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• Kohderyhmänä olivat aktiiviset 
vapakalastuksen harrastajat 

• Metsähallituksen v 2013 
virkistyskalastusasiakkaat 

• Sosiaalista mediaa käyttävät kalastajat 

• Kyselyyn vastasi 2148 kalastajaa 
• Vastaajilta kysyttiin kiinnostaako 

unelmakalastuskohde, josta on 
mahdollisuus saada todella suuria 
kaloja kotimaisista lajeista (n = 
2148) 

• Unelmakohteet kiinnostavat 
suurinta osaa vastaajista! 

• 84 % kiinnostunut (n =1809) 
• 16 % ei kiinnostunut (n =339) 
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Kiinnostaako sinua kalastus 
unelmakalakohteessa? (n =2148) 

Kyllä (n = 1809) 
Ei (siirry kyselyn loppuun) (n =339) 

 

Kysely toteutettiin syksyn 2014 aikana 



 

 

Vastaajilta kysyttiin maksuhalukkuutta 

• ”Paljonko olet valmis maksamaan vuorokausiluvasta 
unelmakalapaikalle, josta on mahdollisuus saada todella 
suuria kaloja?” 

• 1) Lohikalavesi, jossa on realistiset mahdollisuudet todella suuriin 
kaloihin esim. yli 3 kg taimen, 1,1, kg (50 cm) harjus tai yli 2 kg siika 

• 2) Muiden kalojen vesi, jossa on realistiset mahdollisuudet todella 
suuriin kaloihin esim. yli 1 kg ahven, 5 kg kuha tai 10 kg hauki 

• Eri kalastusmuotojen näkökulmasta 
• Venekalastus (soutu-uistelu, heitto- tai perhokalastus) 

• Rannalta heitto- tai perhokalastus 

• Onkiminen  

• Pilkkiminen 

 

 



 

 

Kalastusmuodot ja motiivit 

• Vastaajien tärkeimmät motiivit eri 
kalastusmuodoilla kalastaessa olivat 

1. Hienot maisemat ja ympäristö (4,3/5) 

2. Saada ylipäätään kalaa (4,0/5) 

3. Kohteen tuntemus ja hyvät kokemukset (3,9/5) 

4. Oma rauha (3,7/5) 

5. Saada suuria kaloja (3,7/5)!! 
Taakse jäivät mm. saada paljon kalaa, saada kiintiö täyteen sekä pyydystä ja 

päästä kalastus 

 

Kalastuksessa yleensä pidettiin tärkeänä 
1. Rentoutumista ja arjesta irtautumista 
2. Yhdessäoloa kavereiden tai perheen kanssa 
3. Luonnonkalakohteita sekä mäti- ja pienpoikasistutuksilla 

hoidettuja vesiä 
4. Aktiivisia elinympäristön hoito ja kunnostustoimenpiteitä 
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Vastaajien motiivit kun kalastetaan tiettyä 
kalalajia tietyllä menetelmällä 

Moti… 



 

 

Maksuhalua löytyy 

• Lohikalojen unelmakalapaikoista ollaan valmiita 
maksamaan 

• Enemmän kuin esim. Metsähallituksen virkistyskalastuskohteiden luvista on perinteisesti 
maksettu 

• Lohikalojen heitto- tai perhokalastus 
rannalta oli suosituin kalastusmuoto 
(73 % kiinnostuneista vastaajista) 

• Kiinnostavimmat lajit: taimen lohi ja harjus 

• 13 % valmis maksamaan 0-15 €/vrk 

• 42 % vastaajista on valmis maksamaan 15-
29,99 € vuorokausiluvasta 
unelmakalapaikalle 

• 45 % rannalta lohikaloja kalastavista oli 
valmis maksamaan 30 € tai enemmän 
vuorokausiluvasta unelmakalapaikalle 
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Maksuhalu kalastusmuodoittain 

• Muiden lajien (kuha, ahven hauki) venekalastus oli toiseksi 
suosituin kalastusmuoto (35 % kiinnostuneista vastaajista) 

• 35 % kaikista vastaajista oli kiinnostunut 
tästä kalastusmuodosta 

• Kiinnostavimmat lajit: kuha 51 %, hauki 31 % 
ja ahven 15 % 

• Yli puolet (63 %) venekalastajista oli 
valmiita maksamaan 15 € tai enemmän 
vuorokausiluvasta unelmakalakohteelle  

• Vrt. nykytilanne, jossa kalastus on 
edullista, mutta myös suurten kalojen 
todennäköisyys on melko pieni 
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Vastauksista tehtyjä huomioita 

• Aktiiviset vapakalastajaryhmät profiloituvat 
kalastusmuodoittain 
– Ryhmien sisältä löytyy erilaista maksuhalua  

• Sekä edullisemmille että kalliimmille kohteille on kysyntää! 

– Mahdollisuudesta unelmakaloihin ollaan valmiita 
maksamaan 

– Suosituimpia ryhmiä olivat lohikalojen heittokalastus 
rannalta sekä muiden lajien (kuha, ahven ja hauki) kalastus 
veneestä 

• Laadukkaisiin unelmakalapaikkoihin (hieno ympäristö, 
oma rauha, suuret kalat) löytyy kiinnostusta ja 
maksuhalua aktiivivapakalastajien keskuudessa 

• Lohikalakohteiden lisäksi suurkuhan, -ahvenen ja -hauen 
kalastuskohteet  

• Tällaisia kohteita ei vielä juuri löydy Suomen sisävesiltä! 
 

 


