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Luonnonvarakeskus, suurpetotutkimus

Ohtaojantie 19
93400 Taivalkoski

LUONNONVARAKESKUS

TIEDOT ICMDETUSTA ILVEKSESTÄ
Kannanhoidollinen poikkeuslupa

Luke

Muuta metsästystrapahtumasta (voit jatkaa kääntöpuolelle)

" Saaliin koordinaatit ilmoitetaan samoina kuin Riistakeskukselle tehdyssä saalisilmoituksessa
"* Metsästystapa: Passi = vahti/kyttäys, Ajo = koira-ajo

Kiitokset yhteistyöstä!

Palautetaan Luonnonvarakeskuksen

Suurpetotutkimukseen

Saap. pvm Luke
nro

Poikkeusruvan " ^tt fl n6 tLL€tlm
Luoanumero-""""""'"'?o?.t- 

|-ooo -13b5o- o
Ampujan nimi

Riistakeskus

Kaatokunta

Kaadon tarkempi paikka (kylä ja osoite)

Koordinaatit ETRS-TM3SF|N (* ks. lisätiedot alla) Muu koordinaatisto, mikä:

Metsästyspäivämäärä

llveksen paino (kg) llveksen paino

Punnittu n R.ioitrE
llveksen sukupuoli

uros ! Naaras E
Metsästystapa: (** ks. selitteet alla)

Passi n Aio n Loukku n Muu, mikä

Koirarotu, kpl

Osumakohdat, vasen puoli

Pää E Kvtki n Takaruumis n
Osumakohdat, oikea puoli

Pää ! Kvtki n Takaruumis n
Pyyntimiesten lukumäärä Pyynnin kesto

llveksen kulkema matka pyynnin aikana Yksin kulkeva ilves tai ilvesten lukumäärä

Metsästäjä (henkilö, jolle kallo ja palaute lähetetään) Puhelinnumero

Katusoite

Postinumero ja kunta

Sähköpostiosoite

Haluan lähettämästäni ilveksestä

Katton E ri"oot n
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TUONNONVARAKESKUS

Asia: Kannanhoidol I i set poikkeusluvat : naarasilvekset näytteeksi

Arvoisa vastaanoltaja
Luonnonvarakeskus Luke tutkii ilveskannan rakennetta sekä ilvesten kuntoa,
lisääntymistehoa ja ravinnon koostumusta. Saatu aineisto vaikuffaa osaltaan ilveskannan
hoitoon. Tutkimuslaitokselle toimiteffavat kaadettujen ilvesten ruhot ovat tärkeä tietolähde.

Metsästysvuomra 202112022 tutkimuslaitos pyytää luvansaajia lähettämään näyffeeksi
kaikki naarasilvekset. Molempia sukupuolia pyydetän näytteeksi vain joka kolmas
vuosi.

Poikkeusluvan haltijan tulee itse huolehtia ruhon läheffämisestä tutkimuslaitokselle
mahdollisimman nopeasti ja pilaantumattomana näytteiden keruuta varten.
Eläintentäyttäjien kautta lähetettäessä poikkeusluvan haltijan tulee huolehtia yhteistyössä
täyttäjän kanssa, että ilveksenruho toimitetaan pilaantumattomana tutkimuslaitokselle.

Luonnonvarakeskukselle lähetetyt ruhot tulee nylkeä (nylkemättä lähetettyjen turkkeja
ei palauteta) mutta jättaä muuten kokonaisiksi. Sisäelimiä ei pidä poistaa. Pää tarvitaan
iänmääritykseen ja eri mittauksiin. Suurpetotutkimus huolehtii ruhojen käsittelystä ja
palauttaa myöhemmin puhdistetut kallot metsästäjille.

Ilveksen ruho pakataan vahvatekoiseen muovisäkkiin, mielellään pari päällekkäin
vuotamisen ja hajuhaittojen estämiseksi. Pää on hyvä pehmustaa paperilla. Kaatolomake ja
kopio lupa-alueen kartasta laitetaan suljettuun muovipussiin vereentymisen estämiseksi.
Kaatolomakkeen ja kartan voi lisäksi lähettää sähköpostilla osoitteeseen
suurpetonaytteet@luke.fi, mutta kaatolomakkeen on aina oltava myös ruhon mukana
kaadetun yksilön tunnistamiseksi. Koko säkki pakataan vielä pahvilaatikkoon.
Pahvilaatikon päälle kirjoitetaan "Eläinperäinen näyte - vapautettu". Paketin vuotaessa
korvausvastuu on aina lähettäjättä! Ruhot lähetelään mahdollisimman pian pakastettuna
Matkahuollon kautta kävttäen sopimusnumeroa 53030002 (jolloin vastaanottaja
maksaa kuljetuksen), mielellään alkuviikosta (ma-ke) seuraavaan osoitteeseen:

Luonnonvarakeskus
Suurpetotutkimus
sopimusnumero 53030002
Ohtaojantie 19

93400 Taivalkoski

Puh. 0400 143 103, 040 662 1490

Ystävällisin terveisin,

Luonnonvarakeskus

Suupelotufftiruu
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oHJE

ohje

Poikkeusluvan tai alueellisen kiintiön nojalla saadun saaliin todistus

Karhun, ilveksen, suden ja saukon kaupallinen hyödyntäminen (lihat, muut osat) vaatii Suomen
ympäristökeskuksen myöntämän myyntiluvan (=EU-todistus). Jos esimerkiksi talja viedään
ulkomaille, vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen myöntämä CITES-vientilupa. Käytännössä tällä
hetkellä kyseisen todistuksen/luvan voi saada karhun ja ilveksen osalta eläimille, jotka on pyydystetty
metsästyslain 41 a 5:n 3 momentin mukaisella ns. kannanhoidollisella poikkeusluvalla tai4L a 5:n 4
momentin mukaisen alueellisen kiintiön nojalla (karhun kiintiömetsästys poronhoitoalueella).

EU-todistuksen tai Cites-luvan saamiseksi Suomen ympäristökeskus vaatii varsinaisten hakemus-
lomakkeiden lisäksi liitteeksi Suomen riistakeskuksen todistuksen siitä, että saaliiksi saatu karhu
tai ilves on saatu saaliiksi poikkeusluvan taialueellisen kiintiön nojalla (=saalistodistus).

Saalistodistuksen hakijana toimii poikkeusluvan saaja ja alueellisen kiintiön nojalla pyydystetystä
karhusta saaliin saaja. Todistusta haetaan siitä Suomen riistakeskuksen aluetoimistosta, jonka
alueelle poikkeuslupa on myönnetty tai poronhoitoalueen kiintiömetsästyksen osalta osoitteesta
raportointi@riista.fi. Todistusta haetaan vapaamuotoisesti. Lisätietoja saalistodistuksien osalta
antaa erikoissuunnittelija Harri Norberg, p.O29 43LzLLs

Hakemuslomakkeet edellä mainittujen Suomen ympäristökeskuksen todistusten ja
hankkimiseksi sekä ohjeet lomakkeiden täyttämiseksi ovat Suomen riistakeskuksen sivuilla:
https ://riista.filmetsastvs/saa li in-ka u pal linen-hvodvntam inen/.

lupien

Ja sama nettisivupolkuna: www.riista.fi ) Metsästys ) Saaliin kaupallinen hyödyntäminen

Karhun tai ilveksen kaato-olosuhteiden tarkastamisen osalta käytäntö jatkuu entiseen tapaan eli
metsästyslain 88 5:n mukaiset toimijat voivat valvoa, että metsästystä koskevia säännöksiä ja
määräyksiä on noudatettu.

Lisätietoa CITES-asioista www.vmparisto.filcites ja a ri stoWWW-VMO fi /cites/metsasta iat

Suomen ympäristökeskus puh. 0295 251000 (vaihde), sähköposti : cites@svke.fi

Asiakaspalvelu
p. 029 43 I 200 I

asiakaspalvelu@riista.fi

Verkkosivut
M.riisra.li
Sähköinen ciointi
oma.riism.fi

Kiriaamo
Sompiontie l.
00710 Helsinkr

krr;aam o@ riista.fi

Lupahallinto
Sompiontie I

00730 Helsinki

Y-tunnus
020t774-4
Verkkolrokut
003702017244
laskut@riisu.fi

lupahallinto.kirlaamo@riista.fi


