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Ylä-Karjalan karhunmetsästyksen 2022 säännöt 
 

1. Metsästysalueena ovat Metsähallituksen aluelupapäätöksen 2022 mukaiset maat ja yhteislupaan 

ilmoittautuneiden seurojen, seurueiden ja yksityismaanomistajien alueet Ylä-Karjalan Rhy:n alueella.  

2. Kaatolupia on käytettävissä 9 kappaletta, joista 7 on vapaasti käytettävissä jahdin alkaessa, heti kaadon 

tapahtuessa ilmoitus minulle ohjeiden mukaisesti. 2 viimeistä lupaa on soittamalla varattavissa numerosta: 

0443519322 (Puhelinluvan säännöt ja ohjeet kohdassa 3). 

3. Metsästyksenaikainen tiedottaminen metsästäjille hoidetaan tekstiviestipalvelun kautta (käytettävissä 

olevat luvat, mahdollinen metsästyksen keskeytys, metsästyksen päättäminen).       

Puhelinlupaa pyytäessään on ilmoitettava seuraavat tiedot: yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, mikä 

seura/seurue ja millä alueella metsästetään. Puhelinlupa myönnetään korkeintaan kahdeksi tunniksi 

kerrallaan jonoperiaatteella. Ensimmäisen tunnin jälkeen on tehtävä väliyhteydenotto tilanteesta 

puhelimitse luvanhaltialle. Mikäli jonossa ei ole muita kahden käytetyn tunnin jälkeen ja tilanne jatkuu, 

myönnetään tunnin jatkoaika kerrallaan. Mikäli tilanne raukeaa (esim. hirvihaukku, karhu menee 

luvattomalle alueelle), tulee siitä ilmoittaa luvanhaltialle. Tätä käytäntöä noudattamalla annamme 

tasapuolisen mahdollisuuden kaikille metsästäjille. 

4. Suosituksia jahtiin: Kun karhu on saatu ylös maksimi työskentelymatka 30 kilometriä, käytetään 

maksimissaan 2 koiraa kerrallaan ja koirat saa vaihtaa työskentelyssä 2 kertaa koirien rodusta riippumatta. 

Kun julkaistaan sosiaaliseen mediaan kuvia/julkaisuja onnistuneesta jahdista muistetaan hienon saaliin 

kunnioitus! 

5.  Muilta osin toimimme P-K:n yhteisluvan mukaisesti. 

 

Kaatoilmoituksen teko-ohje: 

Kaadot ilmoitetaan soittamalla numeroon 0443519322 välittömästi kaadon tapahduttua, jos en vastaa soita 

numeroon 0400966524. 

Lähetä karttakuva esim. kuvakaappaus tutkaohjelmalla kaatopaikasta (2 kuvaa, yleiskuva ja tarkka paikka), 

kuvat karhusta, kaatajan nimi, metsästäjänumero, osoite, puh.no, s-posti, karhun sukupuoli, etutassun 

leveys, paino, kaato aika, kaato tapa (koiralla, passittamalla, vahtimalla).  Lähetä s-postiin 

ssv.karhu@gmail.com tai numeroon 0443519322. 

Mikäli sinulla on Omariistan maastosovellus, voit tehdä itse kaato ilmoituksen karhun kaadolla. Pyyntiluvan 

no: 2022-1-000-26495-1 

Lähetä silti näyttökuva (kuvakaappaus) kaatopaikasta (2 kuvaa, yleiskuva ja tarkka paikka), kuvat karhusta, 

kaatajan nimi, karhun sukupuoli, arvioitu paino, kaato aika. 

Metsähallituksen alueelle kaatuneesta karhusta on ilmoitettava välittömästi erätarkastaja Jyrki Turpeiselle 

(Jyrki.Turpeinen@metsa.fi) 0400 950 482 tai Antti Niemelle (Antti.Niemi@metsa.fi) 040482 6197. Ilmoitus 

on tehtävä ensisijaisesti tekstiviestillä (myös whatsapp) tai sähköpostin välityksellä. Viestissä on mainittava 

ainakin ilmoittajan nimi, karhun kaataja (nimi ja puhelinnumero), aika sekä paikka mahdollisimman tarkasti 
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(kunta, kylä, maastonkohta ja koordinaatit ETRS-TM35FIN). Lupa-alueiden 1 ja 10 kaatoilmoitukset tehtävä 

ensisijaisesti Niemelle. Muiden alueiden kaatoilmoitukset Turpeiselle. 

Haavoittamistilanteessa ilmoitus soittamalla missä ja mitä tapahtunut, jolloin varmistetaan, onko 

seurueella edellytykset jatkaa, vai tarvitseeko esimerkiksi apua karhun jäljitykseen.  

 

Menestystä tulevaan karhujahtiin! 
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