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Suurpetotiedon ketjutus havainnoista  
verotussuunnitelmaan   

1. Havaintojen tuotanto 
 Maastohavaintojen tekeminen, tarkastaminen ja kirjaaminen 
 - petoyhdyshenkilöt, tutkimus, MH, Paliskunnat 
 - metsästäjät 
 - kansalaiset 
 
2. Tiedon koonti ja analysointi 
 Havainnoista muodostetaan kanta-arvio, joka on vertailukelpoinen 
 vuosien välillä 
 - Luke 
 
3. Verotussuunnitelma 
 Kanta-arvion perusteella laaditaan verotussuunnitelma 
 - MMM, riistakeskus 
 
4. Verotussuunnitelman toteutus 
 Poikkeusluvat jaetaan alueille pitkälti havaintoaineiston perusteella ja  
 kohdennetaan pentuehavaintojen perusteella tihentymäalueille 
  - riistakeskus  
  
  



Ilveksen ja karhun verotussuunnittelu 

• Suunnittelun pohjatiedot (kanta-arvio, vahingot, 

havaintotiedot, riistataloudelliset haasteet, 

sosiaalinen kestävyys, alueiden tilannekatsaukset) 

• Suunnitteluneuvottelu MMM:n kanssa 

• MMM:n antaa asetuksen enimmäismääristä 

• Poikkeuslupien kohdentaminen riistakeskuksen 

alueille 

• Poikkeuslupien kohdentaminen riistakeskuksen 

alueiden sisällä 
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Alueiden kannanhoidollisten 

poikkeuslupamäärien suunnittelu  
Ilves  

Muun Suomen kannanhoitoalue: 

– pentueiden määrä Luke:n kanta-arviossa 

– Painotus pentuetiheyden suhteessa 

– muut harkinnanvaraiset kriteerit 

• Alueiden ilvestihentymiin voidaan suunnata verotusta alueiden 

sisäisellä suunnittelulla 

Karhu 

• Alueiden välinen jako kannanhoitoalueella kannan koon (=pentueiden 
määrä) suhteessa 

• Hienosäätö tiheyden perusteella 

• Alueiden sisällä pentueiden määrä kanta-arviossa pääkriteeri 

• Paino-arvo tuoreimmalla kanta-arviolla 

Laadukas ja kattava havainnointi ensiarvoisen tärkeää !!! 
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Kehittämisen tavoitteet 
• Parantaa kanta-arvioiden laatua ja hyväksyttävyyttä  

• Petoyhdyshenkilöiden koulutuksen ja suurpetohavainnoinnin 
kehittäminen 

– yhdenmukaistetaan petoyhdyshenkilöiden koulutus ja tehtävään 
valinta  
• petoyhdyshenkilöt ymmärtävät oman roolinsa ja toimivan havaintoverkoston 

merkityksen 

• hallitsevat havaintojen varmistuksessa tarvittavat tiedot ja taidot 

• hallitsevat sähköisen tallennusjärjestelmän (Tassun) käytön 

– tavoitteena suurpetohavaintojen lukumäärän sijasta parantaa niiden 
alueellista kattavuutta ja laatua !!! 
• laadulla tässä tarkoitetaan erityisesti havainnon yhteydessä kerättäviä tarkentavia 

tietoja, jotka keskeisiä mm. kannanarvioinnin kannalta 
– aika, paikka, pentujen lukumäärä, emon ja pentujen jälkien mitat 

 



• Verkosto on toiminut vuodesta 1978 

• Petoyhdyshenkilöitä on noin 2000 

• Vähintään 1/rhy (keskimäärin 7) 

• Vapaaehtoisia metsästäjiä, jotka ovat 
perehtyneet suurpetojen jälkien ja 
jätösten tunnistamiseen. 

• Havaintomäärät kasvaneet rajusti 

• HUOM! kyseessä havaintorivien 
lukumäärä: kolmen ilvesyksilön 
pentue tuottaa kolme havaintoa (ei 
siis vain yhtä havaintoa) 

• Tassu käyttöön 2009, toimii nyt hyvin 

• Tassuun tallennetut tiedot käytössä 
– Riistahavainnot.fi  (julkinen) 

– Riistavahinkorekisteri (viranomaiskäytössä)  

 

Petoyhdyshenkilöjärjestelmä 
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Petohavainnoinnin kehittäminen 

 Petoyhdyshenkilön roolin selkeyttäminen 

‒ Petoyhdyshenkilön tärkein tehtävä on oman alueensa 

suurpetohavaintojen kerääminen, varmistaminen ja välittämien 

tutkimukselle 

‒ Luotettava ja riippumaton tutkimuksen avustaja/riistatiedon kerääjä 

‒ Neutraalisti suurpetoasioihin suhtautuva oikean tiedon jakaja; myös 
somessa ja keskustelupalstoilla 

‒ Ei voi toimia suurpetojen poikkeusluvan hakijana → järjestelmän uskottavuus 
säilytettävä  

‒ Oman alueensa suurpetoasiantuntija, jonka asiantuntemusta voidaan 
käyttää viestinnässä, konfliktien selvittelyssä, tukena SRVA tapauksissa, 
erillislaskennoissa ja näytteiden keräämisessä esim. susien uloste-DNA  

 
 

 



Petohavainnoinnin kehittäminen 
• Havaintojen laadun parantaminen 

‒ Tassuun kirjataan vain tarkkoja ja varmistettuja havaintoja, varmistus aina! 

‒ Jälkien mittaus (aina kun mahdollista) 

‒ Pentueiden jälkien löytämiseen ja mittaamiseen kannattaa nähdä vaivaa 

• Tassun käyttöoikeuksien myöntämisen perusteiden yhtenäistäminen 

‒ Kaikille uusille petoyhdyshenkilöille Suomen riistakeskuksen järjestämä koulutus 

‒ Rhy esittää koulutuksen käyneistä petoyhdyshenkilöt ja riistakeskus hyväksyy 

• Käydään alueittain läpi myönnetyt käyttöoikeudet ja arvioidaan niiden 

tarve  

‒ Tällä hetkellä Tassun käyttöoikeuksia paljon henkilöillä, jotka eivät ole kirjanneet yhtään 

havaintoa vuosiin 

• Palaute-/koulutustilaisuudet petoyhdyshenkilöille vuosittain alueilla  

‒ Suurpetohavainnot ja niiden kattavuus/laatu, kanta-arviot, vahingot, mahdolliset 
konfliktit ja poikkeusluvat/saalis 



PVM Laji Aik. Er. Pe. ei_tied. Tyyppi Lev Pit Piha Etä. Tark. Lauma LISÄTIETO 

5.9.2015 s 2 0 2 0 näkö 0 939 1 1 Ilmoittaja näki lauman tietä ylittämässä. 

18.9.2015 s 2 0 2 0 näkö 0 1000 1 1 konemies nähnyt turvesuolla. 

18.10.2015 s 4 0 0 0 näkö 0 1 1 

Maatalon isäntäväki näki neljäsutta navetan 

takana nuoren karjan laidun alueen reunassa. 

Isäntäväki sai häädettyä sudet huutamalla ja 

traktorin tööttiä painelemalla!! 
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riistakeskus 
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Johtava 
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petoyhdyshenkilö       

Johtava 
petoyhdyshenkilö 

Petoyhdyshenkilö 
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Petoyhdyshenkilö 
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Petoyhdyshenkilö 

Petoyhdyshenkilö 

Petoyhdyshenkilö 

Johtava petoyhdyshenkilö  
‒ rhy esittää ja riistakeskus hyväksyy (1 – 3/rhy) 
‒ johtaa alueensa havainnointia 
‒ kokoaa ja perehdyttää avustajatiimin 
‒ hyvä kokonaiskuva alueen sptilanteesta 
 
Petoyhdyshenkilö 
‒ johtava petoyhdyshenkilö / rhy esittää ja 

riistakeskus hyväksyy 
‒ kerää, tarkastaa ja syöttää Tassuun oman 

alueensa havainnot 
‒ kattavasti alueella, joka kylällä 

 

Petohavainnoinnin organisointi 

Suomen riistakeskuksen aluetoimisto 
‒ kouluttaa petoyhdyshenkilöt yhteistyössä LUKE:n kanssa 
‒ huolehtii Oma riista –palvelun toimivuudesta ja 

käyttökoulutuksesta 
‒ hyväksyy  uudet petoyhdyshenkilöt 
‒ järjestää  petoyhdyshenkilöille palaute/koulutustilaisuudet 

vuosittain 
‒ valvoo ja ohjaa pyh -verkoston toimintaa 

Luonnonvarakeskus 
‒ huolehtii Tassun toimivuudesta ja käyttökoulutuksesta 

kunnes  suurpetohavainnot siirtyvät Oma riista -palveluun 
‒ kouluttaa petoyhdyshenkilöt yhteistyössä riistakeskuksen 

kanssa 
‒ vastaa havaintotietojen analysoinnista, raportoinnista ja 

julkaisusta  



 
Uuden petoyhdyshenkilön valinta 

 

• Petoyhdyshenkilöksi voidaan hyväksyä henkilö, joka  
‒ on käynyt Suomen riistakeskuksen järjestämän petoyhdyshenkilökoulutuksen 
‒ tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 

tehtävään sopiva 
 

• Riistanhoitoyhdistys esittää koulutuksen käyneitä tehtävään ja Suomen riistakeskus 
hyväksyy tai hylkää petoyhdyshenkilöt 
 

• Hyväksynnän jälkeen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja kirjaa henkilön Oma riista 
–palveluun ja merkitsee hänelle petoyhdyshenkilön tehtävän  
 

• Suomen riistakeskus voi evätä henkilön pääsyn tehtävään tai poistaa henkilön tehtävän 
järjestelmästä, mikäli henkilön käyttäytyminen on tehtävään sopimatonta tai suoranaisia 
väärinkäytöksiä ilmenee. 

 
 

 
 
 
  
 



Suurpetohavaintojärjestelmä 

• Suurpetokantojen seurannan yksi tärkeimmistä työkaluista on suurpetohavainnot  

‒ Petoyhdyshenkilöiden ilmoittamat havainnot ovat perusta vuosittain tehtäville arvioille suurpetojen 
lukumäärästä ja niiden levittäytymisestä  

‒ Korkeatasoiset ja kattavat havainnot mahdollistavat laadukkaiden arvioiden tuottamisen 

 
• Tassu on suurpetohavaintojen ilmoittamiseen tarkoitettu sovellus https://tassu.luke.fi/Tassu/login.jsp 

‒ Havaintoja järjestelmään voivat kirjata petoyhdyshenkilöt 
‒ Järjestelmän tavoitteena on helpottaa havaintojen kirjaamista ja saada havainnot nopeammin tutkimuksen 

käyttöön  http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/Suurpedot/Tassu/kayttoohje_tassu.pdf 
‒ Huom! Suurpetohavainnot ovat siirtymässä  Oma riista -palveluun 

 

• Petoyhdyshenkilöt käyttävät Tassu –järjestelmää Oma riista -tunnusten avulla  

‒ Petoyhdyshenkilön on suositeltavaa hankkia Oma riista -tunnus ja käyttää sitä jatkossa Tassuun 
kirjautumiseen.  

‒ Erilliset Tassu-tunnukset tulevat poistumaan käytöstä tulevaisuudessa. 
‒ Oma riista tunnuksen voi käydä luomassa osoitteessa https://oma.riista.fi/#/register/send-email 
  

 

Petoyhdyshenkilö! 
Hanki Oma riista -tunnus ja käytä sitä jatkossa Tassuun kirjautumiseen! 

https://tassu.luke.fi/Tassu/login.jsp
https://tassu.luke.fi/Tassu/login.jsp
https://tassu.luke.fi/Tassu/login.jsp
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/Suurpedot/Tassu/kayttoohje_tassu.pdf
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/Suurpedot/Tassu/kayttoohje_tassu.pdf
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/Suurpedot/Tassu/kayttoohje_tassu.pdf
https://oma.riista.fi/
https://oma.riista.fi/
https://oma.riista.fi/


Havainnoista ja kirjaamisesta 
• Tärkeää on kirjata juuri se tieto, mitä havaitaan kyseisen 

havaintotapahtuman yhteydessä, eikä se mitä ei havaita mutta 
arvellaan/päätellään olevan 

• Vastuu havaintojen kirjaamisesta on petoyhdyshenkilöllä. Havainnon 
kirjaamisen varmistaminen myöhemmin Excel-taulukosta on ensiarvoisen 
tärkeää!!!  
• Havaintojen haku riittävän laajalta alueelta, esim. riistakeskusalue 

Seuraavassa havainnot varmentuvat vasemmalta oikealle 

yksittäinen havainto → useita havaintoja  → useita havaintoja + aika 

näköhavainto → uloste tai jälki → mitattu jälki/jäljet 
  

• Yksittäinen havainto (näkö, uloste, jälki) ei saa suoraan pentuestatusta 

• Useat samankaltaiset pentuehavainnot tukevat toisiaan  pentuestatus 

• Mitattu yksittäinen karhun jälkihavainto (emä + pentu) tuottaa 
pentuestatuksen 

 



PVM Laji Aik. Er. Pe. ei_tied. Tyyppi Lev. Pit. Piha Etä Tark. Lauma 

3.8.2015 s 2 0 0 0 jälki 0 0 1 

8.8.2015 s 2 0 0 0 muu 1 50 1 1 

14.8.2015 s 2 0 0 0 näkö 0 1 1 

27.8.2015 s 2 0 0 0 jälki 120;90 1 1 1 

28.8.2015 s 2 0 0 0 jälki 0 0 1 

30.8.2015 s 2 0 0 0 

jälki;ulost
e 0 3000 1 1 

3.9.2015 s 2 0 0 0 haaska 0 1 1 

3.9.2015 s 2 0 0 0 jälki 125;100 1 1 1 

7.9.2015 s 2 0 0 0 jälki 80;55 100;60 1 20 1 1 

Havainto yhdestä sudesta = merkitään 1 susi Tassuun (ei laumaa) 
Havainto kahdesta sudesta = merkitään 2 sutta Tassuun (pari; ei laumaa) 
Havaintoja kolmesta sudesta (tai enemmän) voi olla laumahavainto  



Pentuehavainnon kirjaaminen 

• Tassuhavainnoissa on ollut epätarkkuuksia pentuekirjaamisissa 
– Esim. havainnossa kaksi aikuista karhua ja merkintä että ne ovat pentue. Ilmeisesti 

kirjaaja on unohtanut antaa toiselle yksilölle ikäryhmämerkinnän ”pentu”. Tai vastaavasti 
havainnot aikuisesta ja pennusta mutta ei pentuemerkintää on ristiriitainen. 

• Tassuun kirjatut havainnot siirtyvät riistavahinkorekisteriin. Järjestelmien 
välisessä koodauksessa on ollut ristiriitoja (pentuehavainnoissa), jonka 
perusteella Tassun koodausta on muutettu.  

• Tassun pentuekirjausta on muutettu: 
– merkittäessä aikuinen ja vähintään yksi pentu ohjelma automaattisesti esittää sen 

pentueeksi (sitä ei siis tarvitse enää itse merkitä). 

– Havainto yhdestä pennusta ei siis ole pentue, mutta  se voidaan tarvittaessa ottaa 
huomioon määritettäessä pentueita (karhu). 



 

Pentuestatus tulee automaattisesti 
kun havaintoon lisätään yksi 
aikuinen ja ainakin yksi pentu 



 

Riistakamerahavainnot 
 

• Riistakamerahavainnon kohdalla haasteena on yksilöiden iän/koon 
määrittäminen 

– hyvänä ratkaisuna on liittää mukaan mittaustiedot etutassujen 
leveydestä (havainnon laatu kohoaa) 

– mahdollisuutta pentueen käsittävän valokuvan liittämiseksi havainnon 
yhteyteen selvitellään 

• Susi: riistakamerahavaintoja voidaan käyttää laumakoon arviointiin (kuinka 
monta yksilöä samassa kuvassa) 

• Karhu: lähtökohtaisesti käyttöarvo vähäistä, alkukesän haavaintoja voidaan 
mahdollisesti käyttää pentuehavaintona (’pystykorvan kokoiset pennut’).  

• Ilves: lähtökohtaisesti käyttöarvo vähäistä ilman tallennettuja muita tietoja 
(mm. etutassun leveys), pentuetta koskevia havaintoja voidaan käyttää 
näkö- ja jälkihavaintojen lisävahvistuksena  

• Ahma: riistakamerahavaintoja voidaan käyttää pentueen tunnistamiseen 
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Susi: Kannanhoitosuunnitelma 1 

• Susikannan hoidon tavoitteet 

– Tavoite : Susikannan seuranta perustuu pääasiassa 
suurpetoyhdyshenkilöverkoston toimintaan. 

• Tassuun kirjattavat havainnot perustana 

• Petoyhdyshenkilöverkosto kattaa koko Suomen  

• Koulutus-, kehittämis- ja palautetilaisuudet vuosittain 

 

– Toteutus 

• Kanta-arvioon käytetty aineisto julkiseksi 

• Tiedottaminen (kanta-arviot, merkinnät) 

• Susireviirien tunnistaminen Tassu-havaintojen perusteella 

 

 

 

 



Susi: Kannanhoitosuunnitelma 2 
 

 

– Aikataulu (2015-16) 

• Luke tuottaa ajantasaisen väliarvion lokakuun puoleen väliin mennessä 
asetuksen päätöksentekoa varten susilaumojen lukumäärästä, sen hetken 
käytettävissä olevilla tiedoilla 

• Luke tuottaa tarkennetun väliarvion joulukuun puoleen väliin mennessä 
poikkeuslupien kohdentamisen päätöksentekoa varten susiyksilöiden 
lukumäärästä, sen hetken käytettävissä olevilla tiedoilla 

• Luke julkaisee susikanta-arvion helmikuun kuluessa, joka kuvaa 
metsästyksen jälkeistä tilaa 

 

 

Aktiivista havainnointia syyskuusta helmikuuhun saakka 
 



Susihavainnot 

• Susihavainnosta keskeistä on erottaa reviirit toisistaan ja saada reviireillä asuvien 
yksilöiden lukumäärä luettua 

• Pääasiassa jälki- (ja näköhavaintoja) ja lisäksi riistakamerakuvasta voidaan lukea 
lauman minimiyksilömäärä  

• Saman alueen (reviirin) havainnot pyritään yhdistämään samaan laumaan 

 

Susikannan hoitosuunnitelma: 
• …Kanta-arvion laadinnassa siirrytään kaksivaiheiseen järjestelmään, jossa lokakuussa tuotetaan lauma-

arvio ja helmikuussa yksilömääräarvio sekä tarkennettu lauma-arvio… 

• Käytännössä susihavainnointia tulee tehostaa metsästyskauden alusta helmikuulle 
saakka.  

– havaintojen ajallinen jakautuminen tasaista (syyskuusta helmikuuhun) 

– havaintoja tulee tehdä runsaasti jokaista reviiriä kohti (muutama havainto 
reviirillä ei ole riittävä!!!) 
• Talvisesta susikannasta noin 15 % elelee reviirien ulkopuolella (pääasiassa nuoria susia) ja 

pelkästään näiden yksilöiden erottaminen reviireistä vaatii huomattavaa havaintomassaa. 



Kanta-arvion lähtökohtana  
ovat syksyn-alkutalven susi- 
havainnot. 
 
Määritys on kaksijakoinen: 
 
Alkusyksyn havainnoista 
määritetään laumojen lukumäärä 
(lokakuun puoliväliin mennessä). 
 
Talven havainnoista  (marras- 
tammikuu) määritetään laumoissa  
asuvien yksilöiden lukumäärä. 
 



Reviirien paikantaminen  
havainnoista. 
 
Monissa tapauksissa reviirit 
voidaan paikantaa havaintojen 
perusteella, jos reviirit eivät ole 
lähekkäin. Reviirien erot- 
taminen toisistaan edellyttää  
riittävää ja laadukasta  
havaintomassaa. 
Kuvassa havainnot merkitty 
punaisilla pisteillä ja reviirit  
(laumat) vihreillä palloilla. 



Muut havainnot. 
 
Joillakin alueelta saattaa olla  
runsaasti yksittäisiä havaintoja  
susista. Talvella noin 15 % susi- 
kannasta asustaa reviirien ulko- 
puolella, joten reviirien  
ulkopuolella pitääkin olla susi- 
havaintoja. Usean havainnon ja  
havaintojen sisältämän  
yksilömäärän selvittäminen, sekä 
konsultoimalla Riistakeskusta ja  
paikallista riistanhoitoyhdistystä  
johtaa usein lopulliseen  
tulokseen. 
 



Reviirien ja yksilöiden luku- 
määräarvion vaikeudet. 
 
Alueilla, jossa reviirit ovat hyvin  
lähekkäin ja joiden alueella ei ole 
GPS-pannoitettuja susia on vaikeaa 
tehdä lukumääräarviota. Näillä 
alueilla tarvitaan yhteistyötä  
kaikkien organisaatioiden välillä. 
 
 





Susikanta-arvio talvella  
2014-15 (19.1.2015) 

 
Susia yhteensä  220-245 
Poronhoitoalue  7 – 14 
Itäinen Suomi  130 – 140 
Läntinen Suomi  83 – 91 
 

Huom!!!  
Arvio annetaan aina sen hetken 
tiedon mukaan ja se saattaa 
muuttua uutta tietoa saataessa. 



Ensimmäinen väliarvio syksyllä  
2015 (19.1.2015) 

 
Laumoja yhteensä  22-43 
 
Marraskuu 2014  29 – 41 
Kanta-arvio (19.1.2015) 35 
 
 

Huom!!!  
Arvio annetaan aina sen hetken 
tiedon mukaan ja se muuttuu 
uutta tietoa saataessa.  





Sudenuloste keräys 2015-17 

• Luken ja Suomen riistakeskuksen 
kolmivuotinen hanke, jossa kerätään 
tietoa susiyksilöistä DNA-analyysillä 
 

• Vuosi 2015 painottuu menetelmän ja 
organisaation luomiseen ja samalla 
kanta-arviota tukevaan toimintaan 
 

• Luke julkaisee riistahavainnot.fi-
verkkopalvelussa jatkossa myös DNA-
analyyseista saatuja tietoja. 
Verkkopalvelu avataan vuoden 2015 
lopulla. 



Karhuhavainnot 
 Tavoitteena on erottaa eri pentueet toisistaan!!! 

 

• Pentue= vähintään yksi alle vuoden ikäinen pentu ja emokarhu.  

• Joissain tapauksissa pelkkä pentuhavainto riittää (pentuhavainto ilman emää). 
Varsinkin syksyisin on suuri mahdollisuus virheisiin erauksen ja pennun välillä. 

• Yli vuoden ikäinen pentu (=eraus) ja emä eivät ole pentue (tätä ei siis Tassussa voi 
enää ilmoittaa pentueeksi). 



Karhuhavainnot 2 

• Parhaita havaintoja ovat mitatut jälkihavainnot. Näköhavainnot ovat usein hyvin 
vaikeita tulkita (havaittu isokarhu ja pikkukarhu eivät välttämättä ole pentue). 

• Yksi mitattu pentuehavainto riittää pentuestatukseen. Havaintojen lukumäärä voi 
vaikuttaa pentuestatuksen saamiseen esim. näköhavaintojen yhteydessä 
(samanlaiset havainnot tukevat toisiaan).   

• jälkihavainnon mittaustulos on ensiarvoisen tärkeä, jotta eri pentueet voidaan 
erottaa toisistaan 

– On pyrittävä mittaamaan sekä pennun että aikuisen (naaraan) jälki !!! 

– Pentujen jälkimittaus osoittaa, että kyseessä on pentue ja naaraan jälkimittaus antaa 
mahdollisuuden erottaa naaraita toisistaan. 

– Pennun jälkimittoja alla. Mitat ovat ohjeelliset ja keskimääräiset. Syksyllä pennun jäljet 
kuitenkin alle 9 cm. 

 

 

 

 

– Aikuisen naaraan jälki keskimäärin 11-13 cm ja yleensä alle 14 cm.  

 

huhti-touko kesä-heinä elo-syys 

5-6 cm 6-7 cm 7-8 cm 



Erillisten pentueiden erottaminen 

• Useita karhun 
pentuehavaintoja samalla 
alueella 

• Havaintoja riittävästi ja jälkiä 
mitattu sekä emoilta että 
pennuilta 

• Havaintojen perusteella 
voitiin erottaa kolme eri 
karhupentuetta 

Animaatio:  
kuva 1: karhuhavainnot 
Kuva 2: karhun pentuehavainnot 
Kuva 3: erilaiset pentuehavainnot 
Kuva 4: erilliset pentueet 

 



Erillisten pentueiden erottaminen 1 

• Useita karhun 
pentuehavaintoja samalla 
alueella 

kuva 1: kaikki karhuhavainnot 

 



Erillisten pentueiden erottaminen 2 

• Useita karhun 
pentuehavaintoja samalla 
alueella 

Kuva 2: karhun pentuehavainnot 



Erillisten pentueiden erottaminen 3 

• Useita karhun 
pentuehavaintoja samalla 
alueella 

• Havaintoja riittävästi ja jälkiä 
mitattu sekä emoilta että 
pennuilta 

Kuva 3: erilaiset pentuehavainnot 



Erillisten pentueiden erottaminen 4 

• Useita karhun 
pentuehavaintoja samalla 
alueella 

• Havaintoja riittävästi ja jälkiä 
mitattu sekä emoilta että 
pennuilta 

• Havaintojen perusteella 
voitiin erottaa kolme eri 
karhupentuetta 

Kuva 4: erilliset pentueet 



Karhupentueet vuoden 2014 
aineistosta tulkittuna  
 
Yhteensä  1450-1590 
Poronhoitoalue 300-360 
Vakiintuneen kha 485-550 
Levittäytymisvyöhyke 400-480 
Kehittyvän kha 268-338 

 



Usein kysytään karhunaaraiden 
liikkumisen laajuutta suhteessa 
selvitettyihin pentueisiin. 
Oheisessa kartassa näkyy Keski-
Suomen ja Pohjanmaan välisellä 
alueella yhden naaraan 
liikkumisen laajuus 2010 (pun.) 
ja vastaavasti samana vuonna 
määritetyt pentueet alueella 
(vihr.). 
Näyttää myös siltä, että eri 
puolella Suomea naaraiden 
liikkuvuus on erilaista. Itäisessä 
Suomessa karhunaaraat liikkuvat 
vähemmän kuin keskisessä 
Suomessa. 
 
 





Ilveshavainnot 

• Keskeisessä roolissa pentuehavainnot (jälki- ja näköhavainnot) 

• Kanta-arviossa on mukana tallennetut pentuehavainnot syyskuun ensimmäisen ja 
helmikuun viimeisen päivän väliltä 

• Pentuemerkinnässä on aina kyse vähintään yhdestä aikuisesta yksilöstä ja 
vähintään yhdestä pennusta 

• Ylivuotinen, joka saattaa kulkea emonsa matkassa ei ole pentue, kuten ei 
myöskään ilman emoa liikkuvat pennut 

• Vähimmäisvaatimuksena kannanarviointiin käytettävässä havainnossa on, että 
havaittujen yksilöiden status pystytään määrittämään  
– aikuinen, pentu, ylivuotinen 

– tallennetaan järjestelmään oikeaan kohtaan (ei ”lisätieto”-kenttään) 

– yksilöiden määrän määrittäminen (jatkokäsittelyn kannalta merkitystä on sillä, onko havainnossa 
havaittu pentuja esimerkiksi yksi vai kaksi) 

– ”ei tietoa”-yksilöt eivät ole  mukana kannanarvioinnin aineistossa 

• Etutassujen leveystietojen mittaaminen kaikilta yksilöiltä keskeistä havainnon 
laadun kohottamisen kannalta 



Ilveshavainnot 2 
• Tallennettujen pentuehavaintojen osalta vähimmäislukumäärä erillisen pentueen 

arvioimiseksi on vähintään kaksi eri päivinä tehtyä havaintoa 
tarkasteluaikajaksolta. Olisi kuitenkin hyvä että pentueesta pyrittäisiin 
tallentamaan vähintään muutamia havaintoja syksypuolelta ja sitten taasen 
kevätpuolelta. Tällöin voidaan seurata myös karkealla tasolla pentujen 
kuolleisuutta. 

• Alueen havainnoinnista vastaavan olisi hyvä seurata oman alueensa tallennettujen 
pentuehavaintojen kertymistä pitkin havaintokautta, ja hyvissä ajoin ennen 
viimeisiä havainnointipäiviä. Havaintojen tallentamiseen pitkin kautta olisi hyvä 
pyrkiä. Myöhässä tallennettuja pentuehavaintoja ei ehditä ottamaan mukaan 
kanta-arvion laatimiseen. 

• Kahden aluetoimiston rajan molemmin puolin liikkuva pentue määrittyy sen 
aluetoimiston lukuihin, jossa ko. pentueesta on kirjattu lukumääräisesti enemmän 
havaintoja. 

• TASSUun tallennettujen havaintojen lisäksi alueen kanta-arvioon vaikuttaa 
tuoreeltaan toteutetut Riistakeskuksen, Luken ja metsästäjien yhdessä toteuttamat 
erillislaskennat (tulos vaikuttaa kolmena arviovuonna). 



Jälkien tunnistaminen 

  • Lajimääritystä ei tehdä koskaan yksittäisen jäljen 
perusteella 

• Seuraa jälkiä riittävän pitkään 

– jäljen koko, muoto 

– varpaiden määrä, kynnet 

– askelpituus, -askelleveys 

– uppoama 

– kulkutapa 

– yksilöiden määrä 

• Petoyhdyshenkilöille lähetetään usein kuvia 

– olkaa varovaisia kuvien tulkinnassa (ongelmina: 
mittakaava, kuvakulma, jälkien ikä, olosuhteet, usein 
vain yksittäinen jälki) 

 



Suurpetojen jälkien mittausohje 

etutassun leveys etutassun leveys 

etutassun pituus ja leveys etutassun pituus ja leveys 

KARHU 

AHMA 

ILVES 
SUSI 

7 - 15 cm 

6
 -

 1
2

 c
m

 

6 - 12 cm 

1
0

 -
 1

3
 c

m
 

8 - 12 cm 

pentu: 4 - 7 cm 

eraus: 8 - 11 cm 

aikuinen: 12 - 19 cm 

pentu: < 8 cm 

eraus: 8 - 10 cm 

aikuinen: >10 cm 



Mittaaminen 

- Tassu hyväksyy mittaukset puolen sentin tarkkuudella mutta voi myös 
pyöristää lähimpään tasalukuun. Huomaa, että jäljen alusta saattaa 
vaikuttaa mittaustulokseen. 
 



Susi Ilves 



Karhu Ahma 



Jälkien tunnistaminen ei ole aina helppoa! 

Ilves  ja ahma kovalla hangella 

Ilves Ahma 
Koira Susi 



1. Kovalla alustalla tai hankikannolla kynsien ja 

viidennen varpaan eli peukalon painallus voivat 

jäädä näkymättä. Tällöin ahman jäljen voi 

sekoittaa ilveksen jälkeen.  

 

2. Täydellinen takajalan jälki, jossa kaikki viisi 

varvasta näkyvät. 

 

3. Hankikannolla peukalon puuttuminen saattaa 

joskus tuoda mieleen suden jäljen. Tällöin 

varpaiden ja keskianturan välillä on enemmän 

tyhjää tilaa kuin sudella sekä keskivarpaiden 

symmetria ei ole aivan täydellinen, mitä se on 

sudella. 

Ahma 



Ilves Ilves Susi 



Susi Ilves 



Ilveksen oikea etutassu 

Ilveksen tyypillinen jälki 



Askelvälin mittaaminen ja eläimen pidempi 

seuraaminen ovat keinoja, joilla voi päästä 

selville jälkien aiheuttajasta.  

Tyypillinen ilveksen käyntijälki. Polkuanturat ovat 

selvästi näkyvissä eikä kynnenpainalluksia näy. 

Lumen vähäisyyden johdosta ilves ei astu 

samoihin jälkiin. Käyntijäljen askelväli ilveksellä 

vaihtelee 80-110 cm. 

Ilves 

kova 

alusta 

Ilves 

upottava 

lumi 



Suden jälki ensilumella 

 

Suden jälki upottavassa lumessa 
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Ilves 









 







Karhun jälki 

• etutassun leveydet 

 

– pentu    4 - 8 cm 

 

– erauspentu    8 - 11 cm 

 

– nuori uros ja täysikasvui- nen 

naaras  11 - 13,5 cm 

 

– täysikasvuinen uros             
>14 cm 
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Suomen riistakeskuksen koulutus suurpetojen aiheuttamien vahinkojen 

(viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahinkojen) maastokatselmuksiin 

Lisätietoja tarvittaessa: 

Harri Norberg 
Suomen riistakeskus 

harri.norberg@riista.fi  

mailto:harri.norberg@riista.fi


• Painettu versio 11 x 21 cm –kokoisena 
säänkestävälle paperille painettuna  

• Painetun lisäksi e-paper ja pdf 

• Verkossa osoitteessa www.riista.fi     
Julkaisut  Oppaat  Petovahinkojen 
tunnistamisopas tästä 

• Ensipainos (2010) viranomaiskäyttöön 
• Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset 

• Riistanhoitoyhdistysten petoyhdyshenkilöt 

• Metsähallitus 

• Rajavartiolaitos, poliisin erävalvonta 

• myös paliskunnat mukana alusta asti 

 

Petovahinkojen tunnistamisopas 

13.11.2015 
Suomen riistakeskus 

www.riista.fi 
92 

http://www.riista.fi/
http://www.epaper.fi/reader/?issue=11160;d4b4bd90a51fcd3a8efbf05ed87b74c9


Paikalta voi löytyä useiden eri petolajien, -yksilöiden sekä haaskansyöjien jälkiä; 

jäljet eivät sinänsä varmista vahingontekijää, mutta ovat tärkeitä havaintoja 

johtopäätösten teossa yhdistettynä raadosta tehtäviin havaintoihin 
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 ASSUME NOTHING – ÄLÄ OLETA MITÄÄN 

Petovahinkojen tunnistaminen 



• selvästi erottuvat verenpurkaumat kotieläimen kaulalla / karvoilla   

• vertymät = verenpurkaumat/mustelmat taljassa ja pehmytkudoksissa 

• kynnen- tai hampaanreiät/-jäljet taljassa, kallossa, pehmytkudoksissa 

• reikien koko, muoto, malli ja etäisyydet toisistaan  petokohtaisia 

• puremat ja kynnenjäljet + vertymät = saalistus-/raatelujäljet 

• syömistavat poikkeavat pedoittain 

Petovahinko-opas, ss. 38-42 
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Pedon tappama vai ei? Tärkeä lähtökohta! 

VERTYMIÄ EI VOI SYNTYÄ KUOLEMAN 

JÄLKEEN! RAADON ALAPUOLELLE VOI 

KUITENKIN SYNTYÄ TUMMIA LAUTUMIA! 

- Susi on tappanut lampaan puremalla 

  lammasta kaulaan; mutta mistä tiedät, 

  ettei asialla ollutkin ilves? 

- Karhu on purrut 

lammasta selkä-

rankaan => pure-

mat ovat jättäneet 

vertymiä ja taljaan 

jäljet karhun 

kulmahampaista. 
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• NYLKEMINEN! 

• Karhu osaa nylkeä saaliinsa lähes 

ihmismäisen taidokkaasti 

• PEITTELY / SÄILÖMINEN! 

• Karhu voi peitellä saaliinsa 

huolellisesti sammalilla, joskus 

paksunkin sammalmaton alle tai 

upottaa kaltioon / puroon 

 

Oppaan sivut 48-54 

Karhun aiheuttamien vahinkojen tunnistaminen 
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• Tappaa lampaan tavallisesti puremalla niskan ja/tai selän alueelle 

• Kulmahammasväli ja kulmahampaiden jättämät reiät isompia kuin sudella 

• Ei pure saalistaan yleensä kintereisiin ja takajalkoihin kuten susi 

• Selkäranka voi olla poikki (tassunisku tai purema) 

• Lammasaitauksissa peittely satunnaista 

• Asettaa usein lampaan selälleen… 

• …ja aloittaa syömisen rinnasta ja utareista 

 

Oppaan sivut 48-54 

Pötsi ”nostettu” siististi 

ruhon viereen 

Karhun aiheuttamien vahinkojen tunnistaminen 
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Oppaan sivut 48-54 

Isompien kotieläinten vahingot harvinaisempia, 

mutta kuitenkin lähes jokavuotisia. 

Keskisuomalainen 30.6.2010 

Karhu tappoi hiehon Kangasniemellä 
 

Laumasta karannut hieho päätyi karhun suuhun 
tiistaina Kangasniemellä. Länsi-Savo -lehden uutisen 
mukaan noin vuoden ikäinen hieho karkasi maanan-
taiaamuna laitumelta Luusjoelta.  
 

Hieho harhaili metsässä noin kolme kilometriä. 
Väsynyt eläin päätyi lopulta Parikan Hiidenmäentielle 
johtavalle metsäautotielle, jonka viereen se asettui 
makuulle. Karhu tappoi hiehon tiistain aikana.  
 

Kangasniemen riistanhoitoyhdistyksen SRVA-yhteys-
henkilö Urpo Neuvosen mukaan karhuhavainnot alka-
vat olla arkipäivää Kangasniemellä. Hänen mukaansa 
karhun voi kohdata missä päin Kangasniemeä 
tahansa.  
-Liikkeellä on ainakin kolme karhua, joilla on viime-
vuotiset pennut. Ei ole tiedossa, mikä yksilö hiehon 
tappanut karhu on, Neuvonen kertoo. 
 

Hänen mukaansa metsäautotien pinta oli niin kova, 
ettei karhun jälkiä saatu mitatuksi. 

Karhun aiheuttamien vahinkojen tunnistaminen 
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• Karhun aiheuttamat mehiläisvahingot ovat yleensä arvoltaan mittavia 

• Karhun aiheuttamista kotieläinvahinkotapauksista mehiläisvahinkojen 

osuus on yli 60 % ja korvattavasta arvosta yli 70 % 

• Aitausohjeet ja karhuvahinkojen korvausohjeet löytyvät osoitteesta: 

http://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/karhut-bears/ 

Oppaan sivut 48-54 
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Karhun aiheuttamien vahinkojen tunnistaminen 

http://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/karhut-bears/
http://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/karhut-bears/
http://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/karhut-bears/


Oppaan sivut 55-61 

Suomen riistakeskus 

www.riista.fi 
99 

• Koirat, lampaat ja muut tuotantoeläimet 

• Puremajäljet kurkussa, selässä, kyljellä, 

olkavarressa, takajalkojen kintereissä! 

• Kulmahammasväli ja kulmahampaiden 

taljaan jättämien reikien koko erottaa 

ilveksestä! Varmistus voi edellyttää 

kaulan nahan avaamista/nylkemistä. 

Suden aiheuttamien vahinkojen tunnistaminen 



Oppaan sivut 55-61 
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• Koiravahinkoja vuosittain 20-50; metsästys/pihat 

Suden aiheuttamien vahinkojen tunnistaminen 
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• Susi ei jätä tappamaansa eläimeen 

kynnenjälkiä (vrt. ilves, ahma ja karhu); 

sudella on valtava puruvoima! 

• SUSI VAI KOIRA? 

• Suden aiheuttamia kotieläinvahinkoja on 

varottava sekoittamasta koiran aiheuttamiin 

vahinkoihin!  

• Koira puree myös suden tavoin takajalkoihin, 

paistille ja kintereistä ottaessaan eläintä kiinni 

• Koiran jättämät jäljet ovat suteen verrattuna 

alempana ruhossa, puremia jalkoihin, sekä 

osin selkään ja niskaankin. 

• Koiran syömisjäljet ovat eri mittakaavassa 

kuin suden: koirakin voi kuitenkin repimisen 

lisäksi syödä hieman esim. paistia.  

 

 

Suden aiheuttamien vahinkojen tunnistaminen 

Koiran repimä lammas 

Oppaan sivut 76-77 



Oppaan sivut 55-61 
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• Isompiin kotieläimiin kohdistuvat vahingot harvinaisempia 

Suden aiheuttamien vahinkojen tunnistaminen 



Oppaan sivut 62-65 
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• Myös ilves peittelee joskus saalistaan, 

mutta peittely on puolinaista eikä yhtä 

kattavaa kuin karhulla (päälle potkittu 

hieman sammalta tai heiniä…) 

• Aloittaa ruokailun usein keskikokoisten 

saaliseläinten takapäästä, saparon/hännän 

alta pehmeistä kudoksista (ks. kuva). 

• Ilveksen puremajäljet / kulmahampaiden 

jäljet nahassa ovat pienet ja terävät, sekä 

yleensä tarkasti kurkkuun kohdennetut. 

• Ilveksen kulmahammasväli ja hampaiden 

nahkaan jättämät reiät (vain 2-4 mm hal-

kaisijaltaan) ovat pienemmät kuin sudella. 

 

Ilveksen aiheuttamien vahinkojen tunnistaminen 



Oppaan sivut 62-65 
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• Ilves tappaa keskikokoiset saaliit lähes 

poikkeuksetta puremalla kurkunpään 

alueelle / henkitorveen ja siten tukeh-

duttamalla saaliinsa kissapetojen tavoin 

• Pienemmän saaliin (esim. jänis) ilves 

voi tappaa puremalla selkään tai niskaan 

 

Kulmahampaiden tekemät reiät 

ovat pienet: halkaisija 2-4 mm! 

Puremia ei ole montaa, mutta ne ovat 

sitä tarkemmin kohdennettuja. 

Ilveksen aiheuttamien vahinkojen tunnistaminen 



Oppaan sivut 62-65 
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• Ilveksen ahdistamat lampaat voivat joskus juosta vesistöihin ja hukkua (A).  

• Tällöin lampaista ei aina pystytä toteamaan petoeläimille tyypillisiä raatelujälkiä. 

• Kuten edellisissä dioissa on jo esitetty, ilves aloittaa syömisen usein takapäästä (B). 

Ilveksen aiheuttamien vahinkojen tunnistaminen 
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Ahman aiheuttamien vahinkojen tunnistaminen 

• Ahman aiheuttamia vahinkoja ei juurikaan esiinny poronhoitoalueen ulkopuolella 

• Viimeisimmät ”vahingot” kaksi ahman pihistämää moottorisahaa Joensuussa  

YLE Luonto 3.4.2013: Ahma varasti ja piilotti kaksi 

moottorisahaa 
 

Joensuun Kummussa koettiin hyvin erikoinen moottorisaha-

varkaus. Hakkuutyömaalta kadonneitten kahden moottorisahan 

varkaaksi paljastui ahma. Petoeläin oli kuljettanut kevyemmän 

sahan 400 metrin päähän ja pureskellut sahan muoviosat 

käyttökelvottomaksi ja vielä peitellyt "saaliin".  
 

http://yle.fi/uutiset/ahma_varasti_ja_piilotti_kaksi_moottorisahaa/6562238  

 

• Ahmakanta on kuitenkin kasvanut 

• On mahdollista, että vastaan tulee 

myös ahman aiheuttamia kotieläin-

vahinkoja, joten tähänkin vaihto-

ehtoon tulee kiinnittää huomiota 

petovahinkojen tarkastuksissa. 

• Ahma on tarvittaessa tehokas 

saalistaja ja sillä on erittäin suuri 

puruvoima, jolla se voi jopa purra 

eläimen niskanikamat murskaksi. 

• Poronhoitoalueen ulkopuolella 

kuitenkin käyttää pääsääntöisesti 

ravinnokseen haaskoja. 

Oppaan sivut 66-69 

http://yle.fi/uutiset/ahma_varasti_ja_piilotti_kaksi_moottorisahaa/6562238
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Eri petojen kulmahammasvälit, 
reikien muoto ja halkaisijat 

  MAAKOTKA 

• Tyypillinen otekuvio 

• Reiät 4-5 mm 
(pyöreä/kolmiom.) 

• Etummaisten ja 
takakynnen väli jopa 
16 cm 

Oppaan sivut 80-81 



a) KARHU 

b) AHMA 

c) SUSI 

d) KOIRA 

e) ILVES 

f) MAAKOTKA 
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