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1

Johdanto

Menneinä vuosikymmeninä suomalaisessa metsätaloudessa hankintahakkuu,
jossa myyjä hakkaa ja toimittaa puut tienvarteen, oli pitkään pääasiallinen puukaupan muoto. Metsänhoitoyhdistysten kaupallinen tulos perustui metsänomistajien tekemiin hankintakauppoihin lähes kokonaan 1930-luvulla (Pakkanen &
Leikola 2010, 74). Hankintahakkuu oli 1960-luvulle saakka yleisin tapa tehdä
puukauppaa ja tärkeä tulonlähde metsänomistajille vielä 1980-luvulle tultaessa (Valkonen, Hourunranta, Koskipää & Kauranen 2007, 8). Metsätalouden
koneellistumisen myötä myös hankintahakkuut tehdään yhä useammin koneellisesti.

Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu perustuu koneelliseen hankintahakkuuseen ja antaa metsänomistajille vaihtoehdon perinteiselle pystykaupalle. Korjuupalvelu mahdollistaa esimerkiksi pienialaisten leimikoiden korjaamisen, jotka olisi
muuten vaikeaa saada kaupaksi. Metsänhoitoyhdistyksen puunvälitys välittää
hakkuista saatavat puutavaralajit parhaille mahdollisille ostajille, mikä parantaa
metsänomistajan taloudellista tulosta.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon korjuupalvelu työllistää tällä hetkellä seitsemän
koneketjua kokopäiväisesti. Vuodessa korjataan puuta noin 130 000 m3 (Huttunen 2019).

Opinnäytetyön tavoitteena oli kyselytutkimuksen avulla selvittää Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon asiakkaiden tietämystä sekä mahdollisia kokemuksia korjuupalvelun käytöstä. Tutkimuksessa kartoitettiin myös metsänomistajien hakkuiden yhteydessä tärkeinä pitämiä tekijöitä ja pohdittiin korjuupalvelun keinoja
vastata odotuksiin. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon alueella. Tuloksia pystytään hyödyntämään korjuupalvelun
markkinoinnissa huomioimalla asiat, joita erityisesti tulisi tuoda asiakaskontakteissa enemmän esille. Asiakastyytyväisyyden vuoksi metsänomistajien hyvä informointi palvelurakenteesta on erittäin tärkeää.
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2

Metsänomistajakunta

Metsänomistajien ikääntyessä ja maaseudun autioituessa metsänomistajakunnan rakenne on suuren muutoksen kourissa. Metsänomistajien keski-ikä onkin
kohonnut jo 60 ikävuoteen (Hänninen, Karppinen & Leppänen 2011, 23). Omatoimisuus metsänhoitotöissä on vähentynyt metsänomistajien iän noustessa ja
etämetsänomistajuuden lisääntyessä. Kun 1990-luvulla noin kaksi kolmasosaa
metsänhoitotöistä tehtiin metsänomistajan itsensä tekemänä, oli määrä 2010-luvulle tultaessa enää kolmannes (Korhonen 2013, 3). Hankintakauppapuusta metsänomistajien omatoimisesti hakkaama osuus oli 52 % vuonna 2007 (Valkonen
ym. 2007, 23).

Suurin metsänomistajaryhmä ovat eläkeläiset, jotka omistavat keskimääräistä
pienempiä metsätilakokonaisuuksia. Eläkeläisten osuus yksityismetsänomistajista on noin 45 %. Metsätilan sijaintikunnan ulkopuolella asuu metsänomistajista
noin kolmannes. Tilalla asuminen on sitä yleisempää, mitä suurempi tilakoko on.
Vakinaisesti tilalla asuvia metsänomistajia on noin 42 %. (Hänninen ym. 2011,
17.) Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon jäsenistön omistamien metsätilojen keskikoko on noin 45 hehtaaria, joka on hieman valtakunnallista keskikokoa enemmän.

Myös metsänomistajien tavoitteet metsänsä suhteen ovat muuttuneet vuosien
saatossa. Monitavoitteiset metsänomistajat ovat yleistyneet ja metsässä nähdään muitakin arvoja kuin pelkät puunmyyntitulot. Metsän virkistyskäyttö on lisääntynyt nykyisen ympäristötietoisuuden aikakautena. Varsinkin naismetsänomistajien keskuudessa virkistyskäyttö on yhä yleisempää, kun taas miehet ovat
naisia useammin monitavoitteisia ja metsää talouden kannalta katsovia (Hänninen ym. 2011, 23). Naismetsänomistajat ovat puunmyyntikäyttäytymisessään
paljon miehiä varautuneempia ja hyödyntävät metsänhoitoyhdistyksen palveluja
puukaupan yhteydessä miehiä useammin (Hyvönen 2010, 23-25).
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3

Puukauppamuodot

3.1

Pystykauppa

Pystykauppa on suomalaisessa metsätaloudessa yleisimmin käytetty puukaupan
muoto. Vuonna 2017 pystykauppojen osuus solmituista puukaupoista oli 36,7
miljoonaa kuutiometriä (Luke 2018). Puiden kaato ja kuljetusoikeus luovutetaan
puunostajalle puukaupan yhteydessä. Ostaja vastaa puunkorjuusta aiheutuneista kustannuksista ja maksaa puunmyyjälle metsänhakkuusopimuksen mukaisen kantohinnan hakatusta puutavarasta. Metsänomistaja voi tehdä pystykaupan

joko

suoraan

ostajan

kanssa

tai

välillisesti

valtakirjalla

metsänhoitoyhdistyksen kautta.

3.2

Hankintakauppa

Hankintakauppa on puukaupan muoto, jossa puunmyyjä hakkaa ja kuljettaa puutavaran ostajan kanssa sovitulle varastopaikalle. Myyjä siis sitoutuu toimittamaan
hankintasopimuksessa sovitun määrän mitta- ja laatuvaatimukset täyttävää
puuta ostajalle kaukokuljetuskelpoisen tien varteen.

Hankintahakkuissa omatoimiset manuaalihakkaajat ovat yhä harvinaisemmaksi
käyvä joukko. Hankintahakkuiden määrät ovat vähentyneet menneistä vuosikymmenistä huimasti. Vuonna 2017 hankintakauppojen osuus solmituista kaupoista
oli 6,2 miljoonaa kuutiometriä ja ne painottuivat voimakkaasti kuitupuun korjuuseen (Luke 2018). Vaikkakin manuaalihakkuu on yhä yleisin hankintahakkuumenetelmä, on koneellinen hankintapuunkorjuu yhä yleisempää. Vuonna 2007 kaikesta hankintapuusta 61 % hakattiin manuaalisesti ja 36 % koneellisesti
(Valkonen ym. 2007, 19).
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3.3

Käteiskauppa

Käteiskauppa eroaa hankintakaupasta siinä suhteessa, että puutavara on hakattu ja kuljetettu varastopaikalle jo ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.
Kauppamuoto soveltuukin lähinnä ennalta odottamattomien puuerien, kuten
myrskytuhojen myymiseksi. Käteiskauppaa vaikeuttaa ostajien mitta- ja laatuvaatimusehdot, jotka tulisi aina selvittää etukäteen. Tämän vuoksi suurempien puuerien omatoimisessa korjuussa hankintakauppa onkin suositeltavampi vaihtoehto.

3.4

Puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset

Puukaupan yhteydessä puunostajalla on omista tuote- ja puutavaratarpeista johdetut mitta- ja laatuvaatimukset. Vaatimukset vaihtelevat puunostajayhtiön mukaan. Mitta- ja laatuvaatimukset käsittävät mm. tiedot puutavaralajien sallituista
minimi- ja maksimiläpimitoista, pölkkyjen pituuksista ja laatuvioista. Laatuvikoja
ovat esimerkiksi lenkous, laho, oksaisuus ja halkeamat. Hakkuussa noudatettavat puutavaralajikohtaiset mitta- ja laatuvaatimukset löytyvät korjuuohjeesta
(Ovaskainen 2012).

4

Korjuupalvelu

4.1

Koneellinen puunkorjuu

Nykyään suomalaisessa metsätaloudessa lähes kaikki hakkuut tehdään koneellisesti. Esimerkiksi vuonna 2017 koneellisten hakkuiden osuus oli 99,98 % kaikista hakkuista (Strandström 2017, 3). Koneellinen puunkorjuu perustuu kahden
toimintatavaltaan erityyppisen koneen käyttöön. Harvesteri ja metsätraktori muodostavat yhdessä niin sanotun korjuuketjun.
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Harvesteri eli monitoimikone kaataa, katkoo ja pinoaa puut palstalla. Puutavara
mitataan sen kulkiessa koneen kaatopään lävitse, ja näin kuljettaja pystyy katkomaan pölkyt haluttuja mitta- ja laatuvaatimuksia käyttäen. Harvesteri hoitaa hakkuun yhteydessä myös kantokäsittelyn, joka on tarpeellista tehdä havupuuvaltaisissa leimikoissa vuorokauden keskilämpötilan noustua yli viiteen asteeseen
(Luke 2015). Kantokäsittelyllä pyritään estämään kuusen- ja männynjuurikäävän
leviämistä.

Kuormatraktorin eli ajokoneen tehtävänä on harvesterin metsävarastoon katkomien runkojen metsä- eli lähikuljetus. Puutavara kuljetetaan kaukokuljetuskelpoiseen tienvarteen tienvarsivarastoon ja pinotaan erilleen puutavaralajeittain.
Lähikuljetus koostuu neljästä eri työvaiheesta, joita ovat tyhjänä ajo palstalle,
kuorman kerääminen, kuormattuna ajo varastolle sekä kuorman purku varastolla
(Ovaskainen 2012).

4.2

Korjuupalvelu prosessina

Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun hyödyntäminen on eräs hankintakaupan
muoto. Puunmyynnin lisäksi Metsänhoitoyhdistys hoitaa metsänomistajan valtuuttamana myös puiden korjuun. Korjuupalvelu-urakoitsija hakkaa ja ajaa puutavaran tienvarteen sovitulle varastopaikalle, josta ne luovutetaan eteenpäin ostajille. Metsänomistajan kantorahatulo korjuupalveluhakkuussa muodostuu
puiden hankintahinnasta, josta vähennetään puunkorjuukulut. Korjuukulut lasketaan hakattavan leimikon puuston keskimääräisen litratilavuuden mukaan.

Korjuupalvelun kilpailukykyä parantaa vielä se, että urakoitsijoille maksetut puunkorjuukulut ovat metsänomistajalle verovähennyskelpoinen kuluerä. Verovelvollinen voi vähentää pääomatuloista kulut, jotka ovat aiheutuneet niiden hankkimisesta (Tuloverolaki 1535/1992, 54. §).
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4.3

Metsävähennys

Kaikista 1.1.1993 lähtien tehdyistä metsätilan kaupoista syntyy ostajalle metsävähennyspohjaa (Tuloverolaki 1535/1992, 140. §). Metsävähennyspohjan suuruus on 60 % hankintahinnasta, joka oikeuttaa myymään puuta verovapaasti kyseisen summan verran. Metsävähennyksen suuruus muodostuu kauppahinnan
lisäksi varainsiirtoverosta, kaupanvahvistajan palkkiosta, arvio- ja lohkomiskuluista sekä muista ostajan maksamista kuluista tilakauppaan liittyen. Vähennyksen suuruus puukaupan yhteydessä on oltava vähintään 1 500 euroa, mikä tarkoittaa, että yksittäisen puukaupan tulos metsänomistajalle on oltava vähintään
2 500 euroa. Vuosittaisista puukauppatuloista voi vähentää korkeintaan 60 %.

Metsänomistajalla ollessa metsävähennyspohjaa korjuupalvelun käyttö tulee yhä
kilpailukykyisemmäksi vaihtoehdoksi puukaupassa. Puunkorjuukulut vähennetään hankintahakkuussa vasta metsävähennyksen jälkeen. Tällöin metsävähennys tehdään alkuperäisestä puunmyyntitulosta, mikä mahdollistaa metsänomistajalle parhaan mahdollisen tavan metsävähennyspohjan hyödyntämiseen.
Metsänomistajan saama kantohinta verojen jälkeen jää kiintokuutiometriä kohden tällöin korkeammaksi kuin perinteisessä pystykaupassa.

Taulukko 1. Esimerkki korjuupalvelun tuloksen muodostumisesta, kun käytettävissä on metsävähennystä (Taulukko: Juha Huttunen).
Pystykauppa
3

Mäntykuitu
Kuusikuitu
Koivukuitu
Yht.

Hankintakauppa

(m )

3

(€/m )

(€/m3)

20
10
20

14
14
14
700

32,5
32,5
32,5
1 625

Korjuukustannus (€/m3)
YHT. (€)

20
1 000

Puukauppatulot
Metsävähennys (60 %)
Pääomavero (30 %)

700
420
84

625
975
-105

Puunhinta verojen jälkeen (€/m3)

12,32

14,6

Hankintakaupan lisäarvo (€/m3)

2,28
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Kuten taulukosta 1 havaitaan, metsävähennyspohja lasketaan hankintakaupan
alkuperäisestä hinnasta 1 625 euroa. Tällöin hankintakaupasta maksettava pääomavero saadaan vähentämällä puukauppatuloista metsävähennyksen määrä ja
kertomalla luku pääomaveroprosentilla.

4.4

Alijäämähyvitys

Pääomatuloista tehtävien vähennysten ylittäessä pääomatulot metsänomistajalla
on mahdollisuus hakea alijäämähyvitystä, joka on tuloveroprosentin mukainen
määrä saman verovuoden pääomatulon alijäämästä. Syntyneen alijäämän saa
vähentää ansiotuloverotuksessa. Alijäämähyvitys toimii siis yhdistävänä tekijänä
pääoma- ja ansiotuloverotuksessa. Alijäämähyvitys huomioiden hankintakaupan
lisäarvoksi esimerkissä verojen jälkeen muodostuu 2,28 €/m 3 (taulukko 1).

Alijäämähyvityksen määrä voi olla kuitenkin enintään 1 400 euroa, jos alaikäisten
lasten elatusvelvollisuutta ei oteta huomioon. Verovelvollisella ollessa elätettävänään alaikäinen lapsi, enimmäismäärää korotetaan 400 eurolla. Alaikäisiä lapsia
ollessa kaksi tai useampia, enimmäismäärää korotetaan 800 eurolla. (Tuloverolaki 1535/1993, 131. §). Alijäämän verovähennyskelpoisuutta ei kuitenkaan menetetä myöskään enimmäismäärän ylittävältä osalta, vaan vahvistettaessa syntynyt alijäämä pääomatulolajin tappioksi se voidaan vähentää pääomatuloista,
jotka syntyvät seuraavien kymmenen vuoden aikana (Tuloverolaki 1535/1993,
118. §).

4.5

Korjuukustannukset

Puunkorjuukustannuksien suuruuteen vaikuttavat yhdessä useat tekijät. Leimikon puiden litratilavuudella on suuri vaikutus hakkuutyön nopeuteen. Hakkuutyön
kustannukset laskevat puuston järeytyessä, koska kiintokuutiomääräisesti puuta
saadaan korjattua nopeammin. Järeys vaikuttaa myös tukki- ja kuitupuun osuuksien jakaumaan. Hakkuutavan merkitys ja puuston järeys ovat vahvasti yhtey-
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dessä toisiinsa. Päätehakkuun korjuukustannukset ovatkin huomattavasti ensiharvennusta pienemmät (Vesikallio 1975, 7). Mitä enemmän puuta leimikolta korjataan hehtaaria kohden, sitä pienempi on kiintokuutiometrille kohdistuva kustannus.

Puutavaran metsäkuljetusmatkan pituus on osaltaan korjuukustannuksiin vaikuttava tekijä. Tienvarsivaraston ja leimikon etäisyyden kasvaessa lähikuljetuksen
kustannukset kasvavat. Myös muiden maasto-olosuhteiden, kuten jyrkkyyden ja
louhikkoisuuden määrä vaikuttaa hidastavasti korjuun etenemiseen, mikä taas
korottaa korjuukustannuksia.

4.6

Korjuupalvelulle soveltuvat kohteet

Korjuupalvelulle soveltuvia kohteita ovat erityisesti ensiharvennukset ja vähän
tukkipuuta tuottavat harvennukset. Harvennusleimikoista on kuitupuun kovan kysynnän vuoksi kilpailua, joten korjuupalvelun on keskittynyt ensiharvennuksiin,
joissa kilpailu on vähäisempää (Huttunen 2019). Korjuutyön laatu ja oikean ajoituksen tärkeys ensiharvennusleimikoilla korostuu myös korjuupalvelun hakkuukohteilla. Pienialaisten leimikoiden hakkuut, joille ostajan löytäminen olisi muuten
vaikeaa, saadaan korjattua sujuvasti korjuupalvelun kautta. Kilpailukyky on hyvä
erityisesti pienissä leimikoissa sekä erikoispuutavaralajeja sisältävissä leimikoissa (Laine 2011, 12).

Korjuupalvelun käyttö mahdollistaa metsänomistajien omien tavoitteiden huomioimisen metsänkasvatuksessa. Esimerkiksi vaativat jatkuvan kasvatuksen hakkuut voidaan toteuttaa korjuupalvelun avulla. Korjuupalvelu tuo joustavuutta hakkuuaikatauluihin ja nopeaa korjuuta vaativat kohteet, kuten myrskytuhot,
saadaan hakattua ajoissa (Pulkkinen 2014, 6).
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Kuva 1.

Ennakkoraivattu ensiharvennusleimikko on korjuupalvelulle hyvin soveltuva kohde (Kuva: Mikko Koistinen).

Korjuupalvelu hoitaa myös mahdolliset energiapuuhakkuut nuorten metsien kunnostuksen yhteydessä (Laine 2011, 12). Hoitamattomissa nuorissa metsissä ensiharvennus on laadultaan parhaiden puiden kasvun turvaamiseksi kannattavaa
tehdä tavallista aikaisemmin. Ainespuukertymä jää tällöin usein melko pieneksi,
mutta kohteilta kertyy paljon pieniläpimittaista energiapuuta. Useimmissa tapauksissa metsänomistajan kannalta hoitamattoman nuoren metsän kunnostus on taloudellisesta näkökulmasta järkevämpää kuin harventamattoman metsikön kasvatus. (Koistinen, Luiro & Vanhatalo 2016, 33.)

Nuorten metsien kunnostukseen on mahdollista saada valtion maksamaa kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tukea 230 euroa hehtaarille, mikäli rahoituslain mukaiset ehdot kohteella täyttyvät. Tukeen on mahdollista saada korotus kerättäessä pienpuuta eteläisessä ja keskisessä Suomessa vähintään 35
m3 hehtaarilta. Tällöin tuen määräksi tulee 430 euroa hehtaaria kohden. (Metsäkeskus 2016.)
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Kuva 2.

5

Pienpuun keräämiseen nuoren metsän hoidon yhteydessä soveltuva
kohde (Kuva: Mikko Koistinen).

Tutkimuksen tavoite

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten hyvä tietämys Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon asiakkailla on korjuupalvelusta. Työssä pyritään kyselyn avulla
kartoittamaan metsänomistajien tuntemusta korjuupalvelun prosessista sekä heidän tavoitteistaan metsänhakkuiden yhteydessä.

Mahdolliset kokemukset korjuupalvelun käytöstä sekä korjuupalvelulle asetettujen odotusten täyttyminen ovat kyselyssä myös esillä. Asiakkaiden palvelutietämyksen tasoa selvittämällä voidaan reagoida tietämättömyyden tuomiin haasteisiin.

Tässä

kontekstissa

tietämyksen

jakaminen

tarkoittaa

esimerkiksi

metsäasiantuntijan ja asiakkaan välistä tiedonvaihtoa. Asiakas omaksuu informaation osaksi omaa tietämystään, mikä kartuttaa henkilön tietopohjaa. Henkilön
omaksuttua informaation hän alkaa jakaa sitä eteenpäin (Tuominen 2009, 1011).
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Kyselyn valmistuttua saadaan kuva korjuupalvelun tunnettuuden nykytilasta sekä
siitä, onko korjuupalvelua tarpeellista tuoda enemmän esille asiakkaiden keskuudessa. Puukaupan yhteydessä metsänomistajien tärkeinä pitämien asioiden kartoituksen avulla on tulevaisuudessa mahdollisuus yhä kehittää asiakaspalvelua.
Hyvällä asiakaspalvelulla ja työnjäljellä tiedon eteenpäin jakaminen saadaan
käännettyä yrityksen positiiviseksi voimavaraksi. Organisaation tiedon jakaminen
ja uuden tietämyksen luominen voivatkin olla organisaation etuja, joista hyötyy
sekä yritys että asiakas. Henkilöiden välisen tiedonvälityksen puute aiheuttaa
sen, että organisaatiot eivät pysty hyödyntämään tietoa edukseen.

6

Menetelmälliset valinnat

6.1

Aineiston keruu

Kyselylomake luotiin sähköisesti Webropol-kyselytyökalulla ja lähetettiin sähköpostitse Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon jäsenille. Otantana käytettiin kokonaisotantaa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon sähköpostiosoitteen omaavista
asiakkaista. Ennen kyselyn lähettämistä metsänomistajille lomakkeen toimivuus
testattiin pienellä kohderyhmällä. Kyselylle annettiin vastausaikaa kaksi viikkoa.
Kyselystä lähetettiin muistutuskirje niille, jotka eivät olleet vastanneet viikon kuluttua kyselyn lähettämisestä. Muistutuskirjeen lähetys lisäsi vastaajien määrää
noin sadalla vastaajalla. Kysely toteutettiin poikittaistutkimuksena, jolloin aineisto
kerättiin yhtenä ajankohtana vastaajilta (Valli 2018, 129).

Kyselylomakkeesta pyrittiin tekemään mahdollisimman siisti ja selkeä, sekä lomake operationalisoitiin ja strukturoitiin. Kyselylomakkeen termistö muutettiin
vastaajille arkiymmärryksellä ymmärrettävään muotoon sekä vakioitiin siten, että
vastaajat ymmärtäisivät kysymykset samalla tavalla. Tämä mahdollisti kysymysten kysymisen kaikilta samankaltaisesti. Kysymyksissä muuttujille annettiin arvot,
jotka ilmaistiin numeerisesti tai kirjaimin. (Vilkka 2007, 14 - 15.) Asenneasteikollisissa kysymyksissä käytettiin Likertin-asteikkoa, johon ei sisällytetty ”En osaa
sanoa” -vaihtoehtoa. Tutkimuksessa pyrittiin mahdollisimman objektiiviseen eli
puolueettomaan tutkimustulokseen.
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6.2

Aineiston analyysi

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus.
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa vastauksia tulkitaan numeerisesti sekä tilastojen
ja kuvaajien avulla. Kvantitatiivisella tutkimuksella pystytään selvittämään esimerkiksi kyselytutkimuksen avulla vallitseva tilanne ja kuvaamaan asioiden välisiä riippuvuuksia numeerisesti (Heikkilä 2014, 8). Olennaiset tiedot tulkittiin ja
avattiin myös sanallisesti. Tuloksia vertailtiin Jani Pulkkisen vuonna 2015 tekemään opinnäytetyöhön ”Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon puunkorjuupalvelun
toimivuus”.

Webropolilla kerätty tutkimusaineisto vietiin Microsoft Excel -ohjelmaan, jolla laskettiin aineistosta keskiarvoja sekä piirrettiin havainnollistavia kuvioita. Aineiston
mitta-asteikolliset muuttujat luokiteltiin ensin Excelissä, jotta kaavioiden luominen
mahdollistui. Data siirrettiin IBM SPSS -ohjelmaan, jossa muuttujien arvot luokiteltiin samoihin luokkiin kuin Excelissä. Asenneasteikollisissa kysymyksissä vaihtoehtoja yhdisteltiin tulkinnan ja analysoinnin helpottamiseksi. ”Täysin eri mieltä”
ja ”Jokseenkin eri mieltä” -vaihtoehdot yhdistettiin vaihtoehdoksi ”Eri mieltä” sekä
”Täysin samaa mieltä” ja ”Jokseenkin samaa mieltä” -vaihtoehdoksi ”Samaa
mieltä”. Tilastollinen merkitsevyys tutkittiin khiin neliö -testillä, jolla määritellään
ns. p-arvo. Riippuvuuden ja eron yleistettävyyden perusjoukkoon voi arvioida parvosta. Perusjoukkoon yleistettävyys voidaan katsoa toteen p-arvon jäädessä
alle 0,05 (Taanila 2019).

7

Tulokset

7.1

Vastaajien taustamuuttujat

Kysely lähetettiin 2 171:lle Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon asiakkaalle, joista
381 vastasi määräaikaan mennessä. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui näin
ollen 17,5 %. Kyselyyn vastanneista 74 % oli miehiä ja 26 % naisia.
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Vastaajien keski-ikä oli 59 vuotta. Nuorin vastanneista oli 27-vuotias ja vanhin
98-vuotias. Muutaman vastaajan ilmoittama ikä jouduttiin jättämään huomioimatta tilastoissa epämääräisesti ilmoitetun luvun vuoksi. Kyselyyn vastanneet jaettiin ikänsä perusteella neljään luokkaan, joista 60–80-vuotiaat olivat suurin ikäryhmä. Tähän luokkaan kuului 52 % vastaajista. Toiseksi suurimpaan ryhmään
30–60-vuotiaisiin kuului 44 % vastaajista. Alle 30-vuotiaita oli 1 % vastaajista ja
yli 80-vuotiaita 3 % (kuvio 1).
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52 %

Vastaajien määrä
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44 %
150

100

50
3%

1%
0
Alle 30

Kuvio 1.

30-60

60-80

yli 80

Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma (n=379).

Vastaajien asuinpaikat jaettiin kolmeen luokkaan. Vastaajista 41 % ilmoitti asuvansa maaseudulla, 14 % alle 20 000 asukkaan taajamassa sekä 45 % yli 20 000
asukkaan kaupunkialueella (kuvio 2). Vastaajien asuinpaikan etäisyys metsätilaltaan jaettiin kuuteen eri luokkaan. Keskimääräinen asuinpaikan etäisyys metsätilasta oli 130 kilometriä. Eniten vastaajia kuului luokkiin alle kymmenen kilometrin
etäisyys metsätilalle ja yli 200 kilometrin etäisyys metsätilalle. Metsätilallaan asuviksi määriteltiin henkilöt, jotka ilmoittivat välimatkaksi nolla kilometriä. Metsätilallaan asuvien määrä vastaajista oli 16 %. Etämetsänomistajiksi määriteltiin vastaajat,

joiden

asuinpaikan

etäisyys

metsätilalle

Etämetsänomistajia vastaajista oli 48 % (kuvio 3).
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60
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Vastaajien asuinpaikan etäisyys metsätilaltaan (n=381).

Vastaajien suurin ammattiryhmä oli eläkeläiset, joihin kuului 44 % vastaajista.
Palkansaajia oli 37 % ja maa- tai metsätalousyrittäjiä 13 %. Yrittäjiä vastaajista
oli 4 %. Opiskelijoita ilmoitti olevansa kaksi vastaajaa. Muu vaihtoehdon oli valinnut viisi henkilöä. He ilmoittivat olevansa joko opiskelijoita palkkatöiden ohessa,
metsätalousyrittäjiä palkkatöiden ohessa tai työttömiä (kuvio 4).

Vastaajien määrä
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Vastaajien ammattiryhmäjakauma (n=381).

Vastaajien metsätilaomistukset jaettiin kuuteen eri luokkaan pinta-alojen mukaisesti. Suurimmaksi pinta-ala luokaksi tuli 10–30 hehtaaria, johon kuului 32 % vastaajien metsätiloista. Pinta-alaluokkaan 30–60 hehtaaria kuului 26 % ja luokkaan
60–100 hehtaaria 17 % vastaajien metsätiloista. Sadasta kahteensataan hehtaaria omisti 15 % vastaajista. Ääripääluokat alle kymmenen hehtaaria ja yli 200
hehtaaria keräsivät molemmat 5 % vastauksista (kuvio 5). Metsätilojen pinta-alojen keskiarvo oli noin 66 hehtaaria, joka on noin 20 hehtaaria suurempi kuin Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon alueella olevien tilojen keskimääräinen pinta-ala.
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Vastaajien metsätilojen pinta-alajakauma (n=381).
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Metsänomistusmuodoista yksinomistus oli yleisintä. Puolet vastaajista omistivat
metsätilansa yksinomistuksena. Yhteisomistuksessa oli 17 % vastaajien metsätiloista ja metsäyhtymiä oli 20 %. Kuolinpesiä oli 9 %. Muu vaihtoehtoon kertyi 4
% vastauksista (kuvio 6). Metsänomistusmuodoksi ilmoitettiin muun muassa kiinteistöyhtymä, yhteismetsä, hallintaoikeus sekä useiden eri omistusmuotojen yh-

Vastaajien määrä

distelmät eri tilojen osalta.
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Metsäyhtymä
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Vastaajien metsätilojen omistusmuotojen jakauma (n=381).

Puunmyynnin yleisyys vastaajien keskuudessa jakautui siten, että viimeisen kymmenen vuoden aikana puuta olivat kerran tai kaksi myyneet 42 % vastaajista.
Kolmesta neljään kertaan puuta oli myynyt 32 % ja viidesti tai useammin 22 %
vastaajista. Puuta kertaakaan myymättömiä viimeisen kymmenen vuoden aikana
vastaajista oli vain 4 % (kuvio 7). Metsänhoitoyhdistyksen kautta valtakirjalla puukaupan tehneitä oli 75 % vastaajista ja hankintakaupalla puuta myyneitä 38 %.
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Puukauppojen määrä vastaajien keskuudessa viimeisen kymmenen
vuoden aikana (n=381).

Korjuupalvelun tuntemus

Korjuupalvelun tuntemusta kyseltiin vastaajilta monivalintakysymyksillä, joista he
saivat valita omaa tietämystään parhaiten kuvaavan vaihtoehdon. Vastausvaihtoehtoja annettiin neljä kappaletta. Vaihtoehdot olivat ”Täysin eri mieltä”, ”Jokseenkin eri mieltä”, ”Jokseenkin samaa mieltä” ja ”Täysin samaa mieltä”.

Vastaajista 47 % olivat täysin samaa mieltä siitä, että he tietävät mitä korjuupalvelulla tarkoitetaan. Korjuupalvelun toimintaperiaatteen tietämyksestä täysin samaa mieltä oli 41 % vastaajista. Kahden ensimmäisen kysymyksen vastaukset
painottuivat selvästi vaihtoehtoihin ”Jokseenkin samaa mieltä” ja ”Täysin samaa
mieltä”. Vastausvaihtoehtojen keskiarvot olivat yli kolme.

Enemmän hajontaa alkoi ilmetä kysymyksessä tietämyksestä korjuupalvelun taloudellisen tuloksen muodostumisesta. Vastaajista 27 % oli jokseenkin eri mieltä
siitä, että he tietävät kuinka taloudellinen tulos korjuupalveluhakkuussa muodostuu. Korjuupalvelun taloudellisen tuloksen muodostuminen oli täysin epäselvää
16 % vastaajista.
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Taulukko 2. Vastausjakauma korjuupalvelun tuntemuksesta (n=381).
1

2
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4
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Tiedän mikä korjuupalvelu on

8%

13 %

33 %

47 %

3,18

0,94

Tunnen korjuupalvelun toimintaperiaatteen
Tiedän, kuinka korjuupalvelun taloudellinen tulos muodostuu

10 %

17 %

32 %

41 %

3,04

0,98

16 %

27 %

29 %

29 %

2,71

1,05

Ristiintaulukoinnilla selvitettiin eri taustamuuttujaryhmien eroja korjuupalvelun tietämyksestä. Ristiintaulukoinnin ja khiin neliö -testin yksinkertaistamiseksi vaihtoehdot ”Täysin eri mieltä” ja ”Jokseenkin eri mieltä” yhdistettiin yhdeksi vaihtoehdoksi, joka tulkittiin ”Ei” vastauksena. Samoin tehtiin vaihtoehdoille ”Jokseenkin
samaa mieltä” ja ”Täysin samaa mieltä”, mikä tulkittiin ”Kyllä” vastauksena.

Ristiintaulukoimalla selvisi, että 191 vastaajaa kertoi tehneensä puukaupan metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun kanssa, mutta vain 143 kertoi myyneensä
puuta hankintakaupalla. Osalle vastaajille on siis ollut epäselvää, että myös korjuupalveluhakkuussa on kyse puun myymisestä hankintakaupalla. Puunkorjuupalvelun käyttöä oli ehdotettu 50 %:lle vastaajista paikallisen metsäasiantuntijan
toimesta.

Kaikista eri ikäluokista yli puolet koki tietävänsä, mitä korjuupalvelulla tarkoitetaan sekä korjuupalvelun toimintaperiaatteen. Ikäluokassa 60–80-vuotiaat 83 %
vastaajista tiesi, mitä korjuupalvelulla tarkoitetaan sekä 75 % korjuupalvelun toimintaperiaatteen. Ikäluokassa 30–60-vuotiaat vastaava jakauma oli 76 % ja 71
%. Yli 80-vuotiaista noin puolet tiesi korjuupalvelun sekä sen toimintaperiaatteen.
Alle 30-vuotiaista 67 % tiesi mitä, korjuupalvelulla tarkoitetaan, mutta kaikki vastaajat tiesivät sen toimintaperiaatteen.
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Pearsonin khiin neliö -testin mukaan tietämys siitä mitä korjuupalvelulla tarkoitetaan ei ole riippuvainen vastaajan ikäluokasta (df = 3; X2 (2) = 7,046; p = 0,070).
Tietämyksessä korjuupalveluhakkuun taloudellisen tuloksen muodostumisesta
oli enemmän epäselvyyksiä. Alle 30- vuotiaista 67 % koki tietävänsä tuloksen
muodostumisen periaatteen ja yli 80- vuotiaista 45 %. Ikäluokista 60–80-vuotiaat
59 %, sekä 30–60-vuotiaista 56 % (kuvio 8).
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Eri ikäryhmien vastausjakauma kysymykseen ”Tiedän, kuinka korjuupalvelun taloudellinen tulos muodostuu.” (n=379).

Asuinpaikan vaikutus tietämykseen korjuupalvelusta kasvoi, mitä lähempänä
metsätilaansa vastaaja asui. Välimatka luokassa 10-30 kilometriä 94 % vastasi
tietävänsä mikä korjuupalvelu on, mutta yli 200 kilometrin luokassa enää 66 %.
Asuinpaikan ja metsätilan välisellä etäisyydellä oli huomattava riippuvuus tietämykseen korjuupalvelun toimintaperiaatteesta (df = 5; X2 (2) = 26,263; p = 0,000).

Asuinpaikan mukaan luokiteltuna maaseudulla asuvilla oli parempi tietämys kuin
kaupungissa asuvilla. Maaseudulla asuvista korjuupalvelun toimintaperiaatteen
tunsi 83 % kun taas kaupungissa asuvista 65 %. Taajamassa asuvat sijoittuivat
maaseudulla ja kaupungissa asuvien välimaastoon ja tietämys vaihteli 75 % molemmin puolin (kuvio 9). Taloudellisen tuloksen tietämys oli jälleen kysymyksistä
haasteellisin. Maaseudulla ja kaupungissa asuvien erot korostuivat kysymyksessä. Maaseudulla asuvien tietämys oli 72 % ja kaupungissa asuvien vain 47
%. Tietämys väheni asuinpaikan ja metsätilan välimatkan kasvaessa.
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Pearsonin khiin neliö -testin perusteella metsänomistajan asuinpaikan ja tietämyksen välillä oli merkittävä riippuvuus (df = 2; X2 (2) = 13,875; p = 0,001).

83 %

Vastaajien määrä

140

65 %

120
100
80

35 %

60

72 %

40

17 %

28 %

20
0
Maaseutu

Taajama <20 000 as
Eri mieltä

Kuvio 9.

Kaupunki >20 000as

Samaa mieltä

Asuinpaikan vaikutus kysymykseen ”Tunnen korjuupalvelun toimintaperiaatteen.” (n=381).

Kaikista huomattavin ero korjuupalvelun tuntemuksessa oli metsäpinta-ala taustamuuttujan ääripääryhmien välillä. Yli 200 hehtaaria metsää omistavista 95 %
koki tuntevansa korjuupalvelun toiminnan hyvin, kun taas alle kymmenen hehtaaria omistavista vain 32 % (kuvio 10). Mitä suuremmaksi vastaajan metsätilan
pinta-ala kasvoi, sitä paremmin hän koki tietävänsä korjuupalvelun toimintatavat.
Mitä suurempi vastaajan metsäpinta-ala oli, sitä useammin hän oli tehnyt puukauppoja viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vaikka metsäpinta-alan kasvaessa voisi kuvitella korjuupalvelun käytön olevan
yleisempää hakkuumahdollisuuksien kasvaessa, metsäpinta-alalla ei ollut riippuvuutta korjuupalvelun käytön yleisyyteen (df = 5; X2 (2) =4,873; p = 0,432). Tämä
johtunee osaksi siitä, että korjuupalvelun käyttö on myös pienen pinta-alan omaavilla tiloilla melko yleistä. Pienikokoisilla metsätiloilla leimikkokoon ja hakkuukertymän jäädessä usein melko pieneksi, ostajaehdokkaan löytyminen suoraan pystykauppaan
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Metsäpinta-alan vaikutus kysymykseen ”Tunnen korjuupalvelun toimintaperiaatteen.” (n=381).

Ammattiryhmänä opiskelijoita oli vastaajista vain kaksi, ja heistä molemmat kokivat tietävänsä korjuupalvelun toiminnan. Muiden ammattiryhmien ”Olen samaa
mieltä” -vastausvaihtoehdon prosentuaalinen jakauma vaihteli 65 % ja 90 % välillä. Tietoisimpia olivat maa- ja metsätalousyrittäjät sekä eläkeläiset. Muiden yrittäjien tietämys jäi vähäisimmäksi. Myös ammattiryhmäkseen muu -vaihtoehdon
valinneet viisi henkilöä kokivat kaikki olevansa samaa mieltä siitä, että he tietävät
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korjuupalvelun toimintaperiaatteen (kuvio 11).
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Mitä useammin viimeisimmän kymmenen vuoden aikana vastaaja oli tehnyt puukauppoja, sitä paremmin hän oli myös tietoinen korjuupalvelusta. Yli viisi kertaa
puukauppoja tehneistä 87 % ilmoitti tietävänsä korjuupalvelun toimintaperiaatteen, mutta kertaakaan puuta myymättömistä vain 41 %. Tietämys kasvoi suhteessa tehtyjen puukauppojen määrään. Khiin neliö -testin mukaan riippuvuus oli
erittäin merkitsevä tehtyjen puukauppojen määrän ja korjuupalvelun tietämyksen
välillä (df = 4; X2 (2) = 33,173; p = 0,000).

7.3

Tyytyväisyys korjuupalveluun

Kyselyyn vastanneista metsänomistajista 50 % vastasi tehneensä joskus puukaupan metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun kanssa. Korjuupalvelua käyttäneiltä kyseltiin heidän tyytyväisyyttään korjuupalvelun toimintaan sekä hakkuun
eri osa-alueisiin. Vastaajat olivat pääosin olleet tyytyväisiä korjuupalvelun käyttöön. Vastausten keskiarvot olivat yli kolme kaikissa muissa kysymyksissä paitsi
tyytyväisyydessä puun hintaan. Erityisesti puukaupan tekemisen helppous korjuupalvelun kanssa nousi vastauksissa esille. Noin kolmasosa vastaajista oli erittäin tyytyväisiä korjuupalvelun toimintaan, harvennusjälkeen sekä hakkuiden etenemisestä tiedottamiseen.

”Täysin eri mieltä” -vaihtoehto keräsi kaikissa

kysymyksissä huomattavasti vähiten vastauksia.

Vastaajista 193 kertoi myyneensä joskus energiapuuta metsästään. Korjuupalvelun kanssa puukaupan tehneitä oli 191, joten todennäköisesti suuri osa vastaajien tekemistä puukaupoista korjuupalvelun kanssa on ollut energiapuuhakkuita. Pearsonin khiin neliö -testin mukaan korjuupalvelun käytön ja energiapuun
myynnin välillä onkin merkitsevä riippuvuus (df = 1; X2 (2) = 11,087; p = 0,001).
Tämä selittää osaltaan vastaajien pientä tyytymättömyyttä puun hintaan, koska
energiapuusta maksettava hinta on alhainen verrattuna kuitu- ja tukkipuuhun.
Korjuupalvelun kanssa puukaupan tehneistä 24 % vastasi myös olevansa ”Täysin eri mieltä” tai ”Jokseenkin eri mieltä” siitä, että he tietävät korjuupalvelun taloudellisen tuloksen muodostumisen periaatteen.
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Puunhintaan vähintäänkin jokseenkin tyytyväisiä oli noin 60 % vastaajista. Vastaava jakauma Pulkkisen (2015) tutkimuksessa oli 82 %. Kaikki energiapuuta
myyneet vastaajat eivät olleet myöskään tietoisia pienpuun keräämisen korotetusta Kemera-tuesta, joka vaikuttaa lopulliseen taloudelliseen tulokseen.

Korjuupalvelukohteiden ollessa usein energiapuuhakkuita, jotka ovat hakkuuteknisiltä olosuhteiltaan hyvin haastavia ja metsänhoidollisesti viivästyneitä, korjuuvaurioita pääsee syntymään helposti. Tiheissä metsiköissä pieniläpimittaisen
energiapuun korjuu on harvesterikuskille haastavaa, varsinkin jos ennakkoraivaus on jäänyt tekemättä. Korjuujälkeen erittäin tyytyväisiä kertoi olevansa 33
% vastaajista ja tyytymättömiä 6 %. Vastausjakauma on yhteneväinen Pulkkisen
(2015) tutkimuksen kanssa, jossa erittäin tyytyväisiä korjuujälkeen oli 31 % vastaajista ja tyytymättömiä 9,7 %.

Taulukko 3.

Vastausjakauma tyytyväisyydestä korjuupalvelun eri osa-alueisiin.

Olen ollut tyytyväinen korjuupalvelun
toimintaan (n=214).
Olen ollut tyytyväinen
harvennusjälkeen (n=211).
Olen ollut tyytyväinen puun hintaan
(n=214).
Olen ollut tyytyväinen hakkuista tiedottamiseen (n=213).
Puukaupan tekeminen korjuupalvelun kanssa oli helppoa (n=212).
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jonta

Metsänomistajilta kysyttiin, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat korjuupalvelun käyttöä. Vastausvaihtoehtoina käytettiin neliportaista asteikkoa, jossa vaihtoehto yksi oli ”En suosittelisi korjuupalvelua ollenkaan” ja vaihtoehto neljä ”Suosittelisin mielelläni korjuupalvelun käyttöä”. Kysymysten keskiarvoksi muodostui
2,93 ja Positiivisten vastausten jakauma oli suurempi negatiivisiin verrattuna (taulukko 4). Suurin osa vastaajista olisi valmis suosittelemaan korjuupalvelua.
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Taulukko 4. Vastausjakauma kysymykseen korjuupalvelun suosittelusta
(n=328).
Suosittelisitko korjuupalvelun käyttöä?
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Korjuupalvelua suosittelivat erityisesti ne, jotka pitivät hakkuiden yhteydessä tärkeinä tekijöinä tuttuja urakoitsijoita ja hyvää tiedottamista hakkuiden etenemistä.
Molemmista ryhmistä noin 75 % oli valmiita suosittelemaan korjuupalvelun käyttöä. Korjuupalvelun kanssa puukaupan tehneistä 88 % olisi valmiita suosittelemaan palvelua, ja heistä 40 % suosittelisi sitä erittäin mielellään (kuvio 12). Energiapuuta metsästään myyneistä noin 70 % suosittelisi korjuupalvelun käyttöä.
Pulkkisen (2015) tutkimuksen mukaan Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon korjuupalvelua käyttäneistä 89 % suosittelisi palvelun käyttöä, joten vastausjakaumat
ovat melkein identtiset.
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Olen tehnyt puukaupan metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun kanssa
En ole tehnyt puukauppaa metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun kanssa

Kuvio 12. Korjuupalvelua käyttäneiden ja ei käyttäneiden vastausjakauma kysymykseen ”Suosittelisitko korjuupalvelun käyttöä” (n=328).
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7.4

Tärkeät tekijät hakkuiden yhteydessä

Vastaajilta kysyttiin heidän hakkuiden yhteydessä tärkeinä pitämiään tekijöitä ja
puukauppapäätökseen vaikuttavia asioita. Tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat hakkuujälki ja puun hinta, joita pitivät erittäin tärkeinä tekijöinä 78 % ja 71 % vastaajista. Omien toiveiden huomioimista erittäin merkittävänä piti 56 % ja hyvää tiedottamista hakkuiden etenemisestä 41 %. Vähiten merkittävänä tekijänä pidettiin
tuttuja urakoitsijoita. Kaikkien muiden vastausvaihtoehtojen, paitsi tuttujen urakoitsijoiden keskiarvo nousi yli kolmen (taulukko 5).

Taulukko 5. Vastaajien metsänhakkuiden yhteydessä tärkeinä pitämät tekijät
(n=381).
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Naisten ja miesten välillä ei havaittu muuta eroa heidän tärkeinä pitämistään tekijöistä kuin se, että naismetsänomistajista noin 94 % piti tärkeänä hyvää tiedottamista hakkuiden etenemisestä. Miehissä vastaava jakauma oli 84 %.

Ikäluokassa yli 80-vuotiaat, tuttujen urakoitsijoiden merkityksen koki tärkeäksi 72
% vastaajista. Muissa ikäryhmissä merkitys oli huomattavasti vähäisempää. Hakkuiden etenemisestä tiedottamista taas piti merkittävänä kaikista muista ikäluokista yli 85 %, mutta yli 80-vuotiaista vain 63 %. Tämä selittynee sillä, että yli
80-vuotiaiden ikäluokasta 27 % asui tilallaan ja yli puolet alle 60 kilometrin
päässä. Nuorimmasta ikäluokasta eli alle 30-vuotiaista kaikki asuivat yli sadan
kilometrin päässä metsätilaltaan ja heistä kaikki kokivat hakkuista tiedottamisen
tärkeäksi.
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Luonnollisesti vastaajan asuinpaikan ja metsätilan välimatkan kasvaessa tuttujen
urakoitsijoiden merkitys väheni. Tilansa yhteydessä asuvista noin 60 % piti tuttuja
urakoitsijoita tärkeinä, mutta yli sadan kilometrin päässä metsätilaltaan asuvista
vain enää noin 35 %. Myös maaseudulla asuvat pitivät tuttuja urakoitsijoita merkittävämpänä tekijänä kuin kaupungissa asuvat. Yli 200 kilometrin päässä metsätilastaan asuvat pitivät erityisen tärkeänä hyvää tiedottamista hakkuiden etenemisestä. Muiden tekijöiden kohdalla ei havaittu suurta poikkeamaa riippuen
metsätilan ja asuinpaikan etäisyydestä

7.5

Korjuupalvelun markkinoinnin tarve

Vastaajilta kysyttiin, ovatko he mielestään saaneet tarpeeksi tietoa korjuupalveluun liittyen sekä haluaisivatko he saada lisäinformaatiota. Kyselyn loppupuolella
kartoitettiin metsänomistajien yhteydenpitokanavia metsänhoitoyhdistykseen
sekä kyseltiin, millä keinoin he haluaisivat saada mahdollista lisäinfoa asiasta.
Näin pystyttiin yhdistämään erilaisten taustaryhmien informaation tarve sekä heidät parhaiten tavoittava yhteydenpitokanava (taulukko 6).

Taulukko 6. Vastausjakauma informaation saannista ja informaation tarpeesta
korjuupalvelun suhteen (n=381).
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Metsänomistajista 58 % koki olevansa vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä,
että he ovat saaneet tarpeeksi tietoa korjuupalvelusta. Vastaajista 42 % taas koki
olevansa jokseenkin- tai täysin eri mieltä siitä, että heille on tarjottu tarpeeksi informaatiota asiaan liittyen. Lisäinformaation tarve jakautui noin puoliksi vastaajien kesken, jossa vähintään jokseenkin samaa mieltä halustaan saada lisätietoa
korjuupalvelusta oli 49 % vastaajista. Jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä
taas oli 51 % (taulukko 6).

Vastaajista 68 % piti sähköpostia parhaana tiedonvälitys kanavana. Paperiesitettä kannatti 20 % ja puhelimitse tapahtuvaa tiedonvaihtoa 4 %. Tekstiviesti keräsi vain 1 % vastaajista (kuvio 13). Vapaaseen tekstikenttään sai ehdottaa myös
muita vaihtoehtoja informaation välitykseen ja vastauksia kertyi 23. Ehdotettuja
vaihtoehtoja olivat muun muassa artikkeli metsänhoitoyhdistyksen lehteen, jota
ehdotti neljä vastaajaa. Erillistä kurssia aiheesta toivoi yksi vastaaja sekä internet-sivuja aiheeseen liittyen kolme vastaajaa. Eniten vapaaseen tekstikenttään
ehdotuksia keräsi kasvokkain tapahtuva tiedonvaihto esimerkiksi puukauppojen
tai tilakäynnin yhteydessä, jota toivoi kymmenen vastaajaa. Viisi vastaajista kertoi, etteivät halua lisätietoa aiheesta.

7%

20%

1%
4%
68%

Sähköposti

Kuvio 13.

Puhelimitse

Tekstiviesti

Paperiesite

Muu

Tiedonvälityskanavat, joiden kautta lisäinformaatiota halutaan
(n=312).
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Vastaajista 52 % kertoi pitävänsä yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen pääosin puhelimitse. Sähköpostia yhteydenpitoon käytti 28 % ja fyysisesti toimistolla käymällä asioita hoiti 7 % metsänomistajista. Yhteyttä juurikaan pitämättömiä oli 13
% (kuvio 14).

13%
28%
7%

52%
Sähköpostilla

Kuvio 14.

Puhelimitse

Toimistolla käymällä

En juurikaan pidä yhteyttä

Metsänomistajien yhteydenpitotapa metsänhoitoyhdistykseen
(n=381).

Vastaajien eri ikäluokkien välillä ei havaittu suuria poikkeamia yhteydenpitotapojen tai tiedonvälityskanavien käytön osalta. Kaikissa muissa ikäluokissa puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuva yhteydenpito oli yleisintä paitsi alle 30-vuotiailla,
jotka kertoivat, etteivät juurikaan pidä yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. Lisätiedon korjuupalvelusta kaikki ikäryhmät toivoivat saavansa mieluiten sähköpostin
välityksellä. Ikäluokissa 30–60-vuotiaat ja 60–80-vuotiaat noin 20 % toivoi myös
paperiesitettä tiedonvälityskeinona.

Muilla taustatekijöillä ei havaittu olevan merkitystä yhteydenpito- ja tiedonvälitystapoihin. Taustamuuttujista huolimatta yhteydenpito metsänhoitoyhdistykseen
hoitui suurimmilta osin puhelimitse, mutta lisätiedot palveluista vastaajat halusivat sähköpostiin.
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8

Tulosten tarkastelu

8.1

Taustamuuttujat

Taustatietoja analysoimalla voidaan arvioida tutkimuksessa käytetyn otoksen
edustavuutta. Vertailemalla vastaajien taustamuuttujia Hännisen ym. (2011) Suomalainen metsänomistaja 2010 -tutkimukseen, voidaan päätellä kuinka hyvin
vastaajajakauma edustaa keskimääräistä suomalaista metsänomistajaa. Tuloksista kävi ilmi, että kyselyyn vastanneet edustivat taustamuuttujiltaan melko tarkasti Hännisen ym. (2011) tutkimuksen tuloksia.

Kyselyyn vastanneiden metsänomistajien keski-ikä oli 59 vuotta, joista miehiä oli
74 % ja naisia 26 %. Ikäryhmään 60–80-vuotiaat kuuluivat 52 % vastaajista. Jakauma on lähes identtinen Hännisen ym. (2011, 23 - 24) tutkimuksen kanssa,
jossa metsänomistajien keski-ikä oli 60 vuotta ja sukupuolijakaumasta 75 % miehiä ja 25 % naisia.

Tilallaan asuvia vastaajia oli 16 %. Hännisen ym. (2011, 21) tutkimuksessa tilallaan asuvia metsänomistajia oli 42 %. Kyselylomakkeessa tilalla asumista ei kuitenkaan kysytty suoraan vaan tilallaan asuviksi määriteltiin vastaajat, jotka ilmoittivat metsätilansa ja asuinpaikkansa välimatkaksi nolla kilometriä. Vastaajilta ei
myöskään kysytty asuvatko he tilallaan vakinaisesti vai pelkästään esimerkiksi
kesäisin. Asuinpaikakseen maaseudun ilmoitti 42 % vastaajista ja yli 20 000
asukkaan kaupungin 45 %. Vastaavasti Hännisen ym. (2011, 23) tutkimuksen
mukaan maaseudulla asui 55 % metsänomistajista ja yli 20 000 asukkaan kaupungissa 26 %. Keskimääräinen vastaajien asuinpaikan ja metsätilan välinen
etäisyys oli 130 kilometriä ja Hännisen ym. (2011, 22) tutkimuksessa 190 kilometriä.

Ammattiryhmistä suurimmat oli eläkeläiset ja palkansaajat, joihin kuului 44 % ja
37 % vastaajista. Maa- tai metsätalousyrittäjiä oli 13 % ja muita yrittäjiä 4 %.
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Opiskelijoita vastaajista oli vain 1 %. Ammattiryhmäjakaumakaan ei suuresti poikennut Hännisen ym. (2011, 17) tutkimuksesta, jossa eläkeläisiä vastaajista oli
45 % ja palkansaajia 30 %. Maatalousyrittäjiä 16 % ja muita yrittäjiä 7 %.

Metsäpinta-alan suuruus vaihteli kolmen hehtaarin ja 850 hehtaarin välillä. Tilakoon keskiarvo oli 66 hehtaaria, joka on melkein puolet suurempi kuin Hännisen
ym. (2011, 32) tutkimuksessa tilakoon keskiarvoksi saatu 35 hehtaaria. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon alueen metsätilojen koon keskiarvo 45 hehtaaria on
muutenkin hieman valtakunnallista keskikokoa suurempi. Vastaajien metsätiloista 43 % oli pienempiä kuin 35 hehtaaria ja 57 % suurempia. Yli sadan hehtaarin metsätiloja oli 25 %.

8.2

Korjuupalvelu ja puukauppa

Korjuupalvelun tuntemukseen vaikuttivat siis erityisesti asuinpaikka, metsätilan ja
asuinpaikan välinen etäisyys, metsätilan pinta-ala sekä puukauppa-aktiivisuus.
Maaseudulla ja lähellä metsätilaansa asuvien tietämys oli parempi kuin kaupungissa tai pitkän välimatkan päässä metsätilastaan asuvien metsänomistajien. Todennäköisesti mitä lähempänä metsätila sijaitsee, sitä enemmän metsäiset asiat
ovat myös lähempänä vastaajan jokapäiväistä elämää. Mitä suurempi metsäpinta-ala metsänomistajalla on, sitä todennäköisemmin hän on myös kiinnostunut
metsäisistä asioista. Useat yli 200 hehtaarin omistajat ovat todennäköisesti laajentaneet metsäomistustaan ja ovat metsäsijoittajia. Metsäsijoittajien tavoitteet
painottuvat säännöllisiin hakkuutuloihin sekä taloudellisen turvan lähteeseen, jolloin puun myynnin säännöllisyys pitää heidät ajan tasalla markkinatilanteesta.
Metsäsijoittajien määrä metsänomistajakunnasta on noin 12 %. (Leppänen 2010,
193).

Suurin osa vastaajista kertoi tietävänsä, mitä korjuupalvelulla tarkoitetaan käsitteenä sekä sen toimintaperiaatteen. Näissä kysymyksissä ei ilmennyt suurta epäselvyyttä. Korjuupalvelun tietämyksestä käsitteenä kertoi olevansa jokseenkin
samaa mieltä tai täysin samaa mieltä yhteensä 80 % vastaajista. Toimintaperiaatteen tietämyksestä vastaava luku oli 73 %.

35

Huomattavasti enemmän epäselvyyttä oli tietämyksessä korjuupalveluhakkuun
taloudellisen tuloksen muodostumisesta. Kaikista vastaajista 43 % kertoi olevansa jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä siitä, että he tietävät, mistä tekijöistä korjuupalveluhakkuun lopullinen taloudellinen tulos muodostuu. Niistä metsänomistajista, joille heidän paikallinen metsäasiantuntijansa oli ehdottanut
korjuupalvelun käyttöä, 84 % kertoi myös tehneensä puukaupan korjuupalvelun
kanssa. Vastaajista, joille korjuupalvelun käyttöä oli ehdotettu, 75 % kertoi tietävänsä tuloksen muodostumisen periaatteen.

Tiedonvaihdossa on siis vielä parannettavaa, koska 25 % korjuupalvelua käyttäneistä eivät kokeneet täysin tietävänsä tuloksen muodostumisen periaatetta.
Pienpuun keräämisen korotetusta Kemera-tuesta tietoisia kertoi olevansa vain 53
% vastaajista. Energiapuuta metsästään myyneistä 40 % eivät tienneet korotetusta Kemera-tuesta.

Tyytyväisyydessä korjuupalvelun eri osa-alueisiin kaikkien muiden kysymysten
keskiarvot olivat yli kolme, paitsi puunhinnan. Kuitenkin 60 % vastaajista kertoivat
olevansa jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä tyytyväisyydestään
puun hintaan. Pientä tyytymättömyyttä puun hintaan selittävät juurikin yllämainitut
seikat. Esimerkiksi puun hintaa puukaupan yhteydessä tärkeänä pitävistä metsänomistajista 43 % olivat jokseenkin epätietoisia korjuupalvelun tuloksen muodostumisesta. Informaationpuute aiheuttaakin luonnollisesti tyytymättömyyttä.

halukkuus saada lisäinformaatiota jakautuikin noin puoliksi vastaajien kesken.
Halukkuudesta saada lisätietoa jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä
oli 49 % vastaajista ja jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä 51 %. Mitä vähemmän vastaajat olivat tehneet puukauppaa viimeisimmän kymmenen vuoden
kuluessa, sitä halukkaampia he olivat saamaan tietoa korjuupalvelusta. Nolla kertaa viimeisimmän kymmenen vuoden aikana puuta myyneistä 59 % halusi saada
lisätietoa, mutta viisi kertaa tai useammin myyneistä vain 43 %. Luonnollisestikin
puukaupan tuntemus on sitä parempi, mitä useammin puukauppaa on tehnyt.
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Tulokset olivat paljolti samansuuntaisia, kuin Pulkkisen (2015) tutkimuksessa.
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon asiakkaiden tietoisuus ja mielipiteet korjuupalvelusta ovat siis melko yhteneväiset. Tutkimuksen otokset erosivat hieman toisistaan. Pulkkisen (2015) tutkimuksen otoksena oli Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon korjuupalvelua käyttäneet asiakkaat,
kun taas tässä tutkimuksena otoksena käytettiin kaikkia Metsänhoitoyhdistys
Pohjois-Savon sähköpostiosoitteen omaavia asiakkaita riippumatta siitä ovatko
he käyttäneet korjuupalvelua vai eivät.

9

Pohdinta

9.1

Toimenpidesuositukset

Korjuupalvelun tunnetummaksi tekemistä metsänomistajien keskuudessa tulee
jatkaa myös tulevaisuudessa. Korjuupalveluhakkuiden yhteydessä varsinkin taloudellisen tuloksen muodostuminen tulee selittää asiakkaille yhä tarkemmin.
Muutamat korjuupalvelun kanssa puukaupan tehneet metsänomistajat olivat sitä
mieltä, että he eivät olleet saaneet tarpeeksi tietoa korjuupalveluhakkuun toimintaperiaatteesta hakkuun yhteydessä. Lisäämällä asiakkaiden tietämystä asiasta,
pystytään vähentämään tyytymättömyyttä esimerkiksi puun hintaan ja välttämään
väärinkäsitysten muodostumista. Tavoitteidensa suhteen epätietoisten metsänomistajien joukko on kasvanut, joka on osaltaan vaikuttanut tietoisuuteen puumarkkinoista sekä metsätaloudesta (Leppänen 2010, 194). Korjuupalvelulla on
hyvät edellytykset vastata metsänomistajien odotuksiin korjuujäljen ja muiden
hakkuiden osa-alueiden osalta.
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Tulevaisuudessa asiakkaiden tietämystä voitaisiin tutkia esimerkiksi mahdollisen
markkinointikampanjan jälkeen. Suora palaute metsänomistajilta olisi myös tärkeää saada heti hakkuun jälkeen, jolloin pystyttäisiin nopeasti reagoimaan mahdollisiin epäkohtiin. Tutkimus voitaisiin toteuttaa myös otannalla, jossa kysely lähetettäisiin vain korjuupalvelua käyttäneille asiakkaille. Näin saataisiin vielä
selkeämpi kuva tiedonvälityksen kehittämisestä metsäasiantuntijan ja metsänomistajan välillä sekä kokemuspohjaisesta mielipiteestä korjuupalveluhakkuun
onnistumisesta.

9.2

Luotettavuus ja eettisyys

Opinnäytetyön kyselytutkimuksessa käytettiin vastaajien henkilötietojen suhteen
täyttä anonymiteettiä. Kyselyn vastaajien tietoja ei luovutettu eteenpäin, eivätkä
ne käy ilmi vastauksista. Kyselylomakkeen kysymykset rakennettiin sellaiseen
muotoon, etteivät ne johdattele vastaajia ja että kaikki ymmärtävät kysymykset
samalla tavalla. Väärinymmärretyt ja monitulkintaiset kysymykset vinouttavat tutkimuksen reliabiliteettia. Tuloksia arvioitiin kriittisesti ja vastauksia tarkasteltiin
objektiivisesti.

Kokonaisluotettavuuden kannalta tutkimus on onnistunut, kun otos on edustava
eli mahdollisimman perusjoukon kaltainen ja satunnaisvirheet on karsittu pois.
Otoksen on myös oltava tarpeeksi suuri ja vastausprosentin mahdollisimman korkea. Vastausprosentti jäi kyselyssä melko matalaksi, mutta vastaajia oli kuitenkin
paljon yli sata, jota voidaan pitää suositeltavana vähimmäismääränä (Vilkka
2007, 17). Vastaamatta jättivät todennäköisesti useat henkilöt, jotka eivät tienneet, mikä korjuupalvelu on. Kysymyslomakkeen kysymykset kattoivat tutkimusongelman ja keskittyivät tutkimuksen kannalta oleellisiin asioihin. (Heikkilä 2014,
11-15.)
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Saatekirje 25.9.2019

Arvoisa metsänomistaja!

Olen Mikko Koistinen ja opiskelen metsätalousinsinööriksi Karelia-ammattikorkeakoulussa. Teen opinnäytetyötä Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolle aiheesta
metsänomistajien tietämys metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelusta. Mahdollisia kokemuksia korjuupalvelun käytöstä kartoitetaan myös.

Korjuupalvelu on puukaupan yhteyteen liittyvä palvelu, jossa metsänhoitoyhdistys valtuutetaan puiden myymisen lisäksi myös hoitamaan puiden hakkuu. Kyselyn avulla Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo pystyy edelleen kehittämään palveluaan.

Pyytäisin teitä ystävällisesti vastaamaan ohessa olevaan kyselyyn, vaikka korjuupalvelu ei olisikaan teille entuudestaan tuttu. Kyselyn täyttämiseen kuluu aikaa
noin 10 minuuttia. Vastauksenne auttaisi minua erittäin paljon työni onnistumisen
kannalta.

Kysely tehdään ehdottoman luottamuksellisesti sekä nimettömänä. Vastaajia ei
voida tunnistaa vastausten perusteella. Kyselyn vastausaika on kaksi viikkoa.

Pyydän teitä vastaamaan 10.10.2019 mennessä.

Ystävällisin terveisin,
Mikko Koistinen
Mikko.Koistinen@edu.karelia.fi
Karelia-ammattikorkeakoulu

Liite 2 1 (4)
Kyselylomake
1. Sukupuoleni
Mies
Nainen
☐
☐
2. Ikäni _____vuotta
3. Asuinpaikkani
☐ Maaseutu / Haja-asutusalue
☐ Taajama (Alle 20 000 asukasta)
☐ Kaupunki (Kaupunki 20 000+ asukasta)
4. Ammattiryhmä
☐ Opiskelija
☐ Palkansaaja
☐ Maa- tai metsätalousyrittäjä
☐ Muu yrittäjä
☐ Eläkeläinen
☐ Muu, mikä? _________
5. Omistamani metsäpinta-ala Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon alueella
________ha
6. Metsätilani omistusmuoto
☐ Yksinomistus
☐ Yhteisomistus avio- tai avopuolison kanssa
☐ Kuolinpesä
☐ Metsäyhtymä
☐ Muu, mikä? _________
7.

Asuinpaikkani etäisyys metsätilastani on __________ kilometriä

8. Olen myynyt puuta viimeisen 10 vuoden aikana...
☐ 0 kertaa
☐ 1 - 2 kertaa
☐ 3 - 4 kertaa
☐ 5 kertaa tai useammin

9. Olen tehnyt valtakirjakaupan
Metsänhoitoyhdistyksen kautta
10. Olen myynyt puuta
hankintakaupalla

Kyllä
☐

Ei
☐

☐

☐

Liite 2 2 (4)
Metsänhoitoyhdistyksen Korjuupalvelu

11. Korjuupalvelun tuntemus
(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä)

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

Tunnen korjuupalvelun
toimintaperiaatteen

☐

☐

☐

☐

Tiedän kuinka
korjuupalvelun tulos
muodostuu

☐

☐

☐

☐

Olen saanut tarpeeksi
tietoa korjuupalvelusta

☐

☐

☐

☐

Haluan saada lisää
tietoa korjuupalvelusta

☐

☐

☐

☐

Tiedän mikä
korjuupalvelu on

12. Tapa, jolla haluan saada lisää tietoa korjuupalvelusta?
☐ Sähköposti
☐ Puhelimitse
☐ Tekstiviesti
☐ Paperiesite
☐ Muu, mikä? ________________

13. Paikallinen
metsäasiantuntijani on
ehdottanut
minulle korjuupalvelun
käyttöä

14. Olen tehnyt puukaupan
Metsänhoitoyhdistyksen
korjuupalvelun kanssa

Kyllä
☐

Ei
☐

Kyllä
☐

Ei
☐
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Korjuupalvelu:
Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun hyödyntäminen on puukaupan muoto, jossa
puunmyynnin lisäksi Metsänhoitoyhdistys hoitaa metsänomistajan valtuuttamana myös
puiden korjuun.

Kyllä

Ei

15. Olen myynyt energiapuuta
metsästäni

☐

☐

16. Olen tietoinen pienpuun
keräämisen korotetusta
Kemera-tuesta

☐

☐

Kemera-tuki:
Valtion myöntämää kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista Kemera-tukea voi
saada yksityismetsätalouden metsänhoito- ja metsänparannustöitä varten. Nuoren metsän hoidon Kemera-tuki on 230 €/ha. Tukeen on mahdollista saada korotus, jos kunnostuksen yhteydessä kerätään pienpuuta eteläisessä- ja keskisessä Suomessa vähintään
35 m3 ja pohjoisessa Suomessa vähintään 25 m3. Tuen määrä on tällöin 430 €/ha.
17. Tyytyväisyys korjuupalvelun käyttöön (jos et ole käyttänyt korjuupalvelua, siirry kysymykseen 18)
(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä)

1

2

3

4

Olen ollut tyytyväinen
korjuupalveluun toimintaan

☐

☐

☐

☐

Olen ollut tyytyväinen
harvennusjälkeen

☐

☐

☐

☐

Olen ollut tyytyväinen
puunhintaan

☐

☐

☐

☐

Olen ollut tyytyväinen
hakkuista tiedottamiseen

☐

☐

☐

☐

Puukaupan tekeminen
korjuupalvelun kanssa oli
helppoa

☐

☐

☐

☐
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18. Puukaupan yhteydessä pidän tärkeänä
(1=ei lainkaan merkittävä, 2=hieman merkittävä, 3=jokseenkin merkittävä, 4=erittäin merkittävä)

1

2

3

4

Puun hintaa

☐

☐

☐

☐

Hakkuujälkeä

☐

☐

☐

☐

Tuttuja urakoitsijoita

☐

☐

☐

☐

Tiedottamista hakkuun
etenemisestä

☐

☐

☐

☐

Joustavuutta, esimerkiksi
aikatauluissa

☐

☐

☐

☐

Omien toiveideni huomioiminen

☐

☐

☐

☐

19. Kuinka todennäköisesti suosittelisit metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelua?
(1 = En suosittelisi ollenkaan, 4= Suosittelisin mielelläni korjuupalvelun käyttöä)
1
☐

2
☐

3
☐

20. Millä tavoin pidän yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen?
☐ Sähköpostilla
☐ Puhelimitse
☐ Toimistolla käymällä

4
☐

