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WWF:n lausunto Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta koskien karhun suurimman 

saalismäärän asettamista metsästysvuodelle 2015-2016 (MMM lausuntopyyntö 4.6.2015, Dnro 

774/13/2015) 

 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 

Ennen metsästyskautta 2015 Suomessa on arvion mukaan 1155–1290 vuotta vanhempaa karhua. 

Suomen karhukanta on viimeisten viiden vuoden aikana pienentynyt noin 30 %, lähinnä lisättyjen 

metsästyskiintiöiden takia. 

 

Karhun kannanhoitosuunnitelman mukaan tavoitteena on suotuisan suojelun tason lisäksi karhujen 

tasaisempi levittäytyminen nykyistä laajemmalle alueelle. Kannanhoitoalueittain tarkasteltuna parin 

viime vuoden aikana karhukanta on pienentynyt vakiintuneen kannan hoitoalueella ja 

levittäytymisvyöhykkeellä, ja kasvanut hieman kehittyvän kannan hoitoalueella. 

 

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) mukaan karhukannan on arvioitu kestävän 10 %:n suuruista 

pyyntiverotusta ilman kannan pienenemistä. MMM esittää metsästysvuodelle 2015–2016 

suurimmaksi sallituksi saalismääräksi koko maan osalta 133 karhua, eli noin 10–11 % koko maan 

kannasta. Kokonaisverotus olisi siis karkeasti kestävällä tasolla. 
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Kannanhoitoalueittain tarkasteluna LUKE:n arvioima karhukanta ja sen mukainen kestävä (10 %) 

verotustaso sekä MMM:n lausunnolla oleva esitys karhukiintiöksi (yksilöinä, prosentteina 

alueenkannasta ja kestävän tason ylityksenä) on esitetty seuraavassa taulukossa. 

 

 

Karhukanta 

(LUKE:n 

arviohaarukan 

keskiarvo), 

yksilöä 

Kestävä 

verotus 

(10 %), 

yksilöä 

MMM 

esitys 

kiintiöksi 

MMM 

kiintiöesitys 

% alueen 

kannasta 

MMM 

esitys, % 

yli 

kestävän 

verotuksen 

tason 

Poronhoitoalue 270 27 52 19,3 9,3 % 

Vakiintuneen kannan hoitoalue 428 43 53 12,4 2,4 % 

Levittäytymisvyöhyke 350 35 15 4,3 ei ylitä 

Kehittyvän kannan hoitoalue 245 24,5 13 5,3 ei ylitä 

 

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen MMM esittää 81 karhun suurinta sallittua 

saalismäärää, eli 12 enemmän kuin edellisenä vuonna.  Kuitenkin 81 karhun kiintiö jää 

kokonaisuutena sekä levittäytymisvyöhykkeen ja kehittyvän kannan hoitoalueen osalta alle sen, 

mitä LUKE arvioi kestäväksi verotustasoksi. Tämä on WWF:n mielestä hyvä linja karhujen 

tasaisemman levittäytymisen tavoitteen kannalta.  WWF kannattaa MMM:n esitystä 

poronhoitoalueen eteläpuolisen Suomen osalta. 

 

Poronhoitoalueelle MMM esittää 52 karhun kiintiötä, kun 10 % verotuksen tason mukaan alueen 

kestävä verotus olisi tällä kanta-arviolla noin 27 karhua. MMM:n esityksen mukainen kiintiö olisi 

lähes 20% alueen karhukannasta. Luontodirektiivin vaatimuksista poikkeaminen ei saa heikentää 

lajin suotuisaa suojelutasoa. Suotuisan suojelun tason määritelmä sisältää vaatimuksen, että lajin 

luontainen levinneisyysalue ei pienene. Koska poronhoitoalue kattaa noin kolmasosan koko 

Suomesta, tästä on pidettävä huoli myös kaikissa poronhoitoalueen osissa, joissa karhu luontaisesti 

esiintyy. Karhun esiintyminen poronhoitoalueella keskittyy edelleen voimakkaasti itärajalle, kun 

luontaisesti karhuja esiintyisi melko tasaisesti koko metsävyöhykkeellä. Tämän takia 

poronhoitoalueella, ja erityisesti sen länsiosissa, jossa karhukanta on harva, on pidättäydyttävä 

kestävän verotuksen tasossa. WWF esittää, että poronhoitoalueellakin pidättäydytään kestävän 

verotuksen tasossa (noin 27 karhua), ja että luvat jaetaan poronhoitoalueella niin, että 

karhukannan levittäytyminen tasaisemmin myös poronhoitoalueen länsiosiin on mahdollista.  
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WWF ei pidä karhukannan verotussuunnittelun muuttamista poronhoitoalueella 

vahinkotrendiperusteiseksi oikeana ja perusteltuna ratkaisuna. Verotuksen on perustuttava 

kunkin kannanhoidollisen alueen karhukannan kokoon ja suojelun tason suotuisuuteen, eikä sen 

aiheuttamaksi ilmoitettujen vahinkojen määrään. Kuten luontodirektiivi edellyttää, poikkeuslupien 

myöntäminen on mahdollista vain, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ratkaista karhun aiheuttamaa 

ongelmaa ei ole. Pidemmällä tähtäimellä WWF:n mielestä kestävin ratkaisu poronhoidon ja karhun 

suojelun yhteensovittamiseen on siirtyä karhujen määrään ja poikastuottoon perustuvaan 

reviiripohjaiseen porovahinkojen korvausjärjestelmään. 

 

Poronhoitoalueen läntisen osan karhukiintiö ylitettiin viime vuonna kahdella karhulla, vaikka 

poikkeuslupia koskevan asetuksen mukaan karhunmetsästys on määrättävä lopetettavaksi kiintiön 

tultua täyteen. Syitä tähän on esitetty asetuksen taustamuistiossa. Jatkossa Suomen riistakeskus 

tulisi velvoittaa tiedottamaan metsästyksen keskeyttämisestä välittömästi kiintiön tultua täyteen 

suoraan poikkeuslupien haltijoille.  

 

 
Jari Luukkonen 

suojelujohtaja 

WWF Suomi 

 

 

 
Petteri Tolvanen 

ohjelmapäällikkö 

WWF Suomi 

 


