
Mauri Krusberg ja Antti Härkälä kertoivat  27.3.2008 Köyliön suurpetotilanteesta  

Köyliö-seuran kevätkokouksen yhteydessä 27.3.2008 päivittivät riistahoitopäällikkö Mauri Krusberg ja 

petoasiamies Antti Härkälä petotilanteen Satakunnassa ja eritoten Köyliössä: Susikanta on kasvanut 

Satakunnassa nelinkertaiseksi.  Köyliönjärven itäpuoliselle alueelle on asettumassa yksi alfasusipari ja 

jäljistä on luettavista, että pentuja on odotettavissa.   

Susilauman reviiri Köyliöön? 

 

Vuonna 2006 yksittäisten susihavaintojen määräksi Satakunnassa arvioitiin 190 yksilöä. 
Vuoden 2007 lopussa susihavaintojen määräksi samalla alueella arvioidaan noin 839 
yksilöä. Muiden petojen kohdalla havaintojen kasvu Satakunnassa on ollut hitaampaa. 
Ilveshavaintojen lukumäärä lisääntyi sadalla yksilöllä ja karhuhavaintojen määrä kasvoi 11 
yksilöllä. Ilveshavaintoja oli 911 ja karhuja nähtiin 50.  

On huomattava, että havainnoissa saattaa olla kyse usein saman yksilön näkemisestä eri 
havaintopaikoissa, Krusberg painotti.  

Susiparin reviiri on noin tuhat neliökilometriä. Krusbergin mukaan maastosta tehtyjen 
havaintojen perusteella kaikki merkit viittaavat siihen, että Köyliönjärven itäpuoliselle 
metsäalueelle on syntymässä uusi susilauma.  

Toisesta laumasta poisajettu nuori naaras hakeutuu valtaamaan uutta reviiriä, jolta löytyy 
sopivasti syötävää. Kun alueelle vaeltaa sopiva uros syntyy uusi laumanjohtajapari eli 
alfapari.  

Naaras tulee sukukypsäksi yksi- ja koiras kaksivuotiaana. Susilaumassa yleensä vain 
johtava pari saa paritella. Kiima-aika on keväällä ja kantoaika on kaksi kuukautta. Emo 
synnyttää pennut maahan kaivettuun pesäluolaan, ja pennut ovat syntyessään täysin 
emostaan riippuvaisia. Pentueissa on keskimäärin neljä pentua. Krusbergin mukaan 
pentujen kasvaessa laumaan jää pari naarasta huolehtimaan seuraavasta pentueesta. 
Naarassusi pystyy jopa valeraskauden myötä tarvittaessa imettämään toisen naaraan 
pentuja. 

Laumasta karkotetut nuoret sudet voivat vaeltaa uutta reviiriä etsiessään jopa useita satoja 
kilometrejä. Susille asetettujen seurantapantojen myötä voidaan osoittaa pötypuheeksi se, 
että susia olisi eläinpuistoista tai luonnonsuojelijoiden toimesta muualta siirretty Länsi-
Suomeen, Krusberg painotti. 

Riistahoitopiirit ja Riistantutkimuslaitos seuraavat petokantojen kehitystä vapaaehtoisten 
petoyhdysmiesten kautta, joita on maassamme 1 500. Köyliön alueella petoyhdysmiehenä 
on Antti Härkälä ja Pekka Väinölä, joille petohavainnoista pitää ilmoittaa. Viime vuoden 
aikana Härkälälle ja Väinölälle on tullut lukuisia soittoja susihavainnoista, lähinnä jäljistä tai 
raadelluista peuroista ja hirvistä. 

Köyliön alueelta on löydetty viime vuoden aikana 22 susien raatelemaa valkohäntäpeuraa 
ja kaksi hirveä. Aikuinen susi syö vuodessa noin 15 hirveä tai 60 valkohäntäpeuraa tai 90 
metsäkaurista.  



Härkälän mukaan pääosa raadoista on löydetty peltojen tai ihmisasumusten läheltä. Sen 
mitä metsä kätkee sisälleen, voi vain arvata, kun tuntee susien tarvitseman ravinnon 
määrän. 

Asiantuntijoiden luento kirvoitti vilkkaan keskustelun. Köyliön Peräkalliossa asuva Pekka 
Rakkolainen kritisoi voimakkaasti EU:n ja Suomen valtion toimia näin laajan susikannan 
hyväksymisessä. 

Suurpedot eivät kuulu ihmisasumusten lähelle ja ne olisi metsästyksen kautta opetettava 
karttamaan ihmistä, ennen kuin viedään lapsi jonkun talon pihalta. Peräkalliosta löytää 
lähes päivittäin tuoreita suden jälkiä. Olen joutunut tuijottamaan sutta 30 metrin päästä. Se 
ei ole mukava tunne. 

Krusbergin mukaan susien metsästyslupa on kiven alla ja se vaatii melkoisen paperityön.  

Olisi hyvä jos ihmiset ilmoittaisivat petoyhdysmiehelle havainnoistaan, koska lupiin 
vaikuttaa havaintojen määrä. Tällä hetkellä on yksi lupa vetämässä Köyliön 
Riistahoitopiirin alueelle. Jos lupa tulee niin silloinkin suden saa ampua vain pihapiirin 
läheisyydessä.  

 

 

Suden jälki on Mauri Krusbergin mukaan suurikokoinen. Keskimitta on noin 9 senttiä leveä 
ja 12 senttiä pitkä.  

 

Petoluento veti ilmeet vakavaksi, vaikka esim. karhuja alueella on näkynytkin vain 
harvakseltaan.  

 

 


