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Kyselytutkimus vuoden 2017 Metsähallituksen 
kanalintujen lupametsästäjille

• Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen yhteistyötutkimus

• Kutsu Webropol -kyselyyn lähetettiin 13 568 lupametsästäjälle, 
ja kyselyyn vastasi 5 728 henkilöä (42 %)

• Vastanneista 3,5 % naisia ja 96,5 % miehiä

• Vastanneiden keski-ikä: naiset 45 v, miehet 47 v

• Saatu aineisto oli edustava iän, sukupuolen, alueellisen 
jakauman, asuintaustan ja luvan keston suhteen.



Miksi tutkimus?

• Metsästysasiakkaat ovat kiinnostava kohderyhmä tutkittaessa 
metsästäjyyden muutoksia ja toimialan elinkeinonäkymiä.

• Onko kanalinnustajissa erotettavissa erilaisia ryhmiä, joilla on 
mm. erilaisia odotuksia lupa-alueista, saaliista, palveluista 
jne.?

• Jos on, niin missä ominaisuuksissa ryhmät ovat erotettavissa?

• Tietoa eri ryhmien tarpeista ja odotuksista voidaan hyödyntää 
lupametsästäjille suunnattujen palvelujen kehittämisessä 
vallitsevan lainsäädännön sekä taloudellisen ja            
ekologisen toimintaympäristön puitteissa.



Kyselyllä selvitettiin:

• kanalintulupa-asiakkaiden perusdemografista taustaa

• metsästystaustaa

• harjoitettuja pyyntitapoja

• kohderiistalajeja

• lupa-alueiden valintaperusteita

• alueita koskevia toiveita

• viimeisimmän metsästyskäynnin kokemuksia

• palvelujen käyttöä



Pohjoisille ja itäisille lupa-alueille matkustetaan 
kauempaa kuin Länsi-Suomen alueille
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Millainen ihanne lupa-alue olisi?



Tärkeimmät kriteerit lupa-alueen valinnalle



Lupametsästäjissä erotettavissa neljä eri profiilia:

1) Koirattomat kävelijät

2) Monia eri metsästystapoja soveltavat ”generalistit”

3) Kanakoirametsästäjät

4) Haukkuvalla koiralla metsästävät 

Profiilien yleisyydet vaihtelevat alueittain ja eroja voidaan 
havaita esimerkiksi siinä, mitä piirteitä eri profiileihin   
kuuluvat metsästäjät lupa-alueessa arvostavat.



Koirattomat kävelijät

• 38 % vastaajista kuului tähän profiiliin

• Ylivoimainen enemmistö Itä-Suomen ja 

Kainuun lupametsästäjistä

• Suhteellisesti vähemmän naisia kuin koiran 

kanssa metsästävissä

• Alueen saalisvarmuus ja sijainti majoituksen 

lähellä tärkeitä lupa-alueen valintakriteerejä

• Metsästyskokemus vähäisempi kuin koiralla 

metsästävien

• Saivat saalista enemmän kuin haukkuvalla 

koiralla metsästävät, mutta vähemmän kuin 

generalistit tai kanakoiralla metsästävät

• Suhtautuvat kaikkein kriittisimmin hakkuisiin



Generalistit

• 27 % vastaajista kuului tähän profiiliin

• Suhteessa eniten Länsi-Suomen lupa-alueilla

• Suhteellisesti vähemmän naisia kuin koiran 

kanssa metsästävissä

• Alueen saalisvarmuus tärkeä lupa-alueen 

valintatekijä

• Metsästyskokemus vähäisempi kuin haukkuvalla 

koiralla metsästävien

• Saivat saalista enemmän kuin koiratta kävelijät 

tai haukkuvalla koiralla metsästävät, mutta 

vähemmän kuin kanakoiralla metsästävät.



Kanakoiralla metsästävät 

• 18 % vastaajista kuului tähän profiiliin

• Erityisen paljon Ylä-Lapin lupametsästäjistä (64 %)

• Suhteellisesti enemmän naisia ja pidempi 

metsästyskokemus kuin koiratta metsästävillä

• Saivat saalista enemmän kuin koirattomat metsästäjät 

tai  haukkuvalla koiralla metsästävät

• Vähemmän aktiivisia metsästäjiä kuin haukkuvalla 

koiralla metsästävät, mutta aktiivisempia kuin 

generalistit tai koiratta kävelijät 



Haukkuvalla koiralla metsästävät 

• 17 % vastaajista kuului tähän profiiliin

• Yleisin ryhmä Itä-Lapissa (36 %), muualla 

vähemmistönä

• Pidempi metsästyskokemus kuin muissa 

profiileissa ja suhteellisesti enemmän naisia  

kuin koiratta metsästävissä

• Eniten pyyntiin aikaa käyttävä ryhmä

• Raportoivat saavansa saalista vähemmän        

kuin muiden profiilien metsästäjät

• Painottavat eniten erämaisuus piirteitä         

lupa-alueen valinnassa



Tyytyväisyys viimeisimpään käyntiin

• Viimeisimpään käyntiin tyytyväisiä oli 62 % vastanneista

• Suurin tyytyväisyys (65 – 72 %) kaikissa profiileissa oli Länsi-
Lapin lupa-alueilla käynneillä

• Myös Ylä-Lapissa metsästykseen oltiin tyytyväisiä (61- 70 %)

• Eniten tyytymättömiä oli Itä-Suomessa haukkuvalla koiralla (22 
%) tai kanakoiralla (18 %) metsästäneillä 

• 95% uskoi hyödyntävänsä valtion alueita jatkossakin,             
77% todennäköisesti samaa aluetta                      



Tulosten hyödyntäminen

• Tieto lupa-alueita koskevista arvostuksista antaa suuntaa 
kehitystyölle, jonka tavoitteena on tukea Metsähallituksen 
lupa-asiakkaita kohdevalinnassa entistä monipuolisemmin. 

• Eri asiakasryhmien toiveet ovat osin ristiriitaiset ja tarpeet 
osin erilaiset

→tarpeen tarjota entistä spesifimpää tietoa lupa-alueista

→asiakassegmentoinnin hyödyntäminen tiedon- ja       
palvelujen tarjonnassa

• Hakukone helpottamaan lupa-alueen valintaa?
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Valtion maiden kanalintulupametsästäjät.
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