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Minne mennä metsälle? Metsästäjien 
liikkuminen riistanhoitopiirien välillä
Jani Pellikka, Juha Hiedanpää & Pertti Rannikko

Ikiaikaisen eränkäynnin nykyaikaisia muotoja 
edustavat metsästyksen, kalastuksen ja eräretkei-
lyn tapaiset vapaa-ajan toiminnot, joita saatetaan 
nykyisin harjoittaa kaukanakin kotoa. Esimerkiksi 
metsästysmatkoja tehdään useimmiten yli 200 ki-
lometrin päähän, hieman useammin valtion kuin 
yksityisten henkilöiden omistamille maille ja usein 
Pohjois-Suomeen (Sievänen & Neuvonen 2011). 
Vuonna 2008 metsästäneillä välimatka metsästys-
kohteelle oli lyhimmillään keskimäärin 45 km 
ja pisimmillään keskimäärin 150 km (Toivonen 
2009). Viimeaikainen kiinnostus aihepiiriin on liit-
tynyt etenkin valtion maille suuntautuvan metsäs-
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Tuhansia vuosia sitten metsästys ja muu ravinnon hankkiminen piti 
ihmisiä liikkeellä. Ihmiset elivät pienissä yhteisöissä, joilla kullakin 
oli käytössään oma varsin laaja pyyntialue eli erämaa. Etenkin viime 
vuosisadan yhteiskunnan kehittyminen ja teknistyminen ovat monin tavoin 
muokanneet metsästäjien liikkumisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä. Tässä 
kirjoituksessa kuvaillaan metsästysalueiden ja kodin välistä matkustamista 
ja pohditaan liikkumisen taustalla olevia syitä.

tysmatkailun kehittämiseen, mutta myös yleisem-
min maaseudun elinkeinoelämän elvyttämiseen ja 
luonnon virkistyskäytön edellytysten parantami-
seen (Maa- ja metsätalousministeriö 2012a).

Kiinnostus on ymmärrettävä, sillä esimerkiksi 
Itä-Lapin seutukunnassa vuonna 2008 pienriista-
luvan ostaneet 3 500 lupametsästäjää kuluttivat 
alueella noin 2.4 miljoonaa euroa, mikä toi alue-
 talouteen vajaat 5 miljoonaa euroa uutta ostovoi-
maa (Keskinarkaus ym. 2009). Kehittämishaaste 
liittyy metsästysmatkaajien, matkanjärjestäjien ja 
paikallisten metsästäjien välisiin jännitteisiin mat-
kailun lisääntymisen myötä (Nygård & Uthardt 
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2010) ja riistakantojen vaihdellessa (Niemi ym. 
2011). Metsästäjien liikkuvuus, metsästysmahdol-
lisuudet ja sitä ohjaava sääntelytoimet voivat tasata 
alueittaista metsästyspainetta ja näin purkaa jän-
nitteitä mutta lisätä niitä toisaalle.

Esi-isiemme eränkäynnissä liikkuminen (engl. 
mobility) ja ravinnon etsiminen yhdistyivät kier-
televässä elämäntavassa. Erämaissa eli laajoilla 
pyyntimailla oli tilapäisiä asuinpakkoja, joita vuo-
tuiskierron tai paikallisten riistavarojen runsauden 
vaihtelun mukaan käytettiin. Elanto hankittiin 
asuinpaikan lähiympäristössä tapahtuvalla met-
sästyksellä, kalastuksella ja ravinnoksi sopivien 
kasvien keräilyllä. Ravinnon hankkiminen oli 
työlästä, sillä välimatkat hyville pyyntipaikoille 
saattoivat olla pitkiä ja kulloinkin riistavaroiltaan 
rikkaiden paikkojen löytäminen ei ollut itsestään 
selvää. Myös saaliiden kuljettaminen vaati vaivan-
näköä ja pitkäaikainen varastointi oli riskialtista 
(esim. Goland 1991).

Keskiajalta lähtien erätalouteen pohjaava toi-
meentulo alkoi enenevässä määrin korvautua 
maanviljelyllä (Huldén 2004), joka sitoi ihmiset 
pysyvämmin tiettyihin paikkoihin. Viljely tuotti yli-
jäämää, joka mahdollisti työnjaon ja tavaran vaih-
don. Paikalleen asettuneissa ja maata viljelevissä 
yhteisöissä luonnon käyttö tehostui ja väestö alkoi 
kasvaa. Asutus ja viljelykset levittäytyivät aiemmin 
kylien metsästys- ja kalastusalueina ensisijaises-
ti hyödyntämiin erämaihin. Liikapyynnin myötä 
asutuksen läheiset (rintamaiden) riistaeläinkannat 
heikkenivät ja välimatkat hyville riistamaille kas-
voivat. Eräalue saattoi sijaita jopa 250−300 kilo-
metrin päässä kotikylästä ja siellä käytiin vähin-
tään kahdesti vuodessa: alkutalvella turkis- ja lin-
nunpyynnissä, kevätkesällä kalastamassa (Huldén 
2004).

Etenkin viime vuosisadalla metsästäjien liikku-
miseen alkoi yhä enemmän vaikuttaa valtionhal-
linnon ja lainsäädännön kehittyminen. Metsästystä 
alettiin rajoittaa ja metsästysoikeuksien mukaista 
pyyntialueiden käyttöä alettiin aktiivisemmin 
kontrolloida. Maanomistamista ja metsäalueiden 
metsästyskäyttöä ohjattiin muodollisesti jo keski-
aikana, mutta metsästyskäytännöt perustuivat pit-
kälti kirjoittamattomaan tapaoikeuteen ja paikalli-
seen perinteeseen. Tilanteen epäselvyydestä ker-
too jotain se, että metsästysoikeuden kuuluminen 
maanomistajalle kirjattiin selkeästi lainsäädäntöön 
vasta vuoden 1868 ja 1898 metsästysasetuksissa 
(Tulokas 2005). Sääntelyn myötä metsästyskäy-
tännöt alkoivat ajan myötä yhdenmukaistua eri 
alueiden välillä.

Vaikka 1900-luvun puolenvälissä metsästys-
asioiden hallinta oli keskusjohtoista, merkitsi se 
Suomessa myös metsästyksen paikallisyhteisöl-
lisen luonteen korostumista. Kyliin perustettiin 

rekisteröityjä yhdistyksiä, metsästysseuroja. Ne 
organisoivat alueensa metsästyksen hankkimalla 
jäsenilleen metsästysmaita ja -luvat. Näitä paikalli-
sia metsästysseuroja perustettiin maan eteläosissa 
erityisesti 1950- ja 1960-luvuilla. Niiden jäsenistö 
muodostui alkuvaiheessa pääasiassa alueen maan-
omistajista ja metsästysalueita lähellä asuvista 
henkilöistä – liikkumisen tarve oli vähäinen. Met-
sästysseurat alkoivat aikaa myöten omaehtoisesti 
tarjota enenevässä määrin metsästysmahdollisuuk-
sia myös vierailijoille (Vikberg ym. 2002, Mikkola 
2007). Aarnion ym. (2010) mukaan vain ani harva 
vuonna 2003 metsästäjätutkinnon suorittaneista 
arvioi vuonna 2009 metsästysseuraan pääsemisen 
olleen esteenä heidän metsästyksen harjoittami-
selleen, vaikka etenkin hirviporukoihin pääsyssä 
on verrattain suuria eroja paikallisesti ja maan eri 
osissa (Selby ym. 2005).

Metsästyskohteelle matkustamisen suhteen ti-
lanne on toinen niille ’maattomille metsästäjille’, 
jotka eivät metsästysmaita omistaneet tai -oikeuk-
sia vuokranneet ja jotka eivät metsästysseuran 
jäseneksi tai vieraaksi hakeutuneet tai päässeet. 
Heidän asemaansa on pyritty muodollisesti turvaa-
maan sillä, että valtion maiden metsästysoikeuksia 
vuokrattaessa tai metsästyslupia myönnettäessä 
etusijalle ovat maata omistamattomat metsästäjät 
(Metsästyslaki 1993/615, 45–46 §), mutta järjeste-
lyn ohjausvaikutuksessa on tässä suhteessa selväs-
ti parantamisen varaa (Keskinarkaus ym. 2009). 
Metsästysmahdollisuuden hyödyntäminen edellyt-
tää metsästäjältä useimmiten matkustamista, sillä 
väestö on keskittynyt maan eteläiseen osaan ja 
taajamiin, mutta valtion maat sijaitsevat pääasiassa 
maan pohjois- ja itäosissa. Tiestön, kulkuneuvojen 
sekä väestön varallisuuden kasvu viime vuosisa-
dalla ovat antaneet tämän mahdollisuuden hyö-
dyntämiseen kasvavia mahdollisuuksia.

Toisenlainen metsästäjien pääsyä läheisille 
metsästysalueille ohjaileva järjestely luotiin Poh-
jois-Suomessa asuville metsästäjille vuoden 1934 
metsästyslaissa. Lapin, ja eräiden Oulun läänin 
kuntien asukkaille suotiin vapaa (vastikkeeton) 
metsästysoikeus kotikuntansa alueella oleville val-
tion maille. Järjestely on säilynyt metsästyslaissa 
nykypäivään saakka, ja Lapissa sitä kannatetaan 
voimakkaasti (esim. Linna & Mäki 2011).

Edellä kuvattua yhteiskunnan kehittymistä ja 
metsästäjien liikkumiseen epäsuorasti vaikuttavaa 
sääntelyä vasten nousee mielenkiintoisaksi kysy-
mys, millaista suomalaisten nykymetsästäjien liik-
kuminen kodin ja vakiintuneiden tai satunnaisten 
metsästysalueidensa välillä on. On ilmeistä, että 
matkustamisen taustalla on monia eri syitä, joista 
osaan ei riistahallinnon toimilla ja metsästyslain-
säädännöllä ole sanottavaa ohjausvaikutusta, ku-
ten vaikkapa 1900-luvun loppupuolen aktiivinen 
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maaltamuutto asutuskeskuksiin. Tällä hetkellä ei 
ole juurikaan tutkittua tietoa minne metsästäjät 
kotioveltaan metsälle suuntaavat.

Tässä työssä tarkastelemme suomalaisten met-
sästäjien vuoden 2008 matkustamista riistanhoito-
piirien välillä liittyen keskeisten riistalajien ja -laji-
ryhmien metsästykseen sekä riistanhoitopiireittäin 
tarjolla olevia metsästysmahdollisuuksia. Matkus-
tamisella viittaamme kaikenlaiseen metsästäjien 
kulkuneuvoilla tapahtuvaan liikkumiseen kodin 
ja metsästyskohteiden välillä sisällyttäen siihen 
omalla elinpiirillä tapahtuvan liikkumisen (matka 
’omille’ metsästysmaille) sekä sen ulkopuolelle 
suuntautuvan kotimaan metsästysmatkailun (engl. 
hunting tourism). Käytämme aineistonamme val-
takunnallista vuoden 2008 metsästäjien matkusta-
mista kuvaavaa kyselyaineistoa (Toivonen 2009). 
Työn luonne on pikemminkin kuvaileva ja met-
sästäjien liikkumisen selitysmahdollisuuksia ja jat-
kotutkimustarpeita luotaava kuin etukäteen muo-
toiltuja väittämiä testaava.

Aineisto ja menetelmät

Hyödynnämme tässä artikkelissa Riista- ja kala-
talouden tutkimuslaitoksen (RKTL) vuonna 2009 
keräämää postikyselyaineistoa. Otos poimittiin 
systemaattisena tasaväliotantana valtakunnalli-
sesta metsästäjärekisteristä. Kalenterivuonna 2008 
riistanhoitomaksun lunastaneista metsästäjistä 
7 000:lle lähetettiin kyselylomake, ja täytettynä sen 
palautti heistä 4 238 (vastausaste 60.5 %) (Toivo-
nen 2009). Vastauskatoa analysoitiin vertaamalla 
heti kyselyn vastaanotettuaan vastanneiden ja 1. 
tai 2. muistutuksen jälkeen vastanneiden vastauk-
sia, ja tämän perusteella aineisto arvioitiin hyvin 
metsästäjäkuntaa edustavaksi.

Aineiston analyysissä tukeudumme abduktiivi-
seen päättelyyn, jonka mukaisesti etenemme ha-
vainnoista eli metsästäjien liikkumista luonnehti-
vasta kuvailusta kohti todennäköisintä teoreettista 
selitystä (Peirce 2001). Aineistosta tekemämme 
huomiot mahdollisiksi selityksiksi metsästäjien 
matkustamiskäyttäytymiselle ovat tästä näkökul-
masta tulkittavissa tutkimustarpeiksi tai tulevissa 
tutkimuksissa koeteltaviksi hypoteeseiksi, eivät 
niinkään ennakkoon määriteltyjen tutkimushypo-
teesien testaukseksi.

Hirvijahtia harjoitetaan 
useimmiten lähellä kotia 
tai kotipuolessa.

The Finnish moose hun-
ting takes place usually 
in the same region where 
hunter lives or has grown 
up.
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Kyselyaineisto

Käytimme analyyseissämme kyselyaineiston muut-
tujia, jotka kuvasivat vuoden 2008 riistanhoitopii-
rejä (nykyisiä Suomen riistakeskuksen aluetoimis-
tojen toimialueita), joissa vastaajat asuivat, jossa 
olivat kirjoilla riistanhoitoyhdistyksen jäsenenä, ja 
jossa he viettivät metsästyspäiviä riistaeläinryhmit-
täin vuonna 2008 (jälkimmäisessä Oulun ja Lapin 
riistanhoitopiirien kohdalla myös ns. saaliskyselyn 
osa-alueissa, joissa Oulu jaetaan kahteen ja Lappi 
kolmeen osaan). Muuttujina hyödynsimme myös 
tietoa siitä, metsästettiinkö metsästysseurojen jä-
senenä seuran hallinnoimilla metsästysmailla, vie-
raina tai seurojen tai Metsähallituksen asiakkaina 
(vieraskortin tai metsästysluvan ostaneina), sekä 
millainen vastaajan arvioima kasvuympäristönsä 
oli (maaseutu vai ei) sekä nykyinen asuinympäris-
tö (taajama vai ei). Vastaajien vuoden 2008 asuin-
ympäristöt määritettiin sen mukaan, mihin vuo-
den 2005 taajamarajauksen (Yhdyskuntarakenteen 
seurantajärjestelmän) mukaiseen luokkaan koti-
osoitteen paikannuspiste osui (menetelmästä; ks. 
Forsman & Pellikka 2012).

Aineiston käsittely

Kyselyyn vastanneet metsästäjät luokiteltiin sen 
suhteen, miten monessa riistanhoitopiirissä he kä-
vivät metsällä ja miten suuri osuus ja lukumäärä 
kunkin riistahoitopiirin alueella asuvista metsäs-
täjistä matkusti kuhunkin toiseen riistanhoitopii-
riin metsästämään keskeisiä suomalaisia riista-
lajeja eli metsäkanalintuja (teeriä Lyrurus tetrix, 
metsoja Tetrao urogallus, pyitä, Bonasa bonasia 
tai riekkoja Lagopus lagopus), hirviä Alces alces, 
jäniksiä (metsäjänistä Lepus timidus tai rusakkoa 
Lepus europaeus) tai vesilintuja. Metsästämään 
matkustaneiden henkilöiden lukumäärä pääteltiin 
otantaperustaisesti hyödyntäen sekä tietoa kunkin 
riistanhoitopiirin alueen riistanhoitoyhdistysten jä-
senten asuinpaikoista Suomessa sekä vastaajien il-
moittamista metsästyspäivistä kunkin kysytyn lajin 
tai lajiryhmän kohdalla eri riistanhoitopiireissä. On 
huomattava, että sama henkilö on voinut metsäs-
tää monia lajiryhmiä saman metsästystapahtuman 
yhteydessä ja eri riistanhoitopiireissä, jonka vuok-
si esimerkiksi tietyn alueen metsäkanalinnustajat 
ja jänismetsästäjät eivät ole henkilömäärinä sum-
mattavissa.

Metsästäjän ja metsästämisen määrittelimme 
edellä mainittujen lajien tai lajiryhmien yhteydes-
sä niiden metsästyksessä vietetyn ajan perusteel-
la, jonka vastaajat ovat itse määritelleet. Käytimme 
karkeaa jaottelua eli esimerkiksi hirvestämiseksi 
riitti se, että vietti vuonna 2008 vähintään yhden 
päivän hirvimetsällä. Kunkin osuuden otosjakau-

man odotusarvo sekä 2.5 ja 97.5 % persentiilien 
väli (myöhemmin luottamusväli, C.I.) määritettiin 
1000 näytteen satunnaisotoksella, joka poimittiin 
Bootstrapping-menetelmällä. Käytimme BCa-kor-
jausta huomioimaan otosjakauman mahdollinen 
harha sekä vinous. Nämä tilastolliset laskelmat 
tehtiin SPSS 19.0-ohjelmalla. Tuloksena saaduista 
osuuksista suurimmat (> 5 %) kuvaamme matkus-
tussuunnittain karttojen avulla.

Metsästäjät luokiteltiin kotipaikkansa mukai-
sen riistanhoitopiirin suhteen siihen, monessako 
metsästysseurassa he olivat jäseniä, ja siihen missä 
ja monessako eri roolissa he metsästivät kalente-
rivuoden 2008 aikana. Luokittelimme myös sen, 
miten yksittäiset metsästäjät yhdistelivät tai vuo-
rottelivat eri rooleja.

Tulokset

Metsästäjät matkustavat paljon

Tulokset havainnollistavat monin tavoin sen, miten 
kiinteästi autoilu ja ylipäätään matkanteko kodin ja 
metsästyskohteen välillä on osa monen eteläsuo-
malaisen erällä käyntiä. Metsälle matkustaneiden 
lukumäärä on luonnollisesti sitä suurempi, mitä 
enemmän riistanhoitopiirin (nyk. Suomen riista-
keskuksen aluetoimiston) alueella asuu metsästä-
jiä ja mitä kauempana heidän metsästysmaansa tai 
-kohteensa on. Vuonna 2008 metsäkanalinnustajia 
asui aineistomme mukaan eniten Oulun (lähes 26 
000 henkilöä), hirvestäjiä Lapin (noin 16 000 hen-
kilöä), vesilinnustajia Oulun (noin 19 000 henki-
löä) ja jänismetsästäjiä Oulun riistanhoitopiireissä 
(noin 15 000 henkilöä).

Matkustamisen suhteen ääriesimerkkejä olivat 
kuitenkin Uusimaalla asuvat metsäkanalinnustajat, 
joista peräti 85 % (C.I. = 80 –90 %, n = 157) eli 
runsaat 14 000 henkilöä matkusti yhden tai usean 
muun silloisen riistanhoitopiirin alueelle linnus-
tamaan. Hirvestäjien kohdalla vastaava osuus oli 
65 % (C.I. = 57–73 %, n = 156) eli noin 7 800 
henkilöä, jänismetsästäjillä 61 % (C.I. = 53–67, n 
= 135) eli noin 8 700 henkilöä ja vesilinnustajien 
kohdalla 57 % (C.I. = 49 –65 %, n = 110) eli noin 
6 700 henkilöä. Toista ääripäätä edustivat Kai-
nuussa asuvat metsästäjät: Kainuulaisista metsäka-
nalinnustajista vain 7 % (C.I. = 3–11 %, n = 111) eli 
vajaa 600 henkilöä, hirvestäjistä 3 % (C.I. = 0–6 %, 
n = 157) eli noin 200 henkilöä, jänismetsästäjistä 
8 % (C.I. = 3–12 %, n = 66) eli alle 400 henkilöä 
ja vesilinnustajista 11 % (C.I. = 5–17 %, n = 65) eli 
noin 500 henkilöä matkusti toiseen riistanhoitopii-
riin metsälle. Sen sijaan Kainuun riistanhoitopiirin 
alueelle virtasi muiden riistanhoitopiirin alueella 
asuvista metsästäjistä vuonna 2008 peräti 11 500 
metsäkanalinnustajaa, 4 400 hirvestäjää, vajaat 
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3 600 jäniksenmetsästäjää ja 1600 vesilinnustajaa 
– osin toki samoja ihmisiä metsästäessään useita 
näistä lajeista tai lajiryhmistä.

Asuinpaikan mukaisesta riistanhoitopiiristä toi-
seen matkustavista henkilöistä useimmat metsästä-
vät vain yhden riistanhoitopiirin alueella. Metsäka-
nalinnustusta harjoitti kahdessa eri riistanhoitopii-
rissä 10.7 % ja kolmessa riistanhoitopiirissä 1.8 % 
kyselyyn vastanneista. Muiden lajiryhmien kohdal-
la ei ylletty lähellekään näitä lukuja: esimerkiksi 
kahden riistanhoitopiírin alueella metsästi jäniksiä 
7.3 %, vesilintuja 4.0 % ja hirviä 3.2 % kyseisen 
lajin tai lajiryhmän metsästäjistä. Muiden lajiryh-
mien kohdalla osuudet olivat vieläkin pienempiä 
ja saattavat osin selittyä jo sillä, että pienellä osalla 
metsästäjistä metsästysmaat sijaitsivat riistanhoito-
piirien välisen hallinnollisen rajan tuntumassa.

Matkustustarvetta syntyy siitäkin syystä, että 
metsästäjistä tätä nykyä asuu taajamassa 57 %, 

kylissä 12 %, pienkylissä 2 % ja harvaan asutulla 
maaseudulla 29 %. Etenkin ensimmäiseen näistä 
yhdistyy matkustaminen. Taajamissa asuvien met-
sästäjien osuus on noussut voimakkaasti viime 
vuosituhannen loppupuolella. Nimittäin kaikkiaan 
34 % kyselyyn vastanneista metsästäjistä ilmoitti 
metsästyksen aloittaessaan asuneensa maaseudul-
la, mutta nyt asuvansa kaupungissa tai muussa 
taajamassa.

Metsäkanalintujen perässä mennään kauas

Lajiryhmäkohtainen tarkastelu tuo selvästi esille 
sen, miten metsästäjiä ’virtaa’ erityisesti metsä-
kanalintujen perässä yli Etelä-Suomen ja päätyy 
Kainuuseen, joka näyttää täyttyvän sesonkiluon-
teisesti muualta tulevista metsästäjistä (kuva 1). 
Selvästi vaimeampana sama kulkusuunta näkyi 
hirvien kohdalla. Jänisten ja vesilintujen metsäs-

Kuva 1. Metsästäjien liikkuminen kotikun-
tansa ja metsästyskohteensa sisältävien 
riistanhoitopiirien välillä vuonna 2008.

Fig. 1. Hunters’ mobility with respect to 
the Game Magement District, including 
the hunter’s home address and where the 
hunting activity took place in 2008.
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tykseen yhdistyvä matkustaminen on metsäkana-
 linnustukseen verrattuna laimeaa eikä niiden 
koh dalla ole yhtä selvästi erottuvaa lähtöaluetta ja 
kohdetta – näitä lajeja metsästetään usein lähellä 
kotia. Merkillepantavia yksittäisten riistanhoitopii-
rien kohdalla havaittavia matkustusvirtoja ovat esi-
merkiksi Ruotsinkielisen Pohjanmaan suunnasta 
Pohjanmaalle kaikkien kuvattujen riistalajiryhmien 
metsästykseen yhdistynyt matkustaminen (runsas 
500 metsäkana-, vesilintu- ja jänismetsällä sekä 
300 hirvimetsällä käynyttä), ja jo aiemmin mainittu 
Uudeltamaalta pohjoisiin ja itäisiin riistanhoitopii-
reihin suuntautunut matkustaminen. Havaittavissa 
on myös esimerkiksi jäniksenmetsästäjien useista 
eri riistanhoitopiireistä Pohjois-Savoon suuntautu-
nut liikenne (lähes 3 500 jänismetsästäjää).

Erilaisia metsästysmahdollisuuksia yhdistellään 
yleisesti

Yhteiskunnan (valtion), yhteisöjen ja yksityishen-
kilöiden tarjoamien metsästysmahdollisuuksien 
suhteen Suomen eri osissa asuvilla metsästäjillä 

on erilaiset lähtökohdat. Paikallisesti toimivat jär-
jestelyt voivat osaltaan hillitä tarvetta matkustaa 
kauemmas ja toisaalta voivat houkutella kauem-
paakin.

Etenkin Etelä-Suomessa metsästysseuraan tai 
-seurueeseen liittyminen on tarjonnut aineistom-
me mukaan monelle metsästysmahdollisuuden, 
jota käytettiin vuonna 2008 ahkerasti (kuva 2). 
Pelkästään metsästysseuran tai -seurueen jäsenenä 
seuran hallinnoiduilla metsästysmailla toimi suo-
malaisista metsästäjistä 41 % (C.I. = 40–44 %, n = 
2 714). Erot riistanhoitopiirien välillä olivat kuiten-
kin melko suuria. Esimerkiksi Pohjanmaalla yksi 
metsästysseura tai -seurue voi toiminta-alueena 
vastata riistanhoitoyhdistyksen kattamaa aluetta ja 
vain seuran jäsenen ominaisuudessa metsästävien 
osuus oli vuonna 2008 noin 64 % (C.I. = 56–72 %, 
n = 132). Maita, jotka eivät ole metsästyskäytössä 
tai vuokrattuja, on ilmeisesti vähän, vaikka tarkko-
ja tietoja ei olekaan saatavilla. Vähintään kahdessa 
metsästysseurassa jäsenenä oli Pohjanmaalla 26 % 
(C.I. = 18–33 %, n = 190) alueella vuonna 2008 
asuneista metsästäjistä, ja yhtä yleistä tämä oli 
myös Oulussa (26 %, C.I. = 22–31 %, n = 496). 
Itä-Suomessa ja etelärannikolla metsästysseurat ja 

Photo: Veli-Matti Väänänen

Metsäkanalinnustamaan mennään välillä kauaskin 
kotoa.

The Finnish grouse hunters (shooters), in particular, 
travel far from home to exercise shooting. 

Kuva 2. Metsästysseuran jäsenenä metsästystä har-
joittaneiden sekä jäsenenä ja muissa rooleissa (esim. 
vieraina tai asiakkaina) metsästystä harjoittaneiden 
henkilöiden osuus riistanhoitopiireittäin vuonna 
2008.

Fig. 2. The percentage of persons in game 
management districts who participated in hunting 
either as members of a hunting club (using the 
hunting grounds of the club) or by combining other 
roles (for example, both as a member of a hunting 
club and as a guest of a customer) in 2008.
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-seurueet ovat esimerkiksi maankäytön ja vesistö-
jen pirstaloimia ja jäsenmäärältään verraten pie-
niä, ja niiden tarjoamat metsästysmahdollisuuksia 
käytti alueella asuvista metsästäjistä pienempi 
osajoukko. Äärimmäisiä esimerkkejä jäsenyyksien 
suhteen olivat aineistossa ne 3 henkilöä, jotka oli-
vat 7 eri metsästysseuran jäseniä.

Toista ääripäätä metsästysseurojen ja -seuruei-
den asemasta metsästysmahdollisuuksien tarjoaja-
na edustavat Kainuu ja Lappi, jossa vain runsaat 
20 % alueilla asuvista metsästäjistä metsästivät 
ainoastaan metsästysseurojen jäseninä – kotikun-
talaisen vapaa metsästysoikeus tuo metsästäjälle 
toimintamahdollisuuksia, joka muualla Suomessa 
hankitaan maanomistajana, metsästysoikeuksien 
vuokraajana sekä metsästysseuraan jäsenenä tai 
vieraana.

Metsästäjät yhdistävät verraten usein monia 
erilaisia rooleja ympärivuotisessa toiminnassaan, 
mikä ilmenee siinä, miten usein metsästysseuro-
jen jäsenet metsästivät myös muualla kuin yhden 
seuran hallinnoimilla metsästysmailla (kuva 2), 
osa monessa eri metsästysseurassa (taulukko 1): 
Esimerkiksi Etelä-Savossa oli aineiston muukaan 
erityisen monia jäsenyyden ja muita rooleja yh-
disteleviä henkilöitä, jotka esimerkiksi toimivat 
paitsi seuransa jäseninä, myös yksittäisten metsäs-
täjien tai muiden metsästysseurojen ja -seurueiden 
vieraina. Toisaalta Etelä-Savossa oli vain erittäin 
vähän pelkästään kaupallisten metsästysmahdol-
lisuuksien varassa metsästystä harjoittavia henki-
löitä (kuva 3). Näitä vain maksavana asiakkaana 

RHP 
GMD

1 seura 
Hunting 
club

C.I. n 2 seuraa 
Two hun-
ting clubs

C.I. n

0 20 13−28 114 44 26−63 25

50 16 9−23 107 50 32−67 32

100 17 11−24 118 29 14−46 31

150 13 6−20 94 19 6−32 37

200 11 7−15 233 21 12−31 80

250 18 13−24 207 30 21−41 89

300 12 6−19 94 41 24−58 34

350 24 16−34 91 32 14−51 25

400 19 11−27 97 22 10−35 41

450 23 15−31 105 34 20−49 50

500 18 11−26 110 31 15−46 35

550 17 10−24 109 52 32−73 25

600 31 22−40 113 47 29−63 32

650 19 12−27 98 45 28−62 31

700 9 3−15 93 24 8−42 25

Taulukko 1. Eri riistanhoitopiirien 
(RHP) alueilla vuonna 2008 asunei-
den metsästysseurojen jäsenten met-
sästyksen harjoittaminen asiakkaina 
(päiväkorteilla tai valtion maiden lu-
pametsästäjinä). (0= Etelä-Häme, 50 
= Etelä-Savo, 100 = Keski-Suomi, 150 
= Kymi, 200 = Lappi, 250 = Oulu, 
300 = Pohjanmaa, 350 = Pohjois-
Häme, 400 = Pohjois-Karjala, 450 = 
Pohjois-Savo, 500 = Ruotsinkielinen 
Pohjanmaa, 550 = Satakunta, 600 = 
Uusimaa, 650 = Varsinais-Suomi ja 
700 = Kainuu).

Table 1. The percentage of hunters 
in each game management district 
(GMD) who participated in hunting 
as a customer in 2008 in addition 
to participating in hunting as a 
member of one or more (>2) hunting 
clubs in Finland.

Kuva 3. Ainoastaan kaupallisten suhteiden (vieras-
korttien ja metsästyslupien) varassa vuonna 2008 
metsällä käyneiden henkilöiden osuus (piste) ja sen 
luottamusväli asuinpaikan mukaisen riistanhoitopii-
rin mukaan.

Fig. 3. The percentage of hunters (% and C.I.) living 
in game management districts, who participated in 
hunting only as customer in 2008.
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metsästystä harjoittavia henkilöitä oli muutenkin 
vähän, noin ±10 prosentin luokkaa useimmissa 
riistanhoitopiireissä. Tämä näyttää etenkin Itä- ja 
Keski-Suomen sekä etelärannikon metsästäjille li-
sukkeelta muille rooleille.

Pohdinta

Riistaresurssi matkustamisen suuntaajana

Kylissä asuneiden esi-isien metsästystä voidaan 
luonnehtia keräilyksi (engl. collector strategy) 
(Sutton & Anderson 2010), jossa pysyvän kylä-
asutuksen lisäksi metsästäjillä oli pyyntimailla tila-
päisiä asumuksia ja varastoja. Pyynnin toteuttavat 
siihen erikoistuneet ja resurssin luonteen mukaan 
erikokoiset eri tavoin maastoon jakautuneet ryh-
mät. Valtion maille suuntautuva metsäkanalin-
nustus ja majoittuminen eräkämppiin tai vuokra-
mökkeihin muistuttaa esi-isien käyntejä etäisten 
pyyntimaiden tilapäisillä asumuksilla, samoin 
hirvestäjien kokoontumiset asuinpaikoista erillisil-
le seurojen omille majoille lahtimajoineen. Näissä 
erilaisissa ja eri riistalajien metsästykseen keskit-
tyvissä ryhmissä nykymetsästäjät tulostemme mu-
kaan ilmeisen tarkoituksenmukaisesti luovivat: 
Metsäkanalinnustus ei hirvijahdin tavoin hyödy 
suuremmasta osallistujajoukosta (hirven kohdalla; 
Ruusila & Pesonen 2004). Sama pätee saaliin kä-
sittelyyn. Metsäkanalinnustus ei myöskään tuota 
hirvijahdin tasoisesti jaettavaa saalista. Metsäkana-
lintujen metsästys yksin liikkuen oli vuoden 2008 
metsästäjien suosituin toive − yli kaksi kolman-
nesta metsästäjistä oli siitä erittäin paljon tai paljon 
kiinnostuneita (Toivonen 2009).

Monet nykyajan metsäkanalinnustajat matkus-
tavat vuosittain valtion maille metsästääkseen 
’erämaassa’ ja odottavat löytävänsä pyyntialueelta 
runsaasti riistaa (Liukkonen ym. 2007, Keronen 
2012). Tässä he vertautuvat esi-isiinsä, heidän 
kohdallaan erämaa on vain vuosisatojen kulues-
sa vetäytynyt maantieteellisesti kauemmas. Vaik-
ka saatu saalis ei ole nykyään elämisen ehto eikä 
matkanteko ole yhtä vaivalloista kuin vuosisatoja 
sitten, synnyttää kohdealueen riistan niukkuus 
osassa lupametsästäjissä aika ajoin pettymystä 
ja turhautumista. Esi-isien ongelmina oli löytää 
kulloinenkin resurssi ja onnistua pääsemään sen 
äärelle. Tämä pätee tietenkin monessa suhteessa 
myös nykyaikaan. Esimerkiksi matkustussuuntia 
koskevien havaintojemme perusteella on muo-
toiltavissa ’riistaresurssihypoteesi’, jonka mukaan 
kohdealueen tunnetut tai oletetut suuret (tai ai-
nakin metsästäjän asuinpaikan ympäristöä selvästi 
suuremmat) riistakannat selittävät matkustussuun-
tia. Nykyaikaisella metsästäjällä on käytettävissään 
paitsi oma ja läheisten ihmisten kokemusperäinen 

riistakantatieto, nykyaikaiset yhteydenpitovälineet 
kohdealueen ihmisiin sekä myös Riistaweb-pal-
velun (http://riistaweb.riista.fi/riistatiedot/) sekä 
RKTL:n metsäkanalintukantatiedotteen (http://
www.rktl.fi/riista/riistavarat/) tapaiset keinot sel-
vittää riistatilannetta – jälkimmäisiä hyödynnetään 
lisääntyvästi valtion maille suunnattuja metsäkana-
linnustusreissuja suunniteltaessa.

Tämä hypoteesi ei ainakaan vuoden 2008 
metsäkanalintu- tai hirvitilannetta vasten ole kui-
tenkaan riittävä selitys havaitun matkustusvirran 
ennakoimiseksi. Tuolloin riistakolmiolaskentojen 
mukaiset parhaat lintutiheydet olivat teeren koh-
dalla Pohjanmaan suunnalla (Helle & Wikman 
2008) ja hirven kohdalla Oulun ja Lapin riistanhoi-
topiireissä (Pusenius ym. 2009). Pyyn ja metson 
kohdalla Kainuun lintutilanne oli muuhun maa-
han nähden hyvä. Sen sijaan viime vuosikymmen-
ten yli lasketuissa pitkäaikaiskeskiarvoissa Kainuu 
on ollut metsäkanalintukantojen kokonaistiheyk-
sien suhteen maan parhaimmistoa (esim. Pellikka 
& Lindén 2009). Tätä taustaa vasten on pikem-
minkin ajateltavissa, että riistaresurssihypoteesi 
pohjaa riistakantakokemuksiin ja kuulopuheisiin 
aiemmilta vuosilta – tutut kaukaiset erämaat, joi-
den runsaista riistakannoista on tietoa takavuosil-
ta, vetävät vuodesta toiseen puoleensa. Jänisten-
metsästyksen kohdalla hienoinen Pohjois-Savon 
alueen suosio voi sekin liittyä takavuosikymmen-
ten voimakkaisiin jäniskantoihin ja siihen kiinnit-
tyneeseen pyyntikulttuuriin ja tottumuksiin.

Metsästyksen kannusterakenne

Kainuun suosio metsäkanalinnustuskohteena 
saattaa johtua sen runsaista valtionmaista, jotka 
sijaitsevat lähempänä eteläsuomalaisia metsästä-
jiä kuin pohjoisempien riistanhoitopiirien valtion 
maat. Tästä muotoiltavan ’kannustehypoteesin’ 
lähtökohtana voisi olla oletus, että metsäkanalin-
nustajat punnitsevat eri metsästyskohteiden saavu-
tettavuuden ja käytön kustannuksia odotettavissa 
oleviin hyötyihin.

Kaikkinaisten hyötyjen ja kustannusten punnin-
ta eri vaihtoehdoissa on toki mutkikasta. Esimer-
kiksi metsästysseuran jäsenenä on oikeutettu met-
sästämään sovittujen ja yhdistyslain linjaaminen 
periaatteiden mukaan seuran hallinnoimilla met-
sästysalueilla. Jäsenenä voi pyrkiä vaikuttamaan 
seuran sääntöihin, kuten saaliskiintiöihin, toisin 
kuin esimerkiksi seuran vieraana, vastikkeellisen 
vieraskortin lunastaneena ei-jäsenenä tai valtion 
maiden lupametsästäjänä. Jäsenen velvollisuuksiin 
kuuluu usein vuosittaisen jäsenmaksun suorittami-
nen, jonka suuruutta suhteessa esimerkiksi satun-
naisena asiakkaana maksettuihin metsästyslupiin 
voi olla vaikea arvioida.
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Kauemmas – esimerkiksi valtion maille − 
metsälle menon kustannuksia ovat esimerkiksi 
matkaan kuluva aika (yli puolet vuoden 2008 
metsästäjistä kaipasi enemmän aikaa ehtiäkseen 
metsästämään) tai rahanmeno (matkustamiseen 
meni reilusti neljännes (28 %) kaikista metsästys-
kuluista vuonna 2008) (Toivonen 2009). Hypo-
teesin todistusvoimaa on kuitenkin vaikea verrata 
’riista resurssihypoteesiin’, koska vuonna 2008 vain 
hirven kohdalla ennuste poikkeaisi ’kannustehy-
poteesin’ ennakoimasta matkustussuunnasta. Kus-
tannuksia syntyy kaikissa metsästysmatkan suun-
nittelun ja toteuttamisen vaiheissa. Esimerkiksi 
lupien (lupakiintiöiden) hakemisen helppoutta 
arvostetaan, ja tähän on valtion maille suuntau-
tuvan metsästysmatkailun edistämiseksi kiinnitetty 
huomiota (Keskinarkaus ym. 2009, Keronen 2012). 
Seurojen pääasiassa pienriistan metsästykseen 
myytävien vieraskorttien myynnin järjestelyt ja 
toimintakäytännöt vaihtelevat paikallisesti eivätkä 
ole välttämättä helposti potentiaalisen asiakkaan 
selvitettävissä, vaikka esimerkiksi metsästysseu-
rojen internet-sivujen kautta sekä Suomen riista-
keskuksen riistainfo-palvelun kautta tiedonvälitys 
tässä suhteessa ehkä helpottuukin.

Edellä kuvatun kaltaisista tekijöistä koostuva 
paikallisia tai etäisempiä metsästysmahdollisuuk-
sia hyödyntämään rohkaiseva tai hillitsevä kan-
nustinvaikutus saattaisi ennakoida Länsi-Suomesta 
vähäisempää matkustusalttiutta valtion maille, jos-
sa esimerkiksi suurten metsästysseurojen jäsenek-
si pääsy alueella asuvana on helpohkoa. Eteläran-
nikolta matkat valtion maille ovat pitempiä kuin 
maan keskiosista. Länsi-Suomen kohdalla kan-
nustehypoteesi olisi yhteensopivaa havaintoom-
me, jonka mukaan esimerkiksi Pohjanmaalla ja 
Satakunnassa pelkästään kaupallisten vierailujen 
varassa metsästäneiden osuudet olivat verraten 
pieniä ja metsästysseuroihin kuuluminen yleistä. 
Alueilla, joissa on toimivat vierailu- tai vieraskort-
tikäytännöt, ennakoisi tämä niin ikään pienem-
pää matkustusalttiutta kauemmas. Vikbergin ym. 
(2002) mukaan etenkin jänis-, vesilintu- ja kana-
lintujahteihin otetaan seuroissa ja seurueissa ylei-
simmin vieraita ja myydään erilaisia vieraskortteja 
tai kausilupia – metsästyspäivien määrällä mitaten 
vierailuja oli 2000-luvun alussa etenkin Pohjois-
Karjalassa.

Lupametsästyksen salliminen valtion mailla 
sekä metsästysasetuksen metsästysaikoja koske-
vat rajoitukset maan eri osissa ohjaavat epäsuo-
rasti metsästäjävirtoja. Esimerkiksi Varsinais-Suo-
messa metso oli kokonaan ja Uudellamaalla lä-
hes kaikissa riistanhoitoyhdistyksissä rauhoitettu 
tutkimusvuonna 2008, kuten monina muinakin 
vuosina, toimien eräänlaisena muualle suuntau-
tuvana työntövoimana metsäkanalinnustajille. 

Etelä- ja Pohjois-Hämeessä ja Pohjois-Savossakin 
metson metsästyskautta vuonna 2008 lyhennettiin 
(20 vuorokautta), ja kavennuksia metsästysaikoi-
hin esimerkiksi metson ja riekon kohdalla tehtiin 
myös useissa Lapin kunnissa (Anon. 2008).

Modernista myöhäismoderniin

Joiltakin osin kuvan 1 matkustussuunnat herättä-
vät pohtimaan, missä määrin vuoden 2008 riistan-
hoitopiirien välillä tapahtuva liikkuminen selittyy 
viime vuosikymmenten yhteiskunnallisella kehi-
tyksellä. Metsästysseurojen perustamisen aktiivi-
sempaan vaiheeseen 1950- ja 1960-luvuilla ajoittui 
myös suomalaisen maaseudun suuri rakennemuu-
tos. Samalla kaupunkilaistui myös kolmannes ny-
kyisestä metsästäjäkunnastamme, kuten tuloksem-
me osoittavat. Ei liene sattumaa, että sama osuus 
(joka kolmas) metsästäjistä yhdisti vuoden 2008 
metsästysmatkoihinsa kotipuolessa tai synnyin-
seudulla käynnin (Toivonen 2009).

Paikallisten metsästysseurojen perustaminen 
liittyy yhteiskunnan modernisoitumiseen. Niillä oli 
keskeinen asema siirrettäessä suomalaista metsäs-
tystä modernin hallinnan aikaan, jossa yhteiskunta 
pyrittiin järjestämään rationaalisesti nojaten ennen 
muuta tieteelliseen tietoon. Modernisaatiota edus-
taa vielä myös metsästäjäsukupolvi, joka maa-
seudun rakennemuutoksessa muutti maaseudulta 
kaupunkiin ja käy kotiseudullaan metsästämässä. 
Tämä sukupolven metsästystavat eroavat heidän 
vanhempiensa sukupolvesta, jotka ovat enimmäk-
seen kotinsa lähiympäristössä metsästävinä ’loka-
listeja’. Nuoremman sukupolven edustajat ovat jo 
enemmän liikkuvia ’mobilisteja’, jotka esimerkiksi 
koiratoiminnan (esim. kanakoirien) myötä hyödyn-
tävät eri alueiden ja metsästyskohteiden tarjoamia 
mahdollisuuksia. Kaupunkilaistuneet metsästäjät 
ovat enimmäkseen palkansaajia, joiden elämän-
muodossa korostuu ero työn ja vapaa-ajan välillä 
(vrt. Højrup 2003). Metsästys lapsuudesta tutussa 
ympäristössä tai vieraalla metsästyskohteella yk-
sin tai mieleisessä seurassa tarjoaa heille virkistä-
vän poikkeaman arjen rutiineista (esim. Keronen 
2012). Tutussa kaveriporukan kanssa harjoitettu 
metsästys osaltaan ylläpitää ja tukee mukanaoloa 
ja reissailua vuodesta toiseen.

Luontokokemusten erillisyys arjesta korostuu 
entisestään nuorimmassa metsästäjäpolvessa, josta 
suurin osa on viettänyt lapsuutensakin maaseu-
dun ulkopuolella. Tämän sukupolven edustajista 
useampi etsii entistä valikoivammin ja yksilöllisem-
min luonnosta elämyksiä työelämän vastapainoksi. 
Mukautuminen osaksi kyläseuran varttuneempaa 
jäsenistöä ja toimintatapoja ei ole itsestään selvää. 
Oletamme heidän joukossaan olevan jo runsaam-
min myöhäismodernin metsästäjätyypin edustajia, 
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jolle mobiliteetti ja kaupallisten metsästysmahdol-
lisuuksien hyödyntämisen kynnys on matalampi. 
Vaikka emme ole tässä työssä analysoineet paljon 
matkustavien ja monissa eri metsästyskohteissa 
metsästävien henkilöiden ikää, sukupolvea tai 
koulutuksen ja varallisuuden kaltaisia taustamuut-
tujia, oletettavaa on, että nuoremmalla sukupol-
vella ei varttuneempien sukupolvien tavoin ole 
kiinteää suhdetta vain yhteen paikkaan ja agraa-
reihin tapoihin (engl. custom). Monen kohdalla 
voidaan puhua ’multilokaalista’ paikkasuhteesta. 
He kuuluvat samanaikaisesti useisiin paikkoihin ja 
verkostoihin (vrt. Högbacka 2003, 296–297).

Jatkossa tämän artikkelin tapaista metsästys-
virtojen tarkastelua on syytä jatkaa analysoimalla 
tarkemmin liikkuvien metsästäjien ominaisuuksia. 
Liikkumisen syiden ja merkityksen ymmärtämis-
tä auttaa liikkuvien ja paikallaan pysyvien (engl. 
stationary) metsästäjien vertailu. Korvaako mobiili 
metsästys kodin lähimetsissä tapahtuvan metsäs-
tyksen vai täydentääkö se sitä? Muutokset mobi-
liteetissa eivät välttämättä tapahdu niin, että yk-
sittäiset ihmiset muuttavat käyttäytymistään, vaan 
pikemminkin niin, että uudet sukupolvet omaksu-
vat uusia tapoja ja arvoja. Ihmisillä on hyvin eri-
laiset resurssit ajatellen niin paikoillaan pysymistä 
kuin liikkumista (Vilhelmson 2002). Siten ihmisten 
taloudelliset, tiedolliset, sosiaaliset ja kulttuuriset 
edellytykset pitäisi ottaa huomioon mobiliteettia 
tarkasteltaessa samalla kun pohditaan esimerkiksi 
riistaresurssin tarjoamia edellytyksiä.

Lopuksi

Tulostemme ehkä keskeisin anti liittyy siihen, mi-
ten suomalaisten metsästäjien metsästyskaudessa 
yhdistellään totunnaista, lähi- ja kasvuympäristös-
sä tapahtuvaa metsästystä ja ’irtiottoja’ eli vierailuja 
ja asiakkuuksia vieraampiin kohteisiin. Sopivasti 
yhdisteltynä nämä toiminnan muodot ylläpitävät 
viime vuosisadalla hahmonsa saaneita ja osin pal-
jon vanhempiakin eräkulttuurin muotoja, samalla 
niitä uudistaen. Osalle eteläsuomalaisista metsäs-
täjistä eri kulttuuristen muotojen muuttuminen on 
avannut rikkaan toimintakentän monine eri met-
sästysseurojen jäsenyyksineen, samoin kulttuuri-
vaihdon vastavuoroisine vierailuineen (vierasvaih-
dot) ja ulkomaan matkoineen, osalle ei – kenties 
tämän jälkimmäisen ryhmän yksityiskohtaisempi 
tunnistaminen auttaisi arvioimaan tukitarpeita ja 
-toimia. Riippumatta siitä, missä määrin hypotee-
simme saavat yksityiskohtaisemmissa analyyseis-
sä tukea, ne nostavat metsästäjien liikkuvuuden 
taustalta esiin joitain yhteisiä tekijöitä tai trende-
jä. Nämä ovat tapa, elämys, virkistäytyminen ja 
metsästäjien sisäsyntyinen tarve kehittyä metsäs-
täjinä.

Metsästystä perustellaan nykyisin esimerkiksi 
luonnonläheisenä ja välitöntä luontosuhdetta yllä-
pitävänä lähiruoan ja luonnonlihan hyödyntämise-
nä (esim. Peterson ym. 2010), mikä etenkin mui-
den kuin metsäkanalintujen metsästyksen kohdal-
la saa aineistostamme tukea. Tuore kansallinen 
luonnonvarastrategia (Sitra 2012, ks. myös Maa- ja 
metsätalousministeriö 2012b) korostaa tarvetta lä-
hestyä riistan kaltaisiin luonnonvaroihin liittyviä 
kysymyksiä resurssit ja ihmistoiminnan kattavina 
kokonaisuuksina. Tätä ns. systeemistä lähesty-
mistapaa on viime vuosina sovellettu esimerkiksi 
Pohjois-Suomen metsäkanalinnustusta (Niemi ym. 
2011) sekä pääkaupunkiseudun hirvenmetsästys-
järjestelyjä tulkittaessa (Hiedanpää ym. 2010). 
Myös edellä muotoilemamme hypoteesit koskien 
metsästäjien liikkumista tulevat ymmärretyksi so-
sioekologisen järjestelmän mahdollisina vuorovai-
kutussuhteina.

Tämänkaltaisen ilmiömaailman tutkimukselli-
nen toimintakenttä on haastava. On selvää että 
tässä työssä käsittelemämme aihepiiri tarjoaa 
ainek sia paljon yksityiskohtaisemmille ja analyyt-
tisemmille jatkotarkasteluille, joissa esimerkiksi 
tässä työssä muotoilemiamme hypoteesien keski-
näistä roolia ja tilannesidonnaisuutta voidaan tar-
kemmin arvioida. Kiintoisa jatkotutkimusmahdol-
lisuus liittyisi myös metsästäjien matkustusvirtojen 
kuvaaminen useamman vuoden ajalta – tässä ku-
vaamamme yhden vuoden 2008 karkea matkus-
tamisen kuvaus jättää monia tulkintoja varmenta-
matta. Viime vuosikymmeninä tehdyt säännölliset 
riistasaaliskyselyt tarjonnevat tämänkaltaiseen tar-
kasteluun kiintoisan mahdollisuuden.

Kiitokset. Esitämme kiitoksemme kaikille niil-
le metsästäjille, jotka mahdollistivat tämän tutki-
muksen toteuttamisen osallistumalla vuoden 2009 
kyselytutkimukseen. Kiitämme Leena Forsmania 
avusta matkustavien metsästäjämäärien arvioinnis-
sa ja Suomen Akatemiaa (#253750) Jani Pellikan 
työskentelyn rahoittamisesta. Osoitamme lämpi-
mät kiitoksemme myös Veli-Matti Väänäselle sekä 
Sauli Härköselle arvokkaista käsikirjoitusta koske-
neista kommenteista.

Summary: Going hunting – but where?

Since the Late Middle Ages, the role of hunting as a 
survival (collecting) strategy has decreased. The practices 
of hunter-gatherer cultures, where hunters moved from 
central villages to distant wilderness areas twice a year, 
have almost disappeared. During recent decades, the old 
cultural practice is coming back in the form of habitual 
travelling between a place of residence located in an 
urban area and rural hunting areas, as well as in the 
form of hunting trips and tourism directed outside one’s 
’own’ human territory. The practice has been guided by 
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legislation created in the 1900s, such as Finnish hunting 
legislation governing the access to public and private 
hunting grounds, and social networks, such as hunting 
clubs (mainly in the 1950s and 1960s). Nowadays, it is 
known that hunters travel widely within and between 
regions, but little is known about the sources and 
destinations of travellers. The purpose of this article is to 
describe the travelling done by hunters in 2008 between 
administrative units (i.e. game management districts, 
GMDs) and to provide some preliminary explanations 
for the observed patterns.

A mail-survey conducted by the Finnish Game 
and Fisheries Research Institute provided us with the 
opportunity to study the above-mentioned questions. 
The institute collected data in 2009 to describe the 
characteristics of hunters and their activities. The random 
sample, stratified according to 15 GMDs in Finland, was 
drawn from the national database, which covers all 
Finnish hunters who have paid a permit fee at least once 
during the last five years. The number of respondents 
was 4,238 (response rate 60.5%).

Our numerical analyses included variables describing 
the GMD, including the place of residence and hunting 
activity of the hunter (whether or not they had hunted 
during the previous calendar year), the type of land 
where the hunting took place or the role of the hunter 
where the hunting took place (as a customer on public 
land, as a guest or as a holder of a permanent hunting 
right). We used the respondents’ own evaluations about 
the number of times they participated in hunting grouse 
(black grouse, Tetrix tetrix, capercaillie, Tetrao urogallus, 
hazel grouse, Tetrastes bonasia, or willow grouse, 
Lagopus lagopus), hares (mountain hare, Lepus timidus, 
or brown hare, Lepus europaeus), moose, Alces alces, 
or waterfowl and various types of game management 
activities as dichotomous (yes, no) variables in our 
analyses. We also estimated the proportion of hunters 
who hunted each species or species group and who 
travelled between the GMDs to hunt, as well as the 
proportion of hunters who performed and combined 
different roles (being a member of a hunting club or a 
guest or customer.

We observed a clear pattern in the mobility of grouse 
hunters living in southern Finland (Fig. 1). The different 
regions clearly provide different hunting opportunities 
for those living there: for example, more than 14,000 
(85%) grouse hunters living in the Uusimaa GMD 
travelled to one or more other GMDs to hunt, whereas 
11,500 grouse hunters travelled to the Kainuu GMD to 
hunt. We discovered a less dramatic pattern regarding 
those who hunted moose, hares and waterfowls. Those 
who hunted these particular game species more often 
hunted in the GMD in which they lived.

For many of the hunters, particularly for those living 
in south-western Finland, membership in a hunting club 
provided them with the opportunity to hunt in 2008 
(Fig. 2). In northern Finland, the social organization is 
different due to the Hunting Act, which enables citizens 
of the municipalities to hunt relatively freely on public 
land (i.e. land owned by the state). The GMDs varied to 
some extent in how members of the hunting clubs also 
utilized other hunting opportunities (Fig. 1, Table 1), 
such as being guests or customers of the hunting clubs or 
Metsähallitus, which governs hunting on public land.

The observed patterns of hunter mobility and social 
organization in different part of the country need to be 
explained. Many interconnected factors, such as game 
populations in the different hunting areas, whether or 
not hunting legislation makes it possible to access certain 
hunting grounds, restrictions on the length of the hunting 
season, the local culture and practices with respect to 

the provision of (easily usable) hunting opportunities 
may all impact the observed mobility patterns. To verify 
the mobility patterns, data from many years should 
be collected and analyzed. Future studies should also 
analyze the relative roles of above-mentioned factors 
and should also include factors related to the personal 
backgrounds of the hunters.
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