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KARHUNPYYNTILUVAN EHDOT 2021 

KARHUNPYYNTILUVAN ERITYISEHDOT 
 
Karhupyyntilupa on voimassa koko kauden. 
 
Karhun metsästäminen tapahtuu Maa- ja Metsätalousministeriön poronhoitoalueelle määräämän kaatokiintiön 
puitteissa. Karhua (lukuun ottamatta vuotta nuorempaa karhun pentua sekä karhunaarasta, jota tällainen pentu 
seuraa) voidaan poronhoitoalueella metsästää kiintiön nojalla 20.8. – 31.10.2021. Karhun pentu ja sen emä ovat siis 
rauhoitettuja eikä niitä saa metsästää.  

Karhun kiintiömetsästys poronhoitoalueella - https://riista.fi/metsastys/palvelut-metsastajalle/lupahallinto/karhun-
kiintiometsastys-poronhoitoalueella/ 

Metsästysajat - https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/  

- Metsästysalueen kaatokiintiö on selvitettävä ennen metsästyksen aloitusta Suomen riistakeskuksesta.  
- Karhun metsästys päättyy alueittaisen kaatokiintiön täytyttyä.  
 
Karhunkaatajat voivat tehdä saaliista lakisääteisen saalisilmoituksen helposti jo maastossa Oma riista -
mobiilisovelluksella. Jos kaatopaikalla ei ole puhelinverkkoa, lakisääteinen saalisilmoitus välittyy Suomen 
riistakeskuksen Oma riista -palveluun heti, kun puhelin on jälleen verkossa ja sovellus käynnistetään. Muistathan 
luoda tunnukset Oma riista -palveluun ja ladata Oma riista -sovelluksen uusimman version puhelimeesi jo ennen 
karhumetsälle lähtöä. 

Vaihtoehtoisesti saalisilmoituksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen raportointi@riista.fi. Sähköpostiin kirjataan 
seuraavat tiedot: 1) kaatajan nimi, osoite ja puhelinnumero, 2) kaatopäivä ja kellonaika, 3) kaadetun karhun sukupuoli, 
4) kaatopaikan kunta, maastonnimi ja kaatopaikan GPS-koordinaatit. 

Lakisääteinen saalisilmoitus tulee tehdä välittömästi kaadon jälkeen. 
 
Suomen riistakeskuksesta toimitetaan kaatajalle sähköisesti tai kirjepostitse 1) Suomen riistakeskuksen ohje 
saalistodistuksen hakemiseksi, 2) Suomen ympäristökeskuksen ohjeet ja hakemuslomake karhun ruhonosien ja lihojen 
myyntiin tarvittavien CITES-todistusten hakemiseksi, 3) Luonnonvarakeskuksen petotutkimuksen ohjeet kaadettujen 
karhujen näytteiden ottamiseksi ja lähettämiseksi, sekä 4) Suomen ympäristökeskuksen, Suomen riistakeskuksen, 
Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen ohjeistus karhun lihan ja osien myyntiin ja karhunruhojen 
käsittelyyn. 

EU-todistuksen tai Cites-luvan saamiseksi Suomen ympäristökeskus vaatii varsinaisten hakemuslomakkeiden lisäksi 
liitteeksi niin sanotun saalistodistuksen (todistus poikkeusluvan tai alueellisen kiintiön nojalla saadusta saaliista), jonka 
Suomen riistakeskus myöntää. Poronhoitoalueella todistuksen hakee saaliin saaja. Todistuksen saamiseksi on otettava 
yhteyttä Suomen riistakeskukseen jättämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla 
osoitteeseen raportointi@riista.fi. 

Luonnonvarakeskus (Luke) toivoo poronhoitoalueella kaadetuista karhuista näytteitä. Näytteiden avulla saadaan 
arvokasta tietoa poronhoitoalueen karhukannasta. Luke on julkaissut näytteenottoa ja näytteiden lähettämistä 
koskevat ohjeet. 
 
- Luvan ostajan tulee tarkastaa metsästysajat ennen metsästyksen aloitusta.  
- Mikäli lupa-alue sijaitsee valtion rajan tuntumassa, rajavyöhykkeellä ei saa metsästää. 
 
- Karhunpyyntilupaa koskevat samat peruutusehdot kuin pienriistalupia. 
 
Kaikki yhteismetsän maat eivät kuulu lupa-alueeseen. Huomioithan, että luvan ostamalla saat metsästysoikeuden 
vain lupakartassa merkityille alueille. Tarkista aina, että kulkemallasi alueella saa metsästää. 
 
LUVAN OSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MAKSETTU LUPA 

Luvan ostajalla on oikeus peruuttaa lupa ja saada takaisin maksettu hinta vähennettynä toimistokuluilla 13 €, jos olisi 

kohtuutonta vaatia häntä käyttämään hankkimaansa lupaa sen vuoksi, että hän itse tai hänelle läheinen henkilö 
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yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. (läheisenä henkilönä pidetään 

aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta ja isovanhempaa), tai hänelle 

sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä käyttämään hankkimaansa 

lupaa. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. 

Vakavaksi vahingoksi ei katsota koiran sairastumista tai kuolemaa eikä auton rikkoutumista. 

Luvan ostajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä luvan myyjälle. Luvan käytön este on osoitettava 

luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla niin 

pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei 

määräajan noudattaminen ole ostajalle kohtuuttoman vaikeaa. Mikäli edellä mainituista syistä tapahtuva peruutus 

tehdään luvan voimassaolojakson jo alettua, ei luvan hinnasta korvata takaisin. 


