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Erävalvontaraportti 2021 

Metsähallituksen erävalvonta teki vuonna 2021 yhteensä 9 825 tarkastusta (edellisvuonna 8 

704 kpl). Rikkeiden määrä kaikista tarkastuksista oli 818 kappaletta, eli rikkeiden 

prosentuaalinen osuus 8,3 % nousi hieman yli kaksi prosenttia edellisvuodesta.  

Kalastuksen rikkeiden osuus oli 36,3 % kaikista rikkeistä eli 7,5 % edellisvuotta pienempi. 

Metsästyksen osuus rikkeiden kokonaismäärästä oli 11,7 % (–1,1 %), maastoliikenteen 23,4 % (–1 

%). Luonnonsuojelurikkeiden osuus oli 9,2 % (+3 %).  

Erätarkastajat tarkastivat vuonna 2021 yhteensä 2322 metsästäjää (edellisvuonna 2 216), ja 

valtaosalla heistä eli 95,9 %:lla olivat metsästykseen liittyvät asiat kunnossa. Rikkeitä todettiin 

yhteensä 96 kappaletta (+0,8 %). Sanktioita jouduttiin jakamaan muun muassa aseen kuljetuksiin 

liittyvistä rikkomuksista, rauhoitetun linnun ampumisesta sekä kanalintujen tielle ampumisista. 

Metsästyslupia puuttui 21 tarkastetulta metsästäjältä.  

Kalastukseen liittyviä tarkastuksia tehtiin 2 486 kappaletta (edellisvuonna 2 359 kpl), ja 88,1 %:ssa 

(–1,2 %) tarkastuksista asiat olivat kunnossa. Rikkeitä todettiin 297 (+1,2 %). Valtaosa rikkeistä koski 

puutteita pyydysten merkinnöissä ja kalastonhoitomaksun laiminlyöntiä. Kalastusoikeuden 

omistajan lupa puuttui 103 tapauksessa. 

Maastoliikenteen valvonnan painopisteet ajoittuvat kevääseen ja syksyyn. Lumipeitteisenä aikana 

niin sanottu syvänlumenkelkkailu urien ja reittien ulkopuolella on yleistynyt. Loppukesästä ja 

syksyisin mönkijöitä käytetään apuna marjastuksessa ja metsästyksessä. Maastossa tehtiin 871 

tarkastusta (edellisvuonna 507 kpl), ja asiat olivat kunnossa 88 %:lla (+5,8 %) maastossa liikkuneista.  

Erätarkastajien suorittamasta valvonnasta lähes puolet suuntautuu erilaisille 

luonnonsuojelualueille. Viime vuonna erityisesti kansallispuistojen kävijämäärät lisääntyivät 

huomattavasti ja niinpä myös luonnonsuojeluun liittyvien tarkastusten määrä kasvoi. Näitä 

tarkastuksia tehtiin 782 kappaletta (edellisvuonna 568 kpl), ja rikkeiden osuus näistä tarkastuksista 

oli 9,6 % (+3,3 %). Tyypillisin luonnonsuojelurike oli suojelualueiden järjestyssääntöjen rikkominen, 

esimerkiksi avotulen teko kielletyille alueille tai rajoitusalueilla kielletty liikkuminen.  

Suurpetojen lailliseen pyyntiin sekä epäiltyyn laittomaan tappamiseen ja häirintään liittyviä 

tarkastuksia tehtiin 613 kappaletta (edellisvuonna 414 kpl). Erätarkastajien kautta tutkintaan kaksi 

törkeää metsästysrikosta, jotka molemmat liittyivät metsäpeurojen tappamiseen. 

Erätarkastajat tekivät poliisin, rajan ja tullin kanssa viime vuonna yhteensä 353 yhteisvalvontaa 

(edellisvuonna 248 kpl). Koronapandemian jatkumisesta huolimatta yhteisvalvontoja kyettiin 

tekemään aiempaa enemmän. Erityisesti poliisin kanssa tehtyjen yhteisten valvontakertojen määrä 

kasvoi. 

Erävalvonnassa työskenteli jälleen useita kausivalvojia, joiden tehtävänä oli valvoa kalastusta ja 

metsästystä. Lisäresurssina toimivat myös vapaaehtoiset yhteistyövalvojat. 



 

www.eraluvat.fi 

eraluvat@metsa.fi 

020 69 2424 

Eräpalvelut 

PL 81 (Veteraanikatu 5) 

90101 Oulu 

Sosiaalista mediaa käytettiin erävalvonnassa ahkerasti. Eri kanavista erävalvonnan Facebook-sivusto 

on edelleen erävalvonnan tärkein sosiaalisen median väline. Erävalvonnan Facebook-sivustolla oli 

vuoden 2021 lopussa yli 8 000 seuraajaa. Sivustolla käytiin välillä vilkastakin keskustelua 

erävalvonnan ajankohtaisista asioista. 

Erävalvonnassa työskenteli viime vuonna 11 vakituista erätarkastajaa valvomassa valtion lähes 12 

miljoonan hehtaarin vesi- ja maa-alueita. Lisäksi kaksi määräaikaista erätarkastajaa työskenteli 

SusiLIFE- ja Yhteinen Saimaannorppamme LIFE -projekteissa. 


