Metsänomistaja metsänsä hoitajana
Alustavia tutkimustuloksia
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Emmi Haltia, Luonnonvarakeskus (1.8.2020 alkaen)/ Pellervon taloustutkimus

Raportointi

• Valmiit tulokset tullaan raportoimaan joulukuussa 2020 julkaistavassa osaraportissa, joka tulee
sisältämään tuloksia
• metsänhoitotöistä
• hankintahakkuista
• omatoimisuudesta ja työajan käytöstä
• työturvallisuudesta
• Raportin kirjoittajat:
• Haltia Emmi, Leppänen Jussi, Peltola Aarre - Luonnonvarakeskus
• Valonen Matti - Pellervon taloustutkimus
• Hurttala Henna - Työtehoseura
• Puttonen Pasi - Helsingin yliopisto
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Alustavia tuloksia
metsänhoitoaikomuksiin liittyen
• Tulokset perustuvat yhteen kolmesta Metsänomistaja 2020 –kyselyn osaotoksista
• Vastaajia tässä osaotoksessa oli 2190
• Vertailussa 2009 tuloksiin on käytetty artikkelia Karppinen ja Berghäll (2015), Forest
owners’ stand improvement decision: Applying the Theory of Planned Behavior, Forest
Policy and Economics
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Nuoren metsän hoito

• Tässä tutkimuksessa metsänhoitotyöt sisältävät
• Varhaisperkauksen (puusto iältään 3-5 vuotta)
• Taimikon harvennuksen (pituus noin 3-5 metriä)
• Nuoren metsän kunnostuksen (pituus noin 8-12 metriä)
• Käytetyt termit selitettiin kyselylomakkeessa
• Metsänhoitotöiden tekemisellä tarkoitetaan sekä itse tekemistä että töiden teettämistä
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Metsänhoitoaikomukset

Aikooko tehdä nuoren metsän hoitoa seuraavan viiden
vuoden aikana?
Aikoo tehdä

68

Metsäalasta osuus on hieman
suurempi, 75%.
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Ei aikomusta

12

Ei osaa sanoa
0
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Lähes yhtä suuret osuudet
metsänomistajista eivät joko
tiedä aikovatko tai eivät aio
tehdä metsänhoitotöitä.
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% metsäalasta
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Metsänomistajista 68 % aikoo
tehdä metsänhoitotöitä
melko tai erittäin
todennäköisesti.
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Metsänhoitoaikomusten muutos
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Ei aikomusta tai ei osaa
sanoa

Aikoo melko
todennäköisesti
2009
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39

2019

Aikoo erittäin
todennäköisesti

Vertailtaessa tuloksia
kymmenen vuoden takaisiin
nähdään, että erittäin
todennäköisesti
metsänhoitotöitä tekevien
osuus vastaajista on säilynyt
samana.
Melko todennäköisesti
metsänhoitotöitä tekevien
osuus on laskenut ja niiden,
joilla ei joko ole aikomusta
tai jotka eivät osaa vastata
kysymykseen, osuus on
noussut.

Ketkä aikovat tehdä nuoren metsän hoitoa
seuraavan viiden vuoden aikana? 1/2
Todennäköisesti, % metsänomistajista
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Kaupunkimainen

Metsänomistajat, jotka
aikovat tehdä tai teettää
metsänhoitotöitä seuraavan
viiden vuoden aikana, ovat
keskimääräistä useammin
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maatalousyrittäjiä tai
palkansaajia
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Ketkä aikovat tehdä nuoren metsän hoitoa
seuraavan viiden vuoden aikana? 2/2
Todennäköisesti, % metsänomistajista
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Kuolinpesä
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omistavat suuren tai
keskisuuren tilan

•

omistusmuotona on
yhtymä tai perheomistus

•

monitavoitteisia tai
turvaa ja tuloja
korostavia

Virkistyskäyttäjät
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Metsänhoitotarpeet ja –aikomukset viiden vuoden
ajalta
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7,6

Metsänhoidon tarve, ha
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Taimikon harvennuksen
ilmoitetut työtarpeet eivät
eronneet niiden välillä, jotka
aikoivat tehdä metsänhoitoa
ja niiden jotka eivät
aikoneet.
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Aikoo tehdä

Ei aikomusta

Taimikon varhaisperkaus
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Taimikon varhaisperkauksessa
ja nuoren metsän
kunnostuksessa
metsänhoitotarpeita oli
enemmän niillä
metsänomistajilla, jotka
aikoivat tehdä
metsänhoitotöitä.

Aikoo tehdä

Ei aikomusta

Nuoren metsän kunnostus

Aikoo tehdä

Ei aikomusta

Taimikon harvennus

Myös ne, jotka eivät aikoneet
tehdä metsänhoitotöitä,
arvioivat työtarpeet
verrattain suuriksi.

Metsänhoitoon liittyvät näkemykset
Mielipide seuraavista väittämistä:

Mielipide seuraavista väittämistä:

2009

Nopeuttaa selvästi metsän
kasvua
On terveellistä liikuntaa
Parantaa metsämaiseman
laatua

On taloudellisesti
kannattavaa
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laatua
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Helpottaa metsässä
liikkumista

93

On taloudellisesti
kannattavaa
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98 Nopeuttaa selvästi metsän
85
kasvua

81

Helpottaa metsässä
liikkumista

2019

melko tai erittäin todennäköistä, % metsänomistajista

melko tai erittäin todennäköistä, %
metsänomistajista
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94
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Metsänhoitotöiden tekemistä
aikovat pitävät useita
metsänhoidon myönteisiä
vaikutuksia todennäköisinä.
Verrattuna kymmenen vuoden
takaiseen, niillä jotka eivät
aio tehdä metsänhoitotöitä,
usko metsänhoidon
myönteisiin vaikutuksiin on
laskenut jonkin verran.
Suurin lasku on väittämässä
Metsänhoito on
taloudellisesti kannattavaa
Myös metsänhoitotöitä
aikovien keskuudessa usko
kannattavuuteen on laskenut
(93% => 85%).

Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien
metsänhoidon rajoitteita koskevien väittämien
kanssa?
Täysin tai melko samaa mieltä, % metsänomistajista

Nuoren metsän hoitotöiden teettäminen vieraalla on
kallista
Valtion tuki nuoren metsän hoitoon (Kemera) ei ole
riittävä
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75

38

Valtion tukijärjestelmä (Kemera) on vaikea
Minulla/perheellä ei ole aikaa tehdä nuoren metsän
hoitotöitä

30
25

Raivaussaha ja varusteet ovat liian kalliita
Metsäni kaukainen sijainti hankaloittaa nuoren metsän
hoidon tekemistä tai teettämistä.
Nuoren metsän hoitotöihin on vaikea saada ulkopuolista
työvoimaa

23
21

Minulla on huonoja kokemuksia teettämieni nuoren metsän
hoitotöiden lopputuloksesta
Metsäammattilaiset antavat ristiriitaisia neuvoja nuoren
metsän hoidosta

36
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Suurimmat erot
metsänhoitotöitä aikoneiden
ja niiden välillä, joilla ei
ollut aikomuksia, olivat
ruumiillisen työn
jaksamisessa ja kaukaisen
sijainnin aiheuttamissa
hankaluuksissa.
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Aikoo tehdä

44

31

19

Itse en jaksa tehdä ruumiillista työtä

11

Metsänhoitoa koettiin selvästi
yleisimmin rajoittavan töiden
teettämisen kalleus ja
Kemera-tuen
riittämättömyys, jonkin
verran myös tukijärjestelmän
vaikeus ja ajan puute.
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Muutokset metsänhoitotöiden koetuissa rajoitteissa
2009
Nuoren metsän hoitotöiden
teettäminen vieraalla on kallista

2019
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71

Valtion tuki nuoren metsän
hoitoon (Kemera) ei ole riittävä

Nuoren metsän hoitotöiden
teettäminen vieraalla on kallista

57
49

Minulla/perheellä ei ole aikaa
tehdä nuoren metsän hoitotöitä

74
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Valtion tuki nuoren metsän
hoitoon (Kemera) ei ole riittävä
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Minulla/perheellä ei ole aikaa
tehdä nuoren metsän hoitotöitä
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36

Raivaussaha ja varusteet ovat
liian kalliita

29
34

Raivaussaha ja varusteet ovat
liian kalliita

Nuoren metsän hoitotöihin on
vaikea saada ulkopuolista
työvoimaa

28

Nuoren metsän hoitotöihin on
vaikea saada ulkopuolista
työvoimaa

21
27

Itse en jaksa tehdä ruumiillista
työtä

19
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Itse en jaksa tehdä ruumiillista
työtä

19
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Aikoo tehdä
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Aikoo tehdä

Metsänomistajat, jotka
aikoivat tehdä
metsänhoitotöitä, pitivät nyt
Kemera-tukea harvemmin
riittämättömänä kuin
kymmenen vuotta sitten.

20

Ruumiillisen työn raskaus
rajoitti metsänhoitoa 2019
selvästi aiempaa useammin
niiden keskuudessa, jotka
eivät aikoneet tehdä
metsänhoitotöitä.
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Muita mahdollisia metsänhoitotöitä rajoittavia
tekijöitä
Melko tai erittäin samaa mieltä, %metsänomistajista

En toisinaan saa toteutettua
suunniteltuja hoitotöitä aikomuksistani
huolimatta

30

Nuoren metsän hoitoon käytetyt rahat
tuottavat tuloa liian kaukana
tulevaisuudessa.

32

Töiden tekemistä ja teettämistä
rajoittaa omat tietoni ja taitoni

19

Olen eri mieltä metsäammattilaisten
kanssa tarvittavista toimenpiteistä

11

En tiedä, mitä hoitotoimenpiteitä
metsissäni kannattaisi tehdä.

Aikoo tehdä
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46

Tuottojen saamisen
kaukaisuus rajoitti töitä lähes
puolella niistä
metsänomistajista, jotka
eivät aikoneet tehdä
metsänhoitoa.
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Noin kolmannes
metsänomistajista ei
toisinaan saa toteutettua
suunnittelemiaan
metsänhoitotöitä. Näin
kokivat useammin ne, jotka
aikoivat tehdä
metsänhoitotöitä.
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Heitä rajoitti myös puutteet
omissa tiedoissa ja taidoissa
sekä se, että he eivät
tienneet mitä metsässä olisi
pitänyt tehdä.

Yhteenveto alustavista tuloksista

• Metsänhoitoaikomuksissa oli tapahtunut
muutoksia. Niiden, joilla ei joko ollut
aikomusta tai jotka eivät osanneet vastata
kysymykseen, osuus oli noussut.
• Metsänhoitotöitä aikoivat tehdä ne ryhmät,
jotka ovat tyypillisesti metsätaloudellisesti
aktiivisimpia.
• Myös ne, joilla ei ollut
metsänhoitoaikomuksia, arvioivat
työtarpeet verrattain suuriksi.
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• Metsänhoitotöiden myönteisiin vaikutuksiin
uskovien määrä oli laskenut jonkin verran
kymmenessä vuodessa.
• Metsänhoitoa rajoitti teettämisen kalleus ja
tuen riittämättömyys.
• Kolmannes ei saa aina toteutettua kaikkia
metsänhoitosuunnitelmiaan ja osa näki
tulojen syntyvän liian kaukana
tulevaisuudessa.
Ø Alustavien tulosten perusteella neuvonnan
ja palveluiden kehittäminen korostuu
tulevaisuudessa

Kiitos!

