tehneen aluetoi-
miston/rhy:n arvio, ellei Luken omaa maastoarviota ole ollut k?iytettiivissli. Laumojen koon ja
susiparien miiiiriin arviointi onkin ollut aiempia vuosia vaikeampaa, mikii nlkyy osassa lau-
moista suurena lauman kokoarvion vaihteluv?ilin?i.

Kannanhoitosuunnitelman suositusten mukaisesti Luke aloitti v. 2015 GPS-seurannan rinnalla
hankkeen DNA-tunnistukseen perustuvan menetelmiin kehittiimisestii kannanarvioinnin avuksi.

Ensimmiiisend vuonna keskityttiin luomaan keriiysorganisaatio ja testaamaan sitii kahdeksalla

eri keriiysalueella (kuva l). Valmistuneita tuloksia kiiytettiin yhtenii l?ihdeaineistona (taulukko

1). Niiytteeksi keriittiin kaikkiaan 239 suden ulostetta. Analysoiduista niiflteist?i 169 onnistut-
tiin eristiimiiiin DNA. Onnistuneista niiytteistii tururistettiin yhteensii 40 eri susiyksilci?i. Lisiiksi
niiytteit?i oli 3 koirasta. Koirasusista ei niiytteite o[ut keriittyjen joukossa. N?iytteiden analy-
sointi ja tulosten kiisittely jatkuu edelleen. Tulokset on julkaistu my6s Riistahavainnot.fi -
sivustolla.
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turl6 ul6nl|dytd@tl
2or 5

l. f,Ialmst
2. Parho
S. Ahw.
a Tdd.llrri
5. Jap.loll
a. &nolr
7. Pyh|lfv.n ..du
a. Lnhb

Kuva 1 . Susiniiytteiden DNA-keriiysalueiden sijainnit.

Taulukko 1. Suden ulostekeriivksen tuloksia.

*(1 niiyte odottaa varmistusta)

T2issii lausunnossa on huomioitu myris metsiistysvuoden aikana kannanhoidollisen metsiistyk-

sen tai muun syyn kautta kuolleiden susien mddr6. Yhteensd 75 suden kuolinsyy, sukupuoli ja
naaraiden osalta pii?iteltiivissZi oleva alfa-status on esitetty taulukossa 2.

Kerflysalue Niiytteitii
ftnl)

Niiytteet, joista
saatiin DNA (knl)

Eri susi yksi-
liiitn ftpl)

muuta

1. Kiirsiimiiki 4 4 a
J I niivte koirasta

2. Perho Ei niivtteit?i
3. Alavus 5 4 2

4. Tohmaiiirvi 45 32 9

5. Juunaioki 5 5 J

6. Heinola Ei niivtteitii
7, Pyhiijiirven

seutu
107 81 25

8. Tenhola IJ 43 7 (8)* 2 ndvte koirasta



L2(LAl

Taulukko 2. Susien tunnettu kuolleisuus mets?istysvuonna 2015-16 (29.02.2016 mennessii tie-
dossa olleet). Urosten osalta alfa-status voitiin miiiiritell?i vain yhdeltii, pannoitetulta urokselta.

Lupatwppi/kuolinsw RI( Aluetoimisto lkm Sukupuoli/ lkm Tunnettu alfastafus

Kannanhoidollinen
Kannanhoidollinen
Kannanhoidollinen
Kannanhoidollinen
Kannanhoidollinen
Kannanhoidollinen
Kannanhoidollinen
Kannanhoidollinen
Kannanhoidollinen
Vahinkoperusteinen
Vahinkoperusteinen
Poliisin miiiiriiys
Poliisin mii2ir?iys

Poliisin m?i?iriiys

Liikenne
Liikenne
Liikenne
Muu syy
Pakko tila

Kainuu
Oulu
Pohjanmaa
Pohjois-Hiime
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Lappi
Oulu
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Pohjois-
Savo/Oulu
Kainuu
Oulu
Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjala
Oulu

ll
4
2
1

l1
7
2
I
4
9
J

9
J

I
2
1

I
2
I

Nl4,U/7
N/1, U/3
Nil, U/l

N/1
N/5, U/6
N/4, U/3
N/l, U/l

ulr
N/l, u/3
N/l, u/8
N/2,U/I
N/6, U/3

u13

ulr
u/2
N/1
ull
N/2
ull

Alfat:3N, 1U(uroson
pannoitettu yksilci)
Alfat: 1N
Alfat: 1N
Alfat: 1N

Alfat: 2 N

Alfat: I N
Alfat: 2 N
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Kuva 2. Susi- ja rajalaumat sekd susiparit tammi-helmikuussa 2016. Vihreiit symbolit viittaavat

tunnettuihin laumoihin, harmaat rajalaumoihin ja keltaiset pareihin. Symbolin numero viittaa
tekstissii kiiytettyyn numerointiin.



Markku Jiirvenpiiii

L4 (1.41

Poistot 2015_16

Lupatyyppi, Alfa

a Kannanhoidollinen

O Kannanhoidollinen,ALFA

O Vahinkop€rusteinen

C Vahlnkoperustelnen,ALFA

O Polilsln mderalys

O Poliisin mAer6ys, ALFA

I Liikenn€

I Muu syy

a Pakkotila

Kuva 3. Metsiistysaikana kaadetut sudet ja tunnetut susipoistumat 1.8.2015 -29.2.2016. Kartassa merkittynd

tunnetut susireviirit vihreiillii j a raj alaumat harmaalla symbolilla.

Yksikcinjohtaja

Lausunnon vastuuvalmistelija/lisiitietoja: tutkija Samuli Heikkinen, Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat ja bio-
tuotanto -yksikko


