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Pohjois-Karjalan rajavartiosto tiedottaa       10.8.2021

Julkaisuvapaa

Rajavyöhykkeeseen ja sen läheisyydessä metsästämiseen liittyviä huomioita ja suosituksia met-
sästysseuroille ja riistanhoitoyhdistyksille vuonna 2021

Pohjois-Karjalan rajavartiosto muistuttaa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanra-
jan läheisyydessä metsästäviä henkilöitä rajavyöhykkeeseen liittyvistä määräyksistä
ja antaa käytännön toimintaohjeita.

Ohjeen pääviesti on, että liikkumiseen ja muuhun toimintaan rajavyöhykkeellä vaa-
ditaan aina rajavyöhykelupa. Metsästyskoirien liikkuminen Suomen ja Venäjän väli-
sen valtakunnanrajan yli on maiden välisten sopimusten vastaista ja vaatii aina raja-
viranomaisten toimenpiteitä. Tämän vuoksi rajanläheisellä alueella koiralla metsäs-
täessä toivotaan metsästäjältä harkintaa, milloin metsästyskoiraa on sopivaa laskea
vapaaksi.

Rajavyöhykkeeseen ja valtakunnanrajaan liittyvissä epäselvissä asioissa voit olla yh-
teydessä Pohjois-Karjalan rajavartioston johtokeskukseen numeroon 0295423000.

1. Rajavyöhykkeeseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita
- Venäjän vastaisen rajan läheisyydessä tapahtuvaa toimintaa rajoittaa RAJAVYÖHYKE.

Liikkuminen ja muu toiminta rajavyöhykkeellä vaativat RAJAVYÖHYKELUVAN, jota voi
anoa Pohjois-Karjalan rajavartiostosta. Huomioitavaa on, että rajavyöhykelupaa ei
lähtökohtaisesti myönnetä yksityiselle henkilölle metsästys- tai muuta harrastusta
varten ilman erityisiä muita perusteita. Lupaa ei myöskään voida myöntää ennak-
koon, esimerkiksi sillä perusteella, että metsästyksen yhteydessä voi tulla tilanne,
missä koira liikkuu rajavyöhykkeelle ja koiran noutamiseksi tarvitsee rajavyöhykelu-
van.

- Rajavyöhykkeen takarajan etäisyys valtakunnanrajasta vaihtelee, maa- alueella raja-
vyöhyke on enintään 3 kilometriä leveä.

- Rajavyöhykkeen takaraja on merkitty selkeästi maastoon. Merkintä on tehty maas-
toon keltaisilla tauluilla sekä puihin ja pylväisiin maalatuilla tai kiinnitetyillä keltaisilla
renkailla.
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- Rajavyöhykkeellä liikkumista rajoittaa vesistöillä lisäksi enintään 100 metrin levyinen
RAJAVESI. Rajavesialueella liikkuminen ei ole sallittua edes rajavyöhykeluvalla, ilman
siinä mainittua erillistä lupaa. Rajavyöhyke sekä rajavesi on merkitty vesistöillä kel-
taisilla viitoilla, poijuilla ja tauluilla.

- Rajan lähistöllä ilmassa tapahtuvaa toimintaa rajoittaa rajavyöhykkeen lisäksi ilmai-
lun rajoitusalue R100, joka on noin 3 KILOMETRIÄ leveä.  Ilmailun rajoitusalue on
merkitty ilmailukarttoihin. Ilmailun rajoitusalueella ilmailu sekä ilmakuvaus ovat kiel-
lettyjä ilman Puolustusvoimien myöntämiä erillisiä lupia. On huomioitava, että luvan-
varaisuus koskee myös miehittämätöntä ilmailua, kuten droneja.

- Mikäli haavoittunut riistaeläin liikkuu rajavyöhykkeelle ja metsästäjällä tai metsästys-
seurueeseen kuuluvilla henkilöillä ei ole rajavyöhykelupaa, rajavyöhykkeelle ei saa
mennä. Tapahtuneesta on aina soitettava Pohjois-Karjalan rajavartioston johtokes-
kukseen (0295423000), josta annetaan toimintaohjeet.  Normaalikäytäntö on, että
haavoittuneen riistaeläimen seuraamiseen ja lopettamiseen rajavyöhykkeellä myön-
netään suullinen lupa.

- Lisätietoja rajavyöhykkeillä liikkumisesta on saatavilla Pohjois-Karjalan rajavartios-
tosta sekä Rajavartiolaitoksen internet-sivuilta www.raja.fi
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2. Metsästyskoiran liikkuminen rajavyöhykkeelle tai Venäjän puolelle
- Mikäli metsästyskoira liikkuu riistan perässä rajavyöhykkeelle tai edelleen Venäjälle,

on tapauksesta aina ilmoitettava Pohjois-Karjalan rajavartioston johtokeskukseen
(0295423000). Ilmoituksen yhteydessä on annettava mahdollisimman tarkat tiedot
koirasta (rotu, väritys), koiralla olevista varusteista (mm. gps-panta, pannan väritys,
pannassa olevat yhteystiedot), tapahtumapaikasta sekä omistajan yhteystiedot.

- Koiraa ei saa mennä ottamaan rajavyöhykkeeltä kiinni ilman rajavyöhykelupaa.
- Soittamalla rajavartioston johtokeskukseen, saat toimintaohjeet. Normaalikäytäntö

on, että koiranohjaajalle myönnetään suullinen rajavyöhykelupa koiran kiinniotta-
miseksi.

- Venäjän Federaation rajavartiopalvelulle ilmoitetaan koiran liikkumisesta Venäjän
puolelle pääsääntöisesti aikaisintaan 24h kuluttua, kun tieto koiran liikkumisesta Ve-
näjän puolelle on saapunut rajavartiostoon.

- Venäjän Federaation rajavartiopalvelu voi palauttaa koiran Suomeen, mikäli se saa-
daan kiinni Venäjän puolella. Rajavartiosto tiedottaa koiranomistajaa palautuksen
ajankohdasta.

- Kun koira palaa Suomeen tai otetaan vastaan Suomen puolella, se lähtökohtaisesti
määrätään kunnan eläinlääkärin tutkittavaksi. Eläinlääkäri määrää jatkotoimenpi-
teistä. Koiran omistaja vastaa eläinlääkärin kuluista.

- Mikäli Suomesta Venäjälle menneen koiran omistajaa ei tavoiteta, se toimitetaan
eläinlääkärin kautta löytöeläintarhalle.

Lisäksi muistutetaan karhunhaukkutaipumuskoetta suorittavia ja koiraa karhun
kanssa työskentelyyn kouluttavia henkilöitä toimimaan Suomen riistakeskuksen pää-
töksessä esitettyjen lupaehtojen mukaisesti ja ilmoittamaan rajavyöhykkeeseen ra-
joittuvissa kunnissa (Lieksa, Ilomantsi, Tohmajärvi, Kitee ja Joensuu) kyseisen tapah-
tuman aloittamisesta ja päättymisestä poliisin ja metsähallituksen erätarkastajan li-
säksi Pohjois-Karjalan rajavartiostoon osoitteeseen pohjoiskarjalanrajavar-
tiosto@raja.fi. Ilmoitus on ohjeiden mukaan tehtävä, kun koiranohjaaja on voinut to-
deta, että kohde eläin on karhu.

Rentouttavaa ja turvallista jahtisyksyä!

Pohjois-Karjalan rajavartiosto
0295423000


