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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

587/2014

poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä
metsästysvuonna 2014–2015

Annettu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993)
41 §:n 5 momentin ja 41 a §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 41 §:n 5 momentti
laissa 206/2013 ja 41 a §:n 4 momentti laissa 159/2011:

1 §

Suurin sallittu saalismäärä

Metsästyslain (615/1993) 41 a § 3 momen-
tissa tarkoitetun poikkeusluvan ja metsästys-
lain 41 a §:n 4 momentissa tarkoitetun alueel-
lisen kiintiön perusteella saaliiksi saatujen
karhujen määrä saa olla yhteensä enintään
115 yksilöä metsästysvuonna 2014–2015.

2 §

Alueelliset rajoitukset

Edellä 1 §:ssä säädetystä suurimmasta sal-
litusta saalismäärästä saa metsästyslain
41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla perus-
teella metsästettävien karhujen määrä olla
alueellisesti seuraava:

1) Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja
Etelä-Savon maakunnissa sijaitsevien Joen-
suun, Kiteen, Tohmajärven, Rääkkylän, Kon-
tiolahden, Ilomantsin, Lieksan, Valtimon,
Nurmeksen, Ruokolahden, Imatran, Rautjär-
ven, Parikkalan, Savonlinnan, Enonkosken,
Sulkavan ja Puumalan kuntien alueella sekä
Kainuun maakunnassa poronhoitoalueen ul-

kopuolisella alueella (vakiintuneen kannan
hoitoalue) yhteensä enintään 49 yksilöä;

2) Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-
Karjalan maakunnissa sijaitsevilla vakiintu-
neen kannan hoitoalueen ulkopuolella ole-
villa alueilla sekä Keski-Suomen, Kymen-
laakson ja Pohjois-Savon maakunnissa (levit-
täytymisvyöhyke) yhteensä enintään 18 yksi-
löä; sekä

3) Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan
ja Pirkanmaan maakunnissa (kehittyvän kan-
nan hoitoalue) yhteensä enintään 6 yksilöä.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan poronhoi-
toalueen ulkopuoliselle alueelle, Kanta-Hä-
meen, Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Satakun-
nan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maa-
kuntiin sekä Lapin maakunnassa Kemin ja
Tornion kaupunkien sekä Keminmaan kun-
nan alueelle ei voida myöntää metsästyslain
41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla perus-
teella poikkeuslupaa.

3 §

Poronhoitoaluetta koskeva kiintiö

Edellä 1 §:ssä mainitusta suurimmasta sal-
litusta saalismäärästä saa metsästyslain



41 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla perus-
teella metsästettävien karhujen määrä olla
metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
annetun valtioneuvoston asetuksen
(452/2013) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla
itäisellä poronhoitoalueella 30 yksilöä ja län-
tisellä poronhoitoalueella 12 yksilöä.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä hei-
näkuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään
heinäkuuta 2015.

Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Ylitarkastaja Jussi Laanikari
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