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Erävalvontaraportti 2019 
Metsähallituksen erävalvonta teki vuonna 2019 yhteensä 8 683 tarkastusta (edellisvuosi 7 
812 kpl). Rikkeiden määrä kaikista tarkastuksista oli 859 kpl eli rikkeiden prosentuaalinen 
osuus 9,9 % nousi hieman edell isvuodesta. Yli puolet eli 50,3 % kaikista rikkeistä, l i ittyi 
kalastukseen. Metsästyksen osuus rikkeiden kokonaismäärästä oli 11,9 % (+1,8 %), 
maastoliikenteen 20,1 % (+2,8 %) ja luonnonsuojelurikkeitä 4,8 % (+1,2 %). 

Erätarkastajat tarkastivat vuonna 2019 yhteensä 2 342 (edellisvuosi 2 085 kpl) metsästäjää ja valtaosalla heistä eli 
95,6 %:lla olivat metsästykseen liittyvät asiat kunnossa. Rikkeitä todettiin yhteensä 102 kpl. Aseen kuljettamiseen 
liittyvistä rikkomuksista jouduttiin kirjoittamaan sakko 12 metsästäjälle ja sanktioita jouduttiin jakamaan myös 
hirvenmetsästäjien puutteellisista turvavaatetuksista. Kanalintujen tieltä ampumisista tuli runsaasti vihjeitä 
edellisvuoden tapaan. Metsästyslupia puuttui 13 tarkastetulta metsästäjältä. 

Kalastuksen osalta tilanne hiukan parani edellisvuoteen verrattuna. Kalastukseen liittyviä tarkastuksia tehtiin 2 
674 kappaletta (edellisvuosi 2 104 kpl) ja 83,8 %:ssa (+2,7 %) tarkastuksista asiat olivat kunnossa. Rikkeitä 
todettiin 432. Valtaosa rikkeistä koski puutteita pyydysten merkinnöissä ja kalastonhoitomaksun laiminlyöntiä. 
Kalastusoikeuden omistajan lupa puuttui 138:ssa tapauksessa.  

MAASTOLIIKENTEEN valvonnan painopisteet ajoittuvat kevääseen ja syksyyn. Lumipeitteisenä aikana syvän lumen 
kelkkailu urien ja reittien ulkopuolella on yleistynyt. Loppukesästä ja syksyisin mönkijöitä käytetään apuna 
marjastuksessa ja metsästyksessä. Maastossa tehtiin 671 (edellisvuosi 741 kpl) tarkastusta ja asiat olivat kunnossa 
74,3 %:lla (+ 7,7 %) maastossa liikkuneista.  

Erätarkastajien suorittamasta valvonnasta 40 % suuntautuu erilaisille luonnonsuojelualueille. Luonnonsuojeluun 
liittyviä tarkastuksia tehtiin 437 (edellisvuosi 378 kpl) ja rikkeiden osuus näistä tarkastuksista oli 9,4 %. Tyypillisin 
luonnonsuojelurike on suojelualueille asetettujen kulkurajoitusten rikkominen. 

SUURPETOJEN LAILLISEEN pyyntiin sekä epäiltyyn laittomaan tappamiseen ja häirintään liittyviä tarkastuksia 
tehtiin 301 kappaletta (edellisvuonna 328 kpl). Erätarkastajien kautta tutkintaan eteni kaksi suurpetoihin liittyvää 
törkeää metsästysrikosta. Kaksi näistä tapahtui laillisen karhunpyynnin yhteydessä ja molemmissa epäillään 
haaskoja käytetyn hyväksi metsästyksessä. Kaksi muuta erävalvonnalle ilmi tullutta törkeää metsästysrikosta 
liittyivät metsäpeurojen laittomaan tappamiseen. 

Erätarkastajat tekivät poliisi, rajan sekä tullin kanssa viime vuonna yhteensä 366 (edellisvuonna 291 kpl) 
yhteisvalvontaa. Rajavartiolaitoksen sekä riistanhoitoyhdistysten nimeämien metsästyksen valvojien kanssa tehty 
yhteistyö lisääntyi hieman edellisvuodesta. Metsähallituksen erävalvonnassa työskenteli jälleen useita 
kausivalvojia valvoen kalastusta ja metsästystä. Lisäresurssina toimivat myös vapaaehtoiset yhteistyövalvojat. 

SOSIAALISTA MEDIAA käytettiin erävalvonnassa ahkerasti ja eri kanavista, erävalvonnan Facebook-sivusto on 
edelleen erävalvonnan tärkein sosiaalisen median väline. Erävalvonnan Facebook-sivustolla oli vuoden 2019 
lopussa yli 5 000 seuraajaa ja sivustolla käytiin välillä vilkastakin keskustelua erävalvonnan ajankohtaisista asioista. 

Erävalvonnan resurssit kasvoivat hieman, kun joulukuussa aloitti määräaikainen erätarkastaja työskentelyn Susi-
LIFE -hankkeessa. Erätarkastaja ja Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisi muodostavat viisivuotisen hankkeen ajaksi 
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yhteispartion, jonka tehtävänä on erityisesti suteen kohdistuvan rikollisuuden ennalta estäminen ja 
paljastaminen. 

KUVIO: KALASTAJIEN RIKKEET OVAT HILJALLEEN LISÄÄNTYNEET 

 


