
Ympäristö

EU:n sUUrpEtofoorUmi ihmistEn 
ja sUUrpEtojEn rinnakkaisElon 
tUEksi

neljä eurooppalaista suurpetolajia (karhu, susi, ilves ja 
ahma) kuuluvat suojelun ja kestävän kannanhoidon suh-
teen symbolisimpiin ja samalla haastavimpiin lajiryhmiin 
Euroopan unionissa (EU). näillä lajeilla on laajat rajat 
ylittävät levinneisyysalueet ja lajien elinvaatimukset 
voivat luoda ristiriitatilanteita ihmistoimintojen, kuten 
maatalouden, metsästyksen ja vapaa-ajan suhteen.

on tärkeää tunnistaa samanaikaisesti sekä sosioekono-
misten kysymysten että suurpetojen olemassaolon tär-
keys. Euroopan komissio ja ryhmä olennaisia sidosryhmä-
organisaatioita päättivät toimia tässä asiassa yhdessä. 
EU:n suurpetofoorumi ihmisten ja suurpetojen rinnakkais-
elon tueksi käynnistyi virallisesti kesäkuussa 2014.

EU:n suurpetofoorumin tehtävänä on edistää toimintata-
poja ja etsiä mahdollisuuksien mukaan ratkaisuja ihmis-
toimintojen ja suurpetolajien läsnäolon välisten ristiriitojen 
minimoimiseksi. Tehtävää toteutetaan vaihtamalla tietoa ja 
työskentelemällä yhdessä avoimella, rakentavalla ja toisia 
kunnioittavalla tavalla.
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sUUrpEtojEn sosioEkonomisEt vaikUtUksEt

Ristiriidat ihmisten kanssa sisältävät kotieläimiin ja karjaan 
kohdistuvat vahingot sekä erilaiset ongelmat metsästäjille.
Erilaisia menetelmiä, kuten laumanvartijakoirien käyttö ja 
sähköistetyt petoaidat, on otettu käyttöön suurpetojen aiheutta-
mien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.
Tilanne vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, mutta 
toisinaan, varsinkin siellä, missä suurpetojen määrä on viimeai-
koina lisääntynyt, vakavia ristiriitoja voi esiintyä.
Suurpedoilla on myös positiivisia sosioekonomisia vaikutuksia. 
Suurpedot ovat arvostettuja riistaeläimiä niissä maissa, missä 
lainsäädäntö sallii suurpetojen metsästyksen. Suurpedot ovat 
myös vetovoimaisia matkailuvaltteja ja ekosysteemipalvelujen 
tuottajia (esim. kasvinsyöjien hallinta).
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EU:n sUUrpEtofoorUmin kEskEisEt 
pEriaattEEt ovat:

1) EU:n lainsäädännön puitteissa toimiminen: EU:n luon-
totyyppidirektiivi 92/43/ETY on kokonaisvaltainen sääntelyvä-
line, joka koskee suurpetolajien suojelua ja kestävää
kannanhoitoa lajien suotuisalla suojelun tasolla EU:ssa.

2) tarvittavan tietopohjan varmistaminen: Suurpeto-
kantojen hoidon on pohjauduttava vankkaan tieteelliseen 
näyttöön, joka perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan ja 
luotettavaan tietoon.

3) sosioekonomisten ja kulttuuristen tekijöiden tun-
nustaminen: Ihmisillä on oikeus käyttää luonnonvarojaan ja 
säilyttää kulttuuriperintönsä kestävällä tavalla monikäyttöi-
sessä ympäristössä, johon myös suurpedot kuuluvat olennai-
sena osana. Taloudellisen toiminnan vaikutus näiden alueiden 
arvoihin on tunnustettava. Myös tarve yleisen turvallisuuden 
varmistamiseksi on tunnustettava.

4) ongelmien ratkaiseminen sidosryhmien välisellä 
rakentavalla vuoropuhelulla: Paras tapa ratkaista suurpe-
toihin liittyviä ongelmia ja helpottaa ihmisten ja suurpetojen 
rinnakkaiseloa on käydä rakentavaa vuoropuhelua tärkeimpien 
sidosryhmien kesken paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla. 
Vuoropuhelun myötä löytyvät ratkaisut on mukautettava 
paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin.

5) rajat ylittävään yhteistyöhön sitoutuminen: Suurin 
osa EU:n suurpetopopulaatioista ulottuu useamman jäsenval-
tion alueelle. Tämän vuoksi kansalliset ratkaisut eivät yksinään 
riitä, vaan tarvitaan myös sidosryhmien välistä vuoropuhelua, 
jossa käsitellään rajat ylittävää yhteistyötä niin EU:n sisällä 
kuin tarvittaessa myös naapurimaiden kanssa. Tässä yhtey-
dessä on otettava huomioon mm. EU:n laatimat suuntaviivat 
suurpetokantojen populaatiotason kannanhoitosuunnitelmille.

sUUrpEdot EUroopassa

Suurpetojen määrää on aiemmin tietoisesti vähennetty ihmis-
ten toimesta siten, että suurpetokannat saavuttivat matalim-
man tasonsa 1950- ja 1970-lukujen välillä.
Useimmat suurpetokannat ovat nyt toipumassa.
Kolmannesta (1,5 miljoonaa km2) Euroopan alueesta asuttaa 
nyt vähintään yksi suurpetolaji.
Elinympäristön laadun parannukset, saaliseläinkantojen kehi-
tys, lainsäädäntö ja yleinen hyväksyntä ovat mahdollistaneet 
suurpetokantojen toipumisen.
Maaseutualueiden (esim. peltoalueiden ja metsien) hoito voi 
tarjota arvokkaita elinympäristöjä eri lajeille samalla ylläpi-
täen kulttuurimaisemaa.
Nykyään suurpedot ovat läsnä myös alueilla, joita ihmisten 
toiminta on muokannut ja lähellä ihmisasutusta, ei ainoastaan 
syrjäisillä alueilla.
Suurpetolajien suojelutaso vaihtelee: jotkut suurpetokannat 
ovat elinvoimaisia ja kasvussa, kun taas toiset ovat edelleen 
äärimmäisen uhanalaisia.
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karhU (Ursus arctos) 

22 maata Euroopassa

10 kantaa (4CR/ 2VU/ 1NT/ 3LC)

noin 17.000 yksilöä

sUsi (Canis lupus) 

28 maata Euroopassa

10 kantaa (1CR / 4EN / 1VU / 1NT / 3LC) 

noin 12.000 yksilöä

ilvEs (Lynx lynx) 

23 maata Euroopassa

10 kantaa (3CR / 3EN / 4LC)

noin 9.000 yksilöä

ahma (Gulo gulo) 

Ruotsi, Suomi, Norja

2 kantaa (1VU / 1 ei tietoa)

noin 1.250 yksilöä

CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, 
NT = silmälläpidettävä, LC = elinvoimainen

Luvut lähteestä Chapron et al. (2014) Science 346, 
1517 ja Kaczensky et al. (2012) Euroopan komissiolle.
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Vaikka suurpetokantojen elpyminen on tähän asti ollut yksi 
suojelutyön menestystarinoista, on sen jatkumiseksi suurpe-
tojen mahdolliset rinnakkaiselon vaikutukset ihmisen kanssa 
huomioitava. Yksittäiset ratkaisumallit eivät toimi kaikissa 
Euroopan olosuhteissa, joten sekä ristiriitojen ratkaisemiseen 
että suurpetojen suojeluun tarvitaan innovatiivisia lähesty-
mistapoja. Tätä varten tarvitaan avointa vuoropuhelua eri 
sidosryhmien välillä varmistamaan, että ihmiset ja suurpedot 
voivat elää sovussa tulevaisuudessa. EU:n suurpetofoorumi on 
perustettu varmistamaan tämän vuoropuhelun toteutuminen.

sUUnnitEltU työ

Valokuvat: Euroopan komissio ellei toisin 
ilmoiteta. Jäljentäminen on sallittua, 
kunhan lähde mainitaan. 
© Euroopan Unioni, 2015

tUlEvaisUUs

EU:n suurpetofoorumi etsii käytännön ratkaisuja ristiriitojen 
minimoimiseen keräämällä eri puolilta EU:ta tapaustutkimuksia. 
Suurpetofoorumi järjestää myös kokouksia ja työpajoja, jotta 
sidosryhmät saavat mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja 
keskustella ongelmista sekä niiden mahdollisista ratkaisuista. 
EU:n suurpetofoorumin työtä voi seurata tällä verkkosivustolla:

sUUrpEtofoorUmin jäsEnEt

Elo | European landowners’ organization
www.europeanlandowners.org
joint representatives of finnish and swedish reindeer herders
www.reindeerherding.org/herders/sami-finns-finland
faCE | the European federation of associations for hunting & Conservation
www.face.eu
CiC | the international Council for Game and Wildlife Conservation
www.cic-wildlife.org
iUCn | international Union for Conservation of nature (EU Representative Office)
www.iucn.org/european_union
WWf | Worldwide fund for nature (European Policy Office)
www.wwf.eu
EUroparC federation
www.europarc.org
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www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/coexistence_platform.htm


