
ELÄINTEN PELASTAMINEN 

VESA NURMINEN 

HELSINGIN PELASTUSLAITOS 



ÖLJYÄ ! 



LINNUT 

Mitä ja missä tapahtunut?  

Lentokykyinen? 

Käyttäytyminen? 

Ulkona/vedessä/sisällä? 

Verta? 

Uusi / vanha vamma? 

Siipirikko? 

Jalkavamma  

(Mikä laji)? 

Pyydä ilmoittajaa 

osoittamaan/seuraamaan 



ELOSSA? 



JÄÄKÖ ELOON ? 

KIINNI VAI EI ? 



VÄLINEITÄ 

• Haavit 

• Verkot 

• Peitot 

• Valaisin 

• Hanskat 

• Kahluusaappaat 

• Kuivapuku 

• Vene 

• Kuljetuslaatikot 



KIINNIOTTOKEINOJA 

 

• Motitus 

• Haavi  

• Käsin 

• Huopa 

• Pyyhe 

• Verkko 



LINNUT 

VARO !! 

• Nokka  

• Kynnet 

• Siivet 

• ”Ontot” (putki)luut / 

käsittely! 

• Stressiherkkiä 

• Vähäinen verivolyymi 



NOKKA 



KYNNET 



SIIVET 



LÄHESTYMINEN 

• Lähesty aina varoen ja 

rauhallisesti 

• Motita 

• Käytä maaston muotoja 

hyväksesi 

• Rannalla veden ja 

linnun väliin 

• Aja rantaan päin 

• Nuottaa esim. verkolla 

lahden pohjukkaan 



LÄHESTYMINEN 



LÄHESTYMINEN 



KÄSITTELY 



KÄSITTELY 



KÄSITTELY 



Käsittely 



Kantaminen 



SÄKISSÄKANTO 



KULJETUSPUSSI 



KULJETUS 

•Pahvilaatikoissa 

•Sanomalehteä 

alustaksi 

•Määrä / ltk 

linnun ja ltk:n 

koon mukaan 

•Kunnollinen 

tuuletus 

 

 



MIKÄ LAJI ? 



MUUT ÖLJYYNTYNEET ELÄIMET 



NÄÄTÄELÄIMET 

VARO ! 

• Purevat kovaa 

• Yleensä pakenevat 

• Nopeita, vaikeita 

kiinniotettavia 

• Haavi, verkko, peitto  



KETTU ja SUPIKOIRA 

VARO ! 

• Kesy / tarhakarkuri 

• Purevat kipeästi 
(vesikauhu, muut 
bakteerit / 
kettukapi!!) 

• Arkoja, pakenevat 

• Supikoira ”leikkii 
kuollutta” 



HYLJE 

VARO ! 

• Purevat kovaa 

• Arka, pakenee 

• Liukas, nopea, 

vaikea saada otetta 

• Sikajarru, säkki, 

froteepyyhe 

• Hukkuu helposti 

rysiin/verkkoihin 



 HOITOPAIKAT (luonnonvaraiset) 

• KORKEASAARI 

 aloitti 16.10.2006 vastaanottamaan 

luonnonvaraisia eläimiä, jotka vaativat 

hoitoa 



HOITOPAIKAT (muu Suomi) 

• Heinolan lintutarhat (vain linnut) 

• Kokkolan luontomuseo 

• Kuopion luonnontieteellinen museo 

• Porin kaupungin puistotoimen alainen lintula 

• Pyhtään lintuhoitola 

• Ranuan eläinpuisto 

• Turun kaupungin ympäristövirasto/eläinhoitola 

• Ähtärin eläinpuisto 

• Wild Lynx ry (vahingoittuneet ilvekset) 



HOITOPAIKAT  

(löytö- eli kotieläimet) 

• LÖYTÖELÄINTALO 

 Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen 
löytöeläintalo on aloittanut toimintansa 11.10.2006. 

 Löytöeläintalo toimii osoitteessa: Viikin opetus- ja 
tutkimustila, 00790 Helsinki  

 (OPASTUS: KOETILANTIELTÄ) 

 Aukioloajat :  Ma-Pe 8-10 ja 12-19, La-Su 10-18 

 Puhelin: 045-113 4683 joka päivä klo 8-20 

 YES eli Helsingin yliopiston eläinsairaala 

 Viikintie 49  

 sairaat ja loukkaantuneet löytöeläimet                        
(pien- ja suureläinklinikka)  

 (päivystys 24 h) 

 



Kun eläin vahingoittaa kiinniottajaansa 

Jos iho rikkoutuu: 

• Desinfioi haava välittömästi 

mahdollisimman hyvin 

• Tyrehdytä verenvuoto tarvittaessa  

• Hakeudu aina lääkäriin antibioottikuurin 

saamiseksi 



KYSYMYKSIÄ 


