
  

 

Erävalvontaraportti 2015 
Erävalvonnassa vuonna 2015 todettujen rikkeiden määrä oli suurempi kuin kertaakaan 2000-luvulla, 
mikä johtui edelleen tehostuneesta kalastuksen valvonnasta. Yli 60 % kaikista todetuista rikkeistä oli 
kalastukseen liittyviä, ja kolme neljästä kalastusrikkeestä oli laillisuuteen liittyvää. Myönteistä kehitystä 
oli että suurpetoihin kohdistuvia laittomuuksia oli vähiten 2000-luvulla, erätarkastajien tietoon tuli 4 
laittomasti tapettua suurpetoa. 

Erävalvonnan Facebook–sivu perustettiin elokuussa 2015. https://Facebook.fi/eravalvonta 

Metsähallituksen 12 erätarkastajaa tekivät v 2015 yhteensä 8694 tarkastusta, joissa havaittiin 653 
laillisuusrikettä ja 328 luvallisuusrikettä. Näin yhteenlaskettu valvontarikkeiden osuus tarkastuksista oli 11,3 
%, mikä on korkein vuodesta 2000 alkaneella seurantajaksolla. Edellisvuonna rikkeitä oli 10,1 %, mikä oli 
siihenastinen korkein todettu. Huono tulos selittyy edelleen tiukentuneella puuttumisella kalastuslain 
rikkomiseen. 

Erätarkastajat tekivät suurpetojen lailliseen metsästykseen ja laittomaan pyyntiin liittyviä tarkastuksia 238 
kpl. Epäiltyjä törkeitä metsästysrikoksia todettiin 4 tapausta, mikä on alhaisin määrä 2000-luvulla, ja alle 
puolet aiempien vuosien määristä. Tapetut eläimet olivat ilves, susi, karhu ja metsäpeura. Muuta törkeän 
metsästysrikoksen lajeihin kohdistunutta häirintää todettiin 5 tapausta; näiden lajit olivat karhu, ahma, 
saukko, ilves ja susi. Luonnonsuojelurikoksena tuli esille jo toisena peräkkäisenä vuonna maakotkan tappo. 
Toinen rauhoitetun lintulajin tappo oli kaakkurin ampuminen. 

Muutoin metsästäjien laillisuus- ja luvallisuusasiat olivat hyvin kunnossa, ja rikkeiden osuus oli lähes 
alimmillaan vuoden 2000 jälkeen. Tehdyissä 2208 tarkastuksessa luvattomia todettiin vain 15 kpl eli 0,6 %. 
Laillisuusrikkeitä oli 61 kpl eli 2,8 %. Yleisin laillisuusrike on vuodesta toiseen aseen kuljetus ilman suojusta 
ajoneuvossa. Hirven salakaatoja tuli tietoon 20 kpl. Oranssi turvallisuusväri hirvenmetsästyksessä on 
vakiintunut käyttöön. Kanalintujen tiemetsästystapauksia paljastettiin 5 kpl. 

Kalastukseen liittyviä tarkastuksia erätarkastajat tekivät 3181 kpl. Tarkastusten määrä oli edellisvuoden 
tavoin korkea, noin 1,5-kertainen takavuosiin nähden. Laillisuusrikkeitä oli peräti 14,6 % tarkastuksista, kun 
se takavuosina on ollut 2-4 % tasolla. Puutteelliset pyydysmerkinnät olivat syynä suureen rikemäärään. 
Pyydysmerkintäsäädökset ovat muuttuneet jo vuonna 2012; pari kesää puuttuminen näihin painottui 
huomautuksiin mutta nyt jo toisena kesänä asiaan puututtiin pääsääntöisesti sakottamalla. Vaikka tulos oli 
huono, voitiin havaita että siellä missä valvontaa oli aiemmin suoritettu, pyydysten merkintäkäytännöt 
olivat parantuneet. Saimaalla, missä kalastuksen valvontasuoritteita tulee eniten, laillisuusrikkeitä oli 
kolmasosassa tarkastuksista, kun niitä edellisvuonna oli peräti joka toisessa tarkastuksessa. 
Luvallisuusrikkeitä oli 140 kpl eli 4,4 % tarkastuksista; yleisimmin on kyseessä lupaehtojen rikkominen, 
esim. luvattomilla syöteillä tai käyttämällä pyynnissä liian monta vapaa.  

Maastoliikennerikkeet olivat suunnilleen edellisvuoden tasolla. Vuonna 2015 laillisuusrikkeitä oli 6,1 % ja 
luvallisuusrikkeitä 18,3 %; tarkastuksia tehtiin 705. Luvaton maastoliikenne on vuodesta toiseen suurta. 

Metsähallituksen erävalvonnan yhteistoiminta Poliisin ja Rajavartiolaitoksen sekä riistahallintolain 
metsästyksenvalvojien ja kalastuslain kalastuksenvalvojien kanssa oli tiivistä, yhteisiä valvontatapahtumia 
näiden kanssa oli 465. Erätarkastajien tukena oli 10 Metsähallitukseen palkattua määräaikaista valvojaa, 
joiden työpanos keskittyi kalastuksen ja metsästyksen valvontaan, eniten kalastusvalvontaan. 
Määräaikaiset valvojat valvoivat etupäässä valtion alueita, mutta osaksi tekivät myös laillisuusvalvontaa 
kalastusalueiden ja riistanhoitoyhdistysten toimeksiannosta.  

 

https://facebook.fi/eravalvonta

