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Erävalvontaraportti 2018 

Metsähallituksen erävalvonnassa tehtiin vuonna 2018 yhteensä 7812 tarkastusta (edellisvuosi 
9525 kpl). Rikkeiden määrä kaikista tarkastuksista oli 764 kpl, eli rikkeiden prosentuaalinen osuus 
9,8 % pysyi edellisvuoden tasolla. Yli puolet eli 52,1 % (muutos edellisvuoteen -0,6 %) kaikista rik-
keistä liittyi kalastukseen. Metsästyksen rikkeitä oli 10,1 % (+3,3, %), maastoliikenteen 17,3 % (-2,7 
%) ja luonnonsuojelurikkeitä 3,6 % (-1,6 %) rikkeiden kokonaismäärästä. 

Erätarkastajat tarkastivat vuonna 2018 yhteensä 2085 metsästäjää (edellisvuosi 1997 kpl). Valtaosalla heistä eli 96,3 
%:lla olivat metsästykseen liittyvät asiat kunnossa. Rikkeitä todettiin yhteensä 77 kpl. Kanalintukannat vahvistuivat 
edellisvuodesta, ja ilmoituksia lintuja tieltä ampuvista henkilöistä tulikin aiempaa vuotta enemmän. Kuudessa ta-
pauksessa erätarkastajat onnistuivat saamaan tekijän kiinni itse teossa ja vastuuseen toiminnastaan. Aseen kuljet-
tamiseen liittyvät rikkeet sekä puutteet hirvimiesten huomiovaatetuksessa toistuvat vuodesta toiseen, ja näihin 
jouduttiin puuttumaan jälleen. Metsästyslupien osalta puutteita oli 14 metsästäjällä. 

Kalastuksen osalta tilanne hiukan huononi edellisvuoteen verrattuna. Kalastukseen liittyviä tarkastuksia tehtiin 
2104 kappaletta (edellisvuosi 3072 kpl) ja 81,1 %:ssa (- 3 %) tarkastuksista asiat olivat kunnossa. Rikkeitä todettiin 
398. Valtaosa rikkeistä koskee puutteita pyydysten merkinnöissä ja kalastonhoitomaksun laiminlyöntiä. Kalastusoi-
keuden omistajan lupa puuttui 137 tapauksessa.  

Maastoliikenteen valvonnan painopisteet ajoittuvat kevääseen ja syksyyn. Lumipeitteisenä aikana syvän lumen 
kelkkailu urien ja reittien ulkopuolella on yleistynyt, ja loppukesästä ja syksyisin mönkijöitä käytetään apuna mar-
jastuksessa ja metsästyksessä. Maastossa tehtiin 741 tarkastusta (edellisvuosi 895 kpl). Asiat olivat kunnossa 82,2 
%:lla (+ 3 %) maastossa liikkuneista.  

Erätarkastajien suorittamasta valvonnasta 40 % suuntautuu erilaisille luonnonsuojelualueille. Luonnonsuojeluun 
liittyviä tarkastuksia tehtiin 378 (edellisvuosi 489 kpl) ja rikkeiden osuus näistä tarkastuksista oli 7,4 %. Tyypillisin 
luonnonsuojelurike on suojelualueille asetettujen kulkurajoitusten rikkominen. 

Suurpetojen lailliseen pyyntiin sekä epäiltyyn laittomaan tappamiseen ja häirintään liittyviä tarkastuksia tehtiin 328 
kappaletta (edellisvuosi 328 kpl). Erätarkastajien kautta tutkintaan eteni kolme suurpetoihin liittyvää törkeää met-
sästysrikosta. Kaksi näistä tapahtui laillisen karhunpyynnin yhteydessä ja yksi liittyi karhun laittomaan tappamiseen.  

Erätarkastajat tekivät poliisin, rajan sekä tullin kanssa viime vuonna yhteensä 291 yhteisvalvontaa (edellisvuonna 
384 kpl). Riistanhoitoyhdistysten nimeämien metsästyksenvalvojien kanssa tehty yhteistyö lisääntyi hieman edel-
lisvuodesta, mutta kalastuksenvalvojien kanssa tehty yhteistyö väheni merkittävästi johtuen siitä, että valvontaa 
Saimaan alueella ei kyetty tekemään kesän aikana kuin muutamana viikonloppuna. Metsähallituksen erävalvon-
nassa työskenteli jälleen useita kausivalvojia valvoen kalastusta ja metsästystä. Lisäresurssina toimivat myös vapaa-
ehtoiset yhteistyövalvojat. 

Sosiaalista mediaa käytettiin erävalvonnassa ahkerasti. Instagram ja Twitter tulivat uusina kanavina käyttöön, mutta 
erävalvonnan Facebook-sivu on edelleen erävalvonnan tärkein sosiaalisen median väline. Erävalvonnan Facebook- 
sivulla oli vuoden 2018 lopussa lähes 5000 seuraajaa, mikä on 30 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Sivustolla käy-
tiin välillä vilkastakin keskustelua erävalvonnan ajankohtaisista asioista. 


