
Susien lumijälkilaskenta 2020, maasto-ohjeet laskijoille 
 
Tavoite 

• Tavoitteena on löytää laskenta-alueella laskentapäivänä liikkuvat sudet ja varmistaa 
niiden lukumäärä sekä erottaa havaitut läheiset yksilöt/parit/laumat toisistaan. 
  

Laskentapäivä 

• Laskenta toteutetaan yhtenä päivänä koko laskenta-alueella tammikuun viimeisen 
viikon ja helmikuun välisenä aikana, 1-2 vuorokauden kuluttua sopivasta 
lumisateesta (25.1.–1.3.2020). 

• Paras laskenta-aika on tammikuun loppu-helmikuun alku. Helmikuun puolenvälin 
jälkeen susien liikkuminen voimistuu mikä voi vaikeuttaa laskentaa. 

• Laskentapäivä ilmoitetaan viimeistään edellisenä päivänä tekstiviestipalvelulla. 
 

Laskentareittien läpikäynti 

• Laskentapäällikkö osoittaa/jakaa tarkastettavan alueen laskijoille 

• Laskennassa tarkastetaan autoa/moottorikelkkaa hyväksi käyttäen mahdollisimman 
paljon sopivia ajoreittejä noin klo. 12 mennessä. 

• Ajoneuvolla kuljettaessa on edettävä riittävän hitaasti, jotta jäljet voidaan todeta, 
koska pedot käyttävät usein kulkureitteinään esimerkiksi hirvieläinten jälkiä. Kulkekaa 
huolella erityisesti aiemmin tunnetut eläinten kulkupaikat.  

• Tavoitteena on kulkea reittiä vähintään 1km/neliökilometri. 

• Tarkastettu reitti piirretään kartalle ja havainnot merkitään laskentapartiolle 
toimitetulle lomakkeelle, joka palautetaan laskentapäällikölle. 
 

Suden jälkiä löydettäessä toimitaan seuraavasti: 

• Laskennassa kirjataan ja merkitään karttaan tuoreet suden jäljet, jotka ovat 
syntyneet laskentaa edeltävän lumisateen jälkeen. 

• Koska lajia ja yksilömäärää ei ole useinkaan mahdollista selvittää välittömästi, on 
jälkeä seurattava riittävän pitkästi taaksepäin jäljen tulosuuntaan. Kun seuraat 
jälkeä, älä koskaan kävele jäljen päällä, jotta jälkitarkastaja voi todeta tilanteen 
myöhemmin. 

 
Ilmoitus laskentapäällikölle 

• Suden jälkihavainnosta tehdään heti puhelimella ilmoitus laskentapäällikölle. 
Varmista laskentapäällikön puhelinnumero. 

• Jäljen alkamiskohta laskentareitillä merkitään maastoon ja siitä otetaan koordinaatit, 
jotka kerrotaan heti tehtävän ilmoituksen yhteydessä laskentapäällikölle. 

• Laskentapäällikkö antaa luvan joko jatkaa kierrosta tai odottaa jälkitarkastajan 
saapumista  

Toiminta iltapäivällä 

• Pääsääntöisesti laskentareitti kuljetaan valmiiksi ennen motittamisen alkua. 

• Viimeistään iltapäivän aikana havaitut jäljet erotellaan toisistaan yhdessä 
laskentapäällikön ja jälkitarkastajan kanssa. Voitte aloittaa työn heti jäljet 
havaittuanne ellei laskentapäällikkö toisin määrää. 

• Iltapäivän aikana kaikki havainnot myös yksittäisistä jäljistä toimitetaan 
jälkitarkastajalle tai omalle laskentapäällikölle. 

• Koko laskennassa kuljettu reitti piirretään kartalle, johon on merkitty myös susien 
havainnot (liitteenä havaintolomake) ja ne toimitetaan saman päivän aikana 
laskentapäällikölle. 

 
 

 



Jälkitarkastajat 

• Kun alueelta ilmoitetaan susihavainnosta, saapuvat laskentapäällikkö ja/tai 
jälkitarkastaja tarkistamaan tilanteen. Havainnon tehneet laskijat ohjaavat heidät 
oikeille jäljille. 

• Laskijat yhdessä laskentapäällikön johdolla ja jälkitarkastajan kanssa erottelevat 
havaintoryhmät toisistaan, eli laittavat ne mottiin. 

• Kaikki susien jäljet pyritään tarkastamaan jälkitarkastajan toimesta. 

• Jälkitarkastaja tai laskentapäällikkö tallentavat laskentapäivän havainnot Tassu-
järjestelmään. Käyttäkää havaintotyyppinä ”laskentapäivän susihavainto”. 

• Havaitun suden tai useamman suden ryhmän sijainniksi merkitään motin keskipiste. 
 

 
 
Muuta 

• Laskijat ovat henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että he noudattavat maastoliikennettä 
ym. koskevia säännöksiä ja lakeja. Laskentaan liittyen ei ole myönnetty mitään 
erivapauksia tai laajennettuja oikeuksia. 

• Laskennan järjestäjät eivät ole vastuussa laskennan aikana tapahtuvista 
mahdollisista onnettomuuksista tai niistä vahingoista, joita laskennassa aiheutuu 
laskijoille itselleen, muille henkilöille tai omaisuudelle. 

 


