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makkeet. Lisäksi  he antoivat tietoja muusta  
kin  metsänhoitoyhdistysten  toiminnasta. 

Tutkimuksen suunnittelussa,  jonka  tekijät  

yhdessä  suorittivat,  auttoi professori  PÄIVIÖ 
RIIHINEN.  Käsikirjoitus  on valmistettu siten,  
että AARNE  REUNALA on kirjoittanut  luvut 
1.1 ja 1.3 ja  ILPO TIKKANEN luvut 1.2,  2, 3 ja 
4. Tohtorit VELI-PEKKA JÄRVELÄINEN  ja 
MATTI  PALO lukivat käsikirjoituksen.  Kone  

kirjoitustyön  suorittivat LAURA COLLIAN  
DER  ja KAIJA WESTIN, kuvat  piirsi  MAIJA  
LIISA  SO  VERI. DAVID COPE, A.B. tarkasti  

englanninkielisen  tekstin.  
Kiitän Suomen Metsätieteellistä  Seuraa ja  

kaikkia  tutkimukseen osallistuneita. 

Helsingissä,  joulukuussa  1971 

Lauri  Heikinheimo 

5312-72/80  



2 

SISÄLLYS  
sivu  

ALKUSANAT 1 

TAULUKKOLUETTELO 3 

KUVALUETTELO 3 

SUMMARY 4 

LIST OF TABLES 6 

LIST OF FIGURES 6 

0. TIIVISTELMÄ 7 

1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 8 

1.1 Metsänomistajat  tutkimuksen  kohteena. Tutkimustehtävä 8 
1.2 Metsätalouden edistämistoiminta 9 

1.3 Yksityismetsänomistuksen  rakennemuutos 10 
2. TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO 11 

3. METSÄTILANOMISTAJAT  METSÄTALOUDEN EDISTÄMISTOIMINNAN KOHTEENA . 13 
3.1 Metsätalouden suunnittelu 13 

3.2 Metsänparannustyöt 15 
3.21 Varsinaiset  metsänparannuslain  mukaiset  suunnitelmat 15 

3.22 Peltojen  metsitykset  metsänparannuslain  6  a §:n mukaan 21 

3.23 Peltojen  metsitykset  pellonvarauslain  mukaan 21 
3.3 Metsänomistajien  koulutus 22 

3.31 Metsänhoitoyhdistykset 22 
3.32 Saarijärven  metsäkoulu 24 

3.4 Metsäteknikoiden ammattiapu 25 
3.5 Metsän rauhoitukset 26  

4. TUTKIMUKSEN METSÄPOLIITTINEN MERKITYS 28  

VIITEKIRJALLISUUS 29 

LIITE 1.  Metsäteknikoiden ajankäyttölomake 30 

LIITE 2. Kyselylomake  metsänhoitoyhdistysten  koulutustoiminnasta 32 



3 

TAULUKKOLUETTELO 

sivu  

1. Voimassa olleiden metsätalous- ja  metsälösuunnitelmien lukumäärä vuonna 1971 Keski-  
Suomessa 13 

2. Voimassa olleiden metsätalous- ja metsälösuunnitelmien pinta-ala  vuonna 1971 Keski  
suomessa 14 

3. Varsinaiset metsänparannuslain  mukaiset suunnitelmat vuonna 1970 Keski-Suomessa ...  15 
4. Varsinaiset MPL:n  mukaiset suunnitelmat suunnitelmalajeittain  vuonna 1970 17 
5. Metsänparannuslain  6a§ :n mukaan toteutetut peltojen  metsityssuunnitelmat  vuonna 

1970 Keski-Suomessa 20 

6. Pellonvarauslain mukaiset peltojen  metsityssuunnitelmat  vuonna 1970 Keski-Suomessa .  . 21 
7. Metsänhoitoyhdistysten  järjestämät  metsänomistajien  koulutustilaisuudet ja  niiden osan  

ottajat 1.1-30.6. 1971 Keski-Suomessa 23 

8. Metsänomistajien  koulutus Saarijärven  metsäkoululla 1.1. 1969—31. 7. 1971 24 

9. Keski-Suomen piirimetsälautakunnan  ja metsänhoitoyhdistysten  metsäteknikoiden työ  

ajan kohdistuminen eri yksityismetsänomistajaryhmien  metsälöihin kesäkuussa  ja loka  
kuussa  1971 25 

10. Metsäteknikoiden suorittamien toimitusten lukumäärän jakautuminen  metsälösuuruus  
luokittain ja  ammattiryhmittäin  kesäkuussa  ja  lokakuussa  1971 27 

11. Voimassa olleet metsän  rauhoitukset 6. 10. 1970 Keski-Suomessa 27 

KUVALUETTELO 

1. Metsätilanomistajien  osuus vuonna 1971 voimassa olleista metsätalous- ja metsälösuunni  
telmista Keski-Suomessa 14 

2. Metsätilanomistajien  osuus varsinaisista MPL:n  mukaisista  suunnitelmista Keski-Suomessa,  
kaikki  suunnitelmalajit 16 

3. Metsätilanomistajien  osuus laadituista metsänviljelysuunnitelmista  Keski-Suomessa ....  18 
4. Metsätilanomistajien  osuus laadituista lannoitussuunnitelmista Keski-Suomessa 18 
5. Metsätilanomistajien  osuus laadituista taimikonhoitosuunnitelmista Keski-Suomessa ....  19 
6. Metsätilanomistajien  osuus normaaleista MPL:n  mukaisista peltojen  metsityssuunnitelmis  

ta  Keski-Suomessa 19 

7. Metsätilanomistajien  osuus MPL:n  6  a §:n mukaisista peltojen metsityssuunnitelmista  
Keski-Suomessa 20 

8. Metsätilanomistajien  osuus  pellonvarauslain  mukaisista  peltojen  metsityssuunnitelmista  
Keski-Suomessa 22 

9. Metsätilanomistajien  osuus Keski-Suomen metsänhoitoyhdistysten  1. I—3o. 6. 1971 jär  

jestämien koulutustilaisuuksien  osanottajamäärästä 23 
10. Keski-Suomen piirimetsälautakunnan  ja metsänhoitoyhdistysten  metsäteknikoiden työ  

ajan  kohdistuminen metsätilanomistajien  metsälöihin kesäkuussa  ja  lokakuussa  1971 ...  26 



I  

4 

Non-farmer Forest  Owners  and Promotion of Private Forestry  

SUMMARY 

During  the last ten years several  studies  of 

private  forest owners  and their behaviour have 
been made in Finland. Attempts  to develop  a 

general  theory  of  forest  owners'  behaviour  have 
been  made and factors  influencing  silvicultural 
activity,  timber sales  and attitudes towards 

forestry  promotion  have  been studied. 
The present  study deals with the same sub  

ject,  the private  forest  owner, but  the point  of 

view is different. Here  the  object  of  interest  is 

not the forest owners'  behaviour but the action 

of forestry  promotion  organizations  (the  Dis  
trict  Forestry  Boards and the Forest  Manage  
ment Associations).  The purpose of this  study 

is to discover the extent to which forestry  

promotion  is  directed towards the new and 

expanding  group of forest owners,  the non  
farmers.  Keski-Suomi (the  Forestry  Board Dis  
trict of Keski-Suomi in Middle Finland)  was 

chosen as the study  area because  basic  informa  
tion on the structure  of forest  ownership  was 
available there.  Data  was collected during  the 

period  June-October  1971 from the archives  
of the District  Forestry  Board  and by  means 
of  a  questionnaire  sent  to  the forest  technicians 
of  the District  Forestry  Board  (20)  and of  the 
Forest  Management  Associations (52).  Road 

building  and basic  improvement  work  on peat  
lands  were  omitted  from the study  because  they  
are normally  carried out with several forest  
owners  as  participants and one private forest 

owner's  activity  does not much affect  his  

participation.  
The  basis  of the study is  the position  of  non  

farmers in the  structure  of forest ownership  in 
Keski-Suomi: in 1970 non-farmers accounted 

for 21 % of the privately  owned forest area 
and 30 % of the number of private forests.  
From a comparison  between these percentages 
and the share of  forestry  promotion  directed 
to non-farmers,  a  picture  of the relative distri  
bution of  forestry  promotion  in Keski-Suomi 

emerged.  It should be kept  in mind that it  is 

not possible  to  generalize  these results to  cover  
all of  Finland. 

Forest  management plans  had been drawn 

up Tor non-farmers relatively  more than for 
farmers:  the non-farmers' share was  30 %of  the  

area planned.  From this it appears that  non  
farmers are more rational in their forestry  

practice  than farmers. However, small forests  
owned by  non-farmers seemed to remain out  
side  planning  activities.  (Tables  1& 2,  Figure  1, 

pages 13, 14) 

Relatively  more basic improvement  work  
was done in the forests  of  non-farmers than in 

those of farmers. This was shown both  by the  

amount of financial aid to non-farmers (25  % 
of the total aid)  and the forest area for which 
aid was  given  (26  % owned by  non-farmers).  In  

particular,  non-farmers were active  in  the af  
forestation of  arable land (non-farmers'  share  
31—41 %)  and  forest  fertilization (non-farmers'  
share 31 %). Basic improvement  work  was 
directed to  forests  bigger than average. (Tables  
3-6,  Figures  2 8,  pages 15 22).  

About 7.5.%..  of  the working time o£  forest  

ftgehrudans  was directed to private  forests  in 
June and October 1971. Of  this  amount,  rela  

f  tively  more was given  to non-farmers (their  
|  share was 23—28  %) than to.  farmers. Of  this 
(professional  aid,  60  % was  used on larger-than  

pverage  forests.  (Tables  9  & 10,  Figure  10,  pages 
[25-27).  

In contrast  to other types  of promotion,  
non-farmers were  relatively  less  active  in  forest 
education organized  by  the Forest  Management 
Associations. The so-called educational house 

evenings  were in the first  half  of  1971 the most  

important means of  education when considering  
the number of participants, of which non  
farmers  accounted for only  8  %.  Non-farmers 
also attended short courses  at the Saarijärvi  

Forestry  School relatively  less  often than farm  
ers: of  the  participants,  7  % were non-farmers. 
Of all educational activities,  non-farmers' share 
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was  11 %.  (Tables  7  &  8, Figure  9,  pages  23—24).  
No  effort  was  made to find  out the reasons 

for this  low participation  of  non-farmers.  How  
ever, it  appears that a couple  of  factors  have 
had an effect  on this.  Non-farmers don't have 

equal  possibilities  forJeducation  because  they 
li\re  far  away  from their forests:  about two 
thirds of the non-farmers lived outside the 

commune where their forest was situated.,  Since  

a great deal of the educational activity  takes 

place on the communal level,  non-farmers are 
less  likely to be able  to  participate.  Secondly  it 
is possible  that non-farmers  don't feel the  need 
for education since  they often let forest  techni  
cians take  care  of all the work in their forests. 

But  whatever  the reasons,  a careful study  of the 
ends and means of forest education should be 

made in order to be able to  improve  its effec  
tiveness. 

Taken as a whole,  non-farmer forest owners  

got  relatively  more forestry  promotion than 
farmers. The only clear exception  was educa  
tion, in which non-farmers did not take  part  as 
much as farmers. In  addition,  a large  number 
of  small  forests  owned by  non-farmers were  not 
involved in any forestry-promotion  activity.  
The  abundant services  of  promotional  organi  
zations to non-farmers may be one reason  for 
the fact that only  6  %  of  the forest  area subject  
to  closings  to  cutting  under  the Private  Forestry  
Law  was  owned by non-farmers. The  high  level 
of  prosperity  in the group of  non-farmers may 
also  explain  the small  number of  forests  subject  
to closings  to cutting  (Table  11, page  27). 

In spite  of the fact  that these  results  are 
based on a regionally  restricted  study, their 

significance  for forest  policy  can be briefly  
discussed. In  the first place,  it seems that the 

group of non-farmer forest owners is  dichoto  
mous:  small  forests  owned by  this  group remain 
outside forestry  planning,  basic improvement  
work  and professional  aid, whereas large  forests  

get all  types  of  promotion.  It is  quite  probable  
that the proportion  of  small forests  will  increase 
as the  structure  of  forest  ownership  continues 
to change;  sooner  or  later it will be important  
to be able to  influence the production  of  these 
forests,  too.  

Secondly, it seems that non-farmers are 

increasingly  willing to let  forest technicians 
make decisions about their forests. This is the  

result of both the rational attitude of non  

farmers towards forestry  and the fact that  
they  live  quite a distance from their forest.  Thus 
there will be a need to increase the number of  

promotional  personnel,  especially  forest  techni  
cians. 

As for extention education,  there is no 

reason to stop trying  to educate non-farmer 
forest owners  even though  they  often have a  
forest technician supervising  work in their 
forests.  Instead,  the  aim must  be changed  so 
that  more attention  is  paid  to creating  and 

maintaining  a positive  attitude towards  forestry.  

Teaching about practical  work in the  forest 
should comprise  only a small part  of the 
educational effort  directed at non-farmer forest 

owners. 
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0. TIIVISTELMÄ 

Suomessa on tehty  lukuisia metsänomista  

jia  ja heidän käyttäytymistään  koskevia  tutki  
muksia viimeisten kymmenen  vuoden aikana.  
On  kehitetty  metsänomistajien  metsätaloudelli  
sen käyttäytymisen  teoreettista viitekehystä,  
tutkittu  metsänhoidollista ja  puunmyyntikäyt  

täytymistä  ja  asenteita metsätalouden edistämi  
seen. Tämä tutkimus  liittyy samaan aihepiiriin  

mutta tarkastelu tapahtuu  pitäen  lähtökohtana 
metsätalouden edistämisorganisaatioiden  toi  
mintaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 

metsätalouden edistämistoiminnan kohdistumi  

nen uuteen ja  suurenevaan  metsänomistajaryh  

mään, metsätilanomistajiin.  Tutkimusalueeksi 
valittiin Keski-Suomen piirimetsälautakunnan  
alue, josta tarpeelliset  tiedot metsänomistus  
rakenteesta oli saatavissa. Aineisto kerättiin 

kesä-lokakuussa 1971 piirimetsälautakunnan  ar  
kistoista  ja postikyselyllä,  joka  osoitettiin sekä  

piirimetsälautakunnan  että metsänhoitoyhdis  

tysten metsäteknikoille. Metsänparannuspiirin  
suorittamat metsänparannustyöt  jätettiin  tutki  
muksen ulkopuolelle,  koska  ne tavallisesti to  
teutetaan laajoina  yhteishankkeina,  joihin  osal  
listuminen riippuu vain vähän yksityisen  met  
sänomistajan  aktiivisuudesta. 

tuksen  määrä  (metsätilanomistajien  osuus  25  %) 
että  avustusta  saanut  metsäpinta-ala  (26  %).  Eri  

tyisen  runsaasti  metsätilanomistajille  suoritet  
tiin peltojen  metsitystä  (osuus  31—41 %) ja 
päätelannoitusta  (osuus  31 %). Metsänparannus  

toiminta keskittyi  keskimääräistä suuremmille 

metsätilanomistajien  tiloille. 
Metsänhoitoyhdistysten  koulutustoiminta 

kohdistui  enemmän  maanviljelijöihin  kuin  met  

sätilanomistajiin.  Tupaillat  olivat  tammi—kesä  
kuussa  1971 osanottajamäärällä  punniten  tär  
kein  koulutusmuoto. Vain 8  %  tupailtojen  osan  

ottajista  oli  metsätilanomistajia.  Saarijärven  met  
säkoulun kurssitoimintaan (ns. isäntäkursseja  
ei luettu mukaan)  metsätilanomistajat  osallis  
tuivat  vähemmän kuin  maanviljelijät.  Metsätilan  

omistajia  oli 7  % kurssien  osanottajista.  Kaik  
kien koulutusmuotojen  yhteisestä  osanottaja  

määrästä  oli 11 % metsätilanomistajia.  Tutki  
muksessa  ei selvitetty,  mistä metsätilanomista  

jien vähäinen osallistuminen koulutustilaisuuk  
siin johtui.  Tähän saattoi  vaikuttaa ensiksikin 

se,  että metsätilanomistajilla  ei asuinpaikkansa  
takia ole mahdollisuuksia osallistua koulutus  

toimintaan ja  toiseksi,  he eivät  ehkä  koe  koulu  
tusta  mielekkäänäkään,  vaan antavat  metsätekni  
koiden hoitaa kaikki  metsälönsä vaatimat työt.  

Metsänomistajien  koulutuskysymyksiä  olisi  tar  

peen tarkastella yksityiskohtaisemman  tutki  
muksen avulla. 

Tutkimuksen perustana on tieto,  jonka mu  
kaan metsätilanomistajat  omistivat vuonna 
1971 21 % Keski-Suomen yksityismetsälöiden  

pinta-alasta  ja 30  % niiden lukumäärästä.  Tu  
lokset  esitetään siten, että kunkin edistämis  

toiminnan muodon kohdalla verrataan  metsäti  

lanomistajiin  kohdistuneen edistämistoiminnan 
suhteellista määrää  heidän metsäpinta-ala-  tai 
metsälölukumääräosuuteensa. Tuloksia tarkas  

teltaessa  on syytä  pitää mielessä,  että  niiden pe  
rusteella ei voida tehtä koko maata koskevia  

yleistyksiä.  

Piirimetsälautakunnan ja metsänhoitoyhdis  

tysten metsäteknikoiden työajasta  noin 75 % 
kohdistui yksityisiin  metsänomistajiin  kesäkuus  
sa ja lokakuussa 1971. Tästä ammattiapuun  

käytetystä  ajasta suhteellisesti enemmän  (23— 
28%)  kohdistui metsätilanomistajille  kuin  maan  
viljelijöille. Ammattiavusta noin 60 % kohdistui 
keskimääräistä suurempiin  metsälöihin. Piiri  
metsälautakunnan ja metsänhoitoyhdistysten  
metsäteknikoiden ammattiavun jakautumisessa  
eri metsänomistajaryhmille  ei  ollut  eroja. 

Metsätilanomistajille  oli  laadittu metsätalous  

ja  metsälösuunnitelmia suhteellisesti enemmän  
kuin  maanviljelijöille.  Metsätaloussuunnitelmien 

pinta-alasta  metsätilanomistajien  osuus oli  35 %,  
metsälösuunnitelmien pinta-alasta  24  %.  Metsä  

tilanomistajat  näyttävät  tämän  perusteella  ole  
van aktiivisempia  metsätalouden suunnittelussa 
kuin  maanviljelijät. Pienet metsätilanomistajien  
metsälöt  näyttivät  jäävän  suunnitelmallisen toi  
minnan ulkopuolelle.  

Kokonaisuutena tarkasteltuna metsätilan  

omistajat  saivat edistämisorganisaation  palve  
luksia enemmän kuin maanviljelijät.  Ainoana ja 
selvänä poikkeuksena  tästä  oli  koulutustoimin  
ta,  joka  ei  tavoittanut metsätilanomistajia.  Myös  

pienet  metsätilanomistajien  metsälöt jäivät  suu  
seksi  osaksi  edistämistoiminnan ulkopuolelle.  

Metsänparannustoiminta  kohdistui suhteel  
lisesti  enemmän  metsätilanomistajien  kuin  maan  

viljelijöiden  metsälöihin. Tätä osoittivat sekä  

metsänparannuslain  mukaan myönnetty  avus-  

Edistämisorganisaatioiden  suhteellisen run  
saat  palvelukset  metsätilanomistajille  saattavat  

heijastua  myös  siinä, että metsätilanomistajien  
metsiä  oli vain 9  % rauhoitettujen  metsälöiden 
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lukumäärästä ja  6  % niiden  pinta-alasta.  Metsä  

tilanomistajien  korkea varallisuustaso selittänee 

myös  vähäistä rauhoitettujen  metsien määrää.  

Huolimatta siitä, että tulokset perustuvat  
alueellisesti  rajoitettuun  tutkimukseen,  tarkas  
tellaan vielä tutkimuksen  metsäpoliittista  mer  

kitystä.  Ensiksikin  näyttää siltä,  että  metsätilan  

omistajat-ryhmä  on  kaksijakoinen:  pienet metsä  
tilat jäävät  niin metsätalouden suunnittelun,  

metsänparannustoiminnan  kuin ammattiavun  
kin  ulkopuolelle.  Rakennemuutoksen edetessä 

pienikokoisten  metsätilojen  määrä  luultavasti 

kasvaa,  jolloin  ei enää  ole yhdentekevää  minkä  
laista tuotantoa niillä harjoitetaan.  

Toiseksi  näytfää  siltä,  että  metsätilanomista  
jat jättävät metsälöään koskevat päätökset  yhä  

enemmän  metsäammattimiesten tehtäväksi. Tä  

hän vaikuttavat  metsätilanomistajien  kaukainen 

asuinpaikka  ja  rationaalinen suhtautuminen met  
sätalouteen. Tämä merkitsee lisääntyvää  työ  

painetta  erityisesti  ammattiavun antamisessa ja 
aiheuttanee tarpeen lisätä edistämisorganisaa  
tioiden työvoiman määrää.  

Kolmanneksi tarkastellaan vielä koulutus  

ta. Vaikka metsäammattimiehet hoitaisivatkin 

metsätilanomistajien  metsät, ei metsätilanomis  

tajien  koulutusta ole syytä  lopettaa.  Koulutuk  
sen muotoa on muutettava siten,  että ei keski  

tytä  käytännöllisiin  kysymyksiin  vaan tavoit  
teeksi  otetaan metsätaloudelle myönteisen  asen  
noitumisen säilyttäminen  metsätilanomistajien  
keskuudessa. 

1.  TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ  

1.1 Metsänomistajat  tutkimuksen kohteena.  
Tutkimustehtävä 

Yksityismetsät  ovat keskeisessä asemassa 

puun tuotannossa.  Vuonna 1920 yksityismet  
sissä  oli noin 50 % puuston  kuutiomäärästä ja 

vuonna 1970 noin 80 % (KUUSELA  1971). 

Ei ole ihme,  että yksityismetsänomistajiin  on 

kiinnitetty  huomiota jo  vuosisadan alusta läh  
tien. Yksityismetsätaloutta  edistämään ja  valvo  
maan on  kehitetty  laajat  organisaatiot:  keskus  
metsälautakunnat, piirimetsälautakunnat  ja  met  

sänhoitoyhdistykset.  Nämä  organisaatiot  kehi  
tettiin ilman mainittavaa tutkimustyötä  käy  
tännön  ammattimiestaidon varassa. 

1960-luvulla jouduttiin  uuteen vaiheeseen. 

Puunjalostusteollisuus  oli  kasvanut  niin  voimak  
kaasti,  että oli ryhdyttävä  etsimään keinoja  

puun tuotannon  tehostamiseksi. Puun tuotanto  

biologian,  tuotantotekniikan ja  korjuutekniikan  
lisäksi  alettiin tutkia ihmisen ja  metsän  suhdet  
ta. Päämääränä  oli selvitellä ihmisen, metsän  

omistajan  käyttäytymistä  puun tuottajana  se  
kä  niitä tekijöitä,  jotka  säätelevät hänen käyt  

täytymistään.  Tutkimuksien sarjan  aloitti RII  
HINEN  (1963)  tutkimuksellaan metsänhoidon 

tason vaihtelusta Suomen maatilametsillä. Tämä 

tutkimus herätti kiinnostuksen metsänomista  

jien  käyttäytymistutkimuksia  kohtaan ja  1960- 

luvun loppupuolella  ja  vuosikymmenen  vaih  
teessa  ilmestyi  koko joukko  uusia tutkimuksia. 

Tutkimukset ovat tähän asti  keskittyneet  
maatilametsätalouteen. HAHTOLA tarkasteli 

hankintahakkuiden yhteyttä  maatilakokonai  
suuteen (1967  a) sekä  yleisemminkin  maatila  
metsätalouden yhteyttä  taloudelliseen ja  sosiaa  
liseen ympäristöön  (1967  b).  Näissä  tutkimuksis  
sa on keskeisenä  pyrkimyksenä  luoda yleinen  
tausta metsänomistajien  käyttäytymiselle.  Sa  
moin RIIHINEN  keskittyi  toisessa  tutkimukses  
saan (1970)  yleisen  teoreettisen taustan kehittä  
miseen, vaikka  kiinnitti samalla huomiota met  

sänomistajien  asenteisiin metsätalouden edistä  
mistoimintaa kohtaan. HAHTOLA (1971)  on 

myös  selvitellyt  metsänomistajien  käyttäytymi  
sen ominaispiirteitä  metsätalouden edistämis  
toiminnan  kannalta. 

JÄRVELÄINEN  tarkasteli tutkimuksessaan 

(1971)  metsänomistajien  metsänhoidollista käyt  

täytymistä,  jonka  hän kytki  RIIHISEN  ja  HAH  
TOLAN selventämään yleiseen  metsänomista  

jien käyttäytymisen  teoreettiseen viitekehyk  
seen. VIRTA (1971)  keskittyi  puunmyyntikäyt  

täytymiseen  vaikuttavien tekijöiden  etsimiseen. 

Myös  SEPPÄLÄ (1971)  tutki hakkuu-ja  puun  

my  yntikäyttäy  tyrnistä.  
Kokonaisuutena voidaan todeta,  että metsän  

omistajien  käyttäytymisen  tuntemus alkaa jo 
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olla monipuolista  ja perusteiltaan  hallittua. 

Metsänomistajien  käyttäytyminen  on pystytty  

kytkemään  tilakohtaisiin  taustaedellytyksiin  ja 

yhteiskunnan  muutosilmiöihin. Eräsj)uutejnai  
nituissa  tutkimuksissa  (lukuunottamatta  VIR  

RAN ja  SEPPÄLÄN tutkimuksia)  on se,  että  ne 
ovat  keskittyneet  njaatilapiets.änomistajien  käyt  

täytymisen  tutkimiseen. Ne eivät ole  ottaneet 
huomioon jatkuvasti  suurenevaa metsätilanomis  

tajien ryhmää,  jonka  voi perustellusti  arvella  

poikkeavan  maanviljelijöistä  metsätaloudellises  
sa käyttäytymisessä.  Käynnissä  on tutkimuksia,  

joilla  tämä  puute tulee korjatuksi.  
Perustan  käsillä olevalle tutkimukselle antoi 

edellä lueteltujen  tutkimusten lisäksi REUNA  
LAN tutkimus  (1971),  jossa selvitellään Keski-  
Suomen yksityismetsien  omistajarakennetta  ja  
siinä tapahtuneita  muutoksia. Sen  mukaan met  

sätilanomistajat  omistivat vuonna 1970 viiden  
neksen Keski-Suomen yksityismetsistä.  Tämän 
tutkimustuloksen perusteella  kävi  mahdollisek  
si  ryhtyä  tarkastelemaan metsätalouden edistä  
mistoimintaa aikaisemmasta poikkeavalta  kan  
nalta. Huomiota ei kiinnitetty  metsänomista  

jien mielipiteisiin  tai asenteisiin metsätalouden 
edistämistoimintaa kohtaan,  vaan lähtökohdaksi 

otettiin  edistämisorganisaatioiden  toiminta. Ny  

kyinen  metsätalouden edistämistoiminta on  ke  

hittynyt  maatilametsänomistajia  silmällä  pitäen,  

erityisesti  tämä pätee  metsänhoitoyhdistyksiin.  
Tutkimustehtävänä on selvittää,  ovatko  edistä  

misorganisaatiot  kyenneet  mukautumaan met  
sänomistuksen rakennemuutokseen,  kohdistuu  
ko  edistämistoiminta samassa laajuudessa  maa  

tilametsänomistajiin  ja  metsätilanomistajiin.  
Toistaiseksi ei ole tietoa metsätilanomista  

jien  asenteista  edistämistoimintaa kohtaan. Tut  
kimustehtävää muotoiltaessa päädyttiin  kuiten  
kin käsityksen,  että tämä ei estä edistämis  
toiminnan tarkastelua edistämisorganisaatioista,  
siis  piirimetsälautakunnasta  ja metsänhoitoyh  
distyksistä  käsin.  Katsottiin, että  jo  sillä tiedolla 
on merkitystä,  kohdistuuko edistämistoiminta 

yhtäläisenä  molempiin  yksityismetsänomistaja  

ryhmiin.  Tämän jälkeen on mahdollista tutkia,  

johtuvatko  mahdolliset erot  edistämistoimin  
nan laajuudessa  metsätilanomistajien  asenteista 
tai edistämisorganisaatioiden  sopeutumisvai  
keuksista  muuttuneeseen toimintakenttään. 

1.2 Metsätalouden edistämistoiminta 

Yhteiskunta  normittaa jäsentensä  toimintaa 

asettamalla erilaisia oikeuksia ja  velvoitteita. 
Yhteiskunta joutuu  valtakeinoja  käyttämällä  

puuttumaan yksilöiden  toimintaan, milloin se 
on yleisen  edun kannalta haitallista. Lainsää  
dännöllä on pyritty  säätelemään myös  metsäta  
loudellista toimintaa. On pidetty  tarpeellisena  
kehittää  lainsäädäntöä ja  muodostaa valvonta-ja  
aatteellisia  organisaatioita  elinkeinoelämämme 

kehittymiselle  tärkeiden metsävarojen  käyttä  
miseksi kestävyyden  periaatetta  noudattaen. 
Metsätalouden edistämisorganisaatioiden  tehtä  
vinä ovat  toisaalta metsien käytön  valvonta,  toi  
saalta metsätalouden kaikinpuolinen  kehittä  
minen ja  puun kasvatuksen  lisääminen. 

Yksityismetsätalouden  edistämistoimintaa 
suorittavat keskusmetsälautakunnat, piirimet  
sälautakunnat ja metsänhoitoyhdistykset.  Met  
sälautakuntien tehtävät on määritelty  vuoden 
1967 metsälautakuntia koskevassa  asetuksessa  

seuraavasti: "Keskusmetsälautakuntien ja piiri  
metsälautakuntien tehtävänä on yksityismetsä  
talouden kaikinpuolinen  edistäminen ja yksi  

tyismetsälain  noudattamisen valvontaa koske  
vien tehtävien hoitaminen. Piirimetsälautakun  

tien  tehtävistä  keskeisimpinä  on: 
— valvoa yksityismetsälain  noudattamista; 
— neuvoa ja  ohjata  maanomistajia  puuntuotan  

toa lisäävien ja muiden yksityismetsätalou  
den alaan kuuluvien tehtävien suunnittele  

misessa ja suorittamisessa  sekä  antaa näissä 
tehtävissä,  milloin se on metsänhoitoyhdis  

tysten toiminnan täydentämiseksi  tarpeellis  

ta, ammattiapua  niiden ohjeiden  mukaisesti, 

jotka  metsähallitus  keskusmetsälautakuntaa 
kuultuaan on antanut; 

— kehittää metsäalan yhteistoimintaa;  
— suorittaa koulutus-,  neuvonta-, tiedotus- ja  

suhdetoimintaa;  

— järjestää  metsätaloudellisia retkeilyjä  ja kil  

pailuja."  

Laki  metsänhoitoyhdistyksistä  vuodelta 1950 
määrittelee metsänhoitoyhdistysten  aseman  seu  
raavasti:  "Metsänhoitoyhdistys  on metsänomis  

tajien  yhteenliittymä,  jonka tarkoituksena on 
kohottaa  jäsentensä  ja muidenkin toimialueensa 

metsänomistajien  metsätaloudellista ammatti  
tasoa  ja -taitoa,  ohjata  ja  kehittää  metsän  hoi  
toa ja  käyttöä  sekä järjestää  sitä varten  käy  
tettäväksi ammattineuvojan  apua samoin  kuin 
muutoinkin edistää metsätaloutta alueellaan". 

Piirimetsälautakuntien ja  metsänhoitoyhdis  

tysten  suorittama yksityismetsänomistajiin  koh  
distuva metsätalouden edistämistyö  voidaan ja  
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kaa  kahteen päämuotoon:  ammattiavun antami  
seen ja metsänomistajien  koulutustoimintaan. 
Varsinaisesta  edistämistyöstä  erillisenä  toimin  
tamuotona  on vielä piirimetsälautakunnille  kuu  
luva  lain toimeenpano  ja  valvonta. 

Ammattiapu  on palvelua,  jota  metsäammatti  
mies suorittaa metsänomistajan  toimeksiannos  
ta. Palvelu käsittää metsätaloutta ohjaavia  ja 
kehittäviä toimenpiteitä,  joita ovat  suunnitel  

ma-,  arvioimis-  ja  luokitustyöt,  leimaustoiminta, 

puukaupallinen  edistämistoiminta ja  metsänhoi  

totyöt.  

Metsänomistajien  koulutus on määritelty  
Keskusmetsälautakunta Tapiossa  seuraavasti: 
"Koulutuksella metsätalouden edistämistyön  
osana tarkoitetaan harrastuksen luonteista toi  

mintaa,  jonka  tavoitteena on saada metsätalou  
den  piirissä  toimiva väestö käsittelemään metsää  

ja puuta ammattitaidolla ja  taloudellisesti vii  

saasti,  sekä  saada metsätalouden ulkopuolella  
oleva väestö kiinnostumaan metsäluonnosta ja 

suhtautumaan aktiivisen myönteisesti  metsä-  ja 

puutalouteen."  Koulutus  jakautuu  seuraaviin 
toimintamuotoihin:  suhde-  ja tiedotustoiminta,  

ammattiopetus,  neuvonta sekä  koulutusvälineis  
tön  hankinta ja levittäminen. (MATILAINEN  

1963).  
Lainvalvontatoiminta kohdistuu ensi  sijassa  

yksityismetsälain  noudattamisen valvontaan. Pii  
rimetsälautakunta valvoo myös  metsätalouden 

kestävyyttä  asutuslakien vaikutuspiirissä  olevis  
sa metsälöissä. Muista laeista mainittakoon tär  

keimpinä  metsänparannus- ja puutavaranmit  
tauslait,  joiden toimeenpanossa  ja valvonnassa 

piirimetsälautakunnat  ovat  mukana. Piirimetsä  
lautakunnille kuuluu  myös  eräitä tehtäviä yh  
teismetsälakiin liittyvissä  kysymyksissä.  Keskei  

simpiä,  myös  lakisääteisiä,  tehtäviä ovat  met  

sänhoitoyhdistysten  toiminnan valvonta  ja ke  
hittäminen. (Tapion  vuosikirja  1969).  

1.3 Yksityismetsänomistuksen  rakennemuutos 

Eri metsänomistajaryhmien  metsäpinta-ala  
osuuksien muuttumista sanotaan metsänomis  

tuksen rakennemuutokseksi.  Laajasti  ottaen ra  
kennemuutos sisältää omistajanvaihdokset  kaik  
kien  eri  omistajaryhmien  välillä,  joita  Suomessa 
ovat  yksityishenkilöt,  valtio,  yhtiöt, kunnat  ja  
seurakunnat. Tässä  yhteydessä  tarkastellaan kui  
tenkin niitä rakenteellisia muutoksia,  joita on 

tapahtumassa  yksityishenkilöiden  omistajaryh  

mässä, koska  metsätalouden edistämistoiminta 

kohdistuu nimenomaan yksityismetsätalouteen.  

Lyhyyden  vuoksi  yksityismetsänomistuksen  ra  
kennemuutoksesta käytetään  seuraavassa  termiä 
metsänomistuksen rakennemuutos. 

Metsänomistuksen rakennemuutos on seu  

rausta  koko  yhteiskunnan  rakenteen muuttu  
misesta. Tämän  vuosisadan alussa  noin kolme 

neljännestä  ammatissa toimivasta väestöstä  sai  
toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta. Tällä 
hetkellä maa- ja metsätalousväestön osuus on 
noin 21 % (Tilastokeskuksen  vuoden 1971 työ  

voima-arvio)  ja  vuoteen 2000 osuuden on ennus  
tettu supistuvan  alle  kymmenen  prosentin.  Sa  
manaikaisesti maaseudulla  asuvan  väestön osuus 

on supistunut:  vuosisadan vaihteessa  maaseu  
dulla asui 90  % väestöstä, tällä hetkellä  siellä 

asuu noin puolet  ja vuosisadan lopulla  enää  
noin 35 %. Näin voimakkaat muutokset hei  

jastuvat  myös metsänomistukseen. Yksityismet  
sät  siirtyvät  maanviljelijöiltä  muissa  ammateissa 
toimivien omistukseen. Näistä käytetään  nimi  

tystä  metsätilanomistajat.  

Metsänomistuksen rakenteesta on käytettä  

vissä  vasta  joitakin  alueellisesti  rajoitettuja  ha  

vaintoja.  REUNALAN (1971)  näytteen  mukaan 

metsätilanomistajat  omistivat  vuonna 1970  Kes  
ki-Suomen yksityismetsien  pinta-alasta  21 % ja  
metsälöiden lukumäärästä noin 30 %.  VIRRAN 

(1971)  mukaan metsätilanomistajien  hallussa 
oli  vuonna 1970 21  %  Länsi-Suomen yli  5  ha  ko  
koisten  yksityismetsien  pinta-alasta  ja  24  %  nii  
den lukumäärästä. SEPPÄLÄN (1971  a,  1971  b)  

havaintojen  mukaan Keski-  ja  Itä-Suomessa ja 
Lounais-Suomen ja Uusimaa-Hämeen piirimet  
sälautakuntien alueella metsätilanomistajat  
omistivat noin 15 % metsälöiden pinta-alasta  ja 
30 % niiden lukumäärästä. Esitetyt  luvut eivät  
ole täysin  vertailukelpoisia,  mutta antavat  suur  

piirteisen  kuvan,  jonka  mukaan noin viidennes 

Suomen eteläpuoliskon  metsälöiden pinta-alasta  

ja kolmannes niiden lukumäärästä on metsäti  
lanomistajien  omistuksessa.  

Metsätilanomistajien  osuus lisääntyi  voimak  
kaasti  1960-luvulla ja näyttää  siltä,  että  metsä  

tilanomistajien  määrä  kasvaa  jatkuvasti.  Vuonna  
2000 metsätilanomistajien  ennustetaan omista  
van noin puolet  yksityismetsäalasta.  Metsäti  
lanomistajat  eroavat  monessa suhteessa maan  

viljelijöistä.  Ammatin lisäksi  huomattavin ero 
on  asuinpaikassa:  Keski-Suomen metsätilanomis  

tajista  asui  vuonna 1970 59 % metsälökunnan 

ulkopuolella,  kun  maanviljelijöillä  vastaava  osuus 
oli 12 %. Kaupungissa  asui  42 % metsätilan  



11 

omistajista, 6  % maanviljelijöistä.  Muita eroja  

voi luonnehtia siten,  että metsätilanomistajat  
ovat  keskimäärin nuorempia  ja koulutetumpia  
kuin maanviljelijät,  heidän joukossaan  on huo  
mattavan paljon  naisia ja he ovat  omistaneet 
metsälön lyhyehkön  ajan.  (REUNALA  1971).  

Toistaiseksi ei ole  käytettävissä  tutkimus  

havaintoja  siitä,  missä määrin metsätilanomis  
tajien asenteet metsätalouden edistämistyötä  
kohtaan eroavat  maanviljelijöiden  asenteista.  
JÄRVELÄISEN  (1971)  tutkimuksessa verrat  

tiin perinteellisen  ja  uudenaikaisen maaseutu  
ympäristön  maanviljelijämetsänomistajia  ja to  
dettiin, että  metsänhoidollinen toiminta ja  asen  
teet metsänhoitoa kohtaan ovat kielteisempiä  
uudenaikaisessa ympäristössä.  Tämä saattaa  vii  
tata  siihen,  että  myös  metsätilanomistajien  asen  
teet metsänhoitoa kohtaan ovat kielteisempiä  
kuin  maanviljelijöillä.  RIIHISEN  (1970)  mu  
kaan metsänomistajat  asennoituivat sitä  kieltei  
semmin suunnitteluun ja suoranaisiin metsän  
hoidollisiin toimenpiteisiin mitä vähemmän he 
tietävät metsätaloudesta. Nimenomaan metsä  

tilanomistajien  metsätaloudellisen tiedon tasoa 
ei  tutkimuksessa  mitattu,  mutta kun  yhdistäm  
me RIIHISEN havainnon siihen,  että metsäti  

lanomistajat  asuvat  kaukana metsälöstään ja 
usein vielä kaupunkiympäristössä,  jossa  edelly  

tykset metsätaloudellisen  tiedon hankkimiseksi  

ovat vähäiset, voimme odottaa, että rakenne  
muutoksen myötä  asenteet metsätaloutta koh  
taan muuttuvat kielteisemmiksi.  Näiden tutki  

mustulosten merkityksen  arviointiin liittyy  kui  
tenkin vielä monia epävarmuustekijöitä,  joista  
eräs on  se, että nykyiset  metsätilanomistajat  
ovat  useimmiten  ensimmäisen polven  metsäti  

lanomistajia,  joille  on ainakin lapsuudessa  ollut 
välitön kosketus  metsäänsä.  Asenteet  saattavat 

muuttua, kun omistajiksi  tulee toisen ja kol  
mannen polven  metsätilanomistajia,  jotka  eivät 
ehkä  ole  edes  käyneet  metsässään.  

Rakennemuutos asettaa  metsätalouden edis  

tämistoiminnan entisestä  poikkeavien  ongelmien  

eteen. Metsätilanomistajat  asuvat usein kaukana 
metsälöstään,  jolloin heitä  ei  ole helppo  tavoit  
taa edistämistoiminnan piiriin. Tämä johtuu  
kahdesta seikasta.  Suurenevat etäisyydet  met  

sänomistajan  ja  metsätalouden edistämisorgani  
saation välillä aiheuttavat käytännöllisiä  yhtey  

denpitovaikeuksia.  Metsätilanomistajat  ovat  vai  
keammin tavoitettavissa kuin  maanviljelijät.  Toi  
seksi  metsätilanomistajien  asenteet edistämis  

työtä  ja yleensä  metsätaloutta kohtaan näyttä  
vät  olevan erilaisia kuin  maanviljelijöillä.  Edistä  
mistoiminta voi  kohdata asenteellisia  esteitä,  joi  
den  poistamiseksi  edistämisorganisaatioiden  pe  
rinteelliset toimintatavat  eivät riitä. 

2.  TUTKIMUSMENETELMÄ  JA AINEISTO 

Tutkimusalueeksi  valittiin Keski-Suomen pii  
rimetsälautakunnan (PML)  alue,  koska  tutkimus 

liittyy  osana  REUNALAN (1971)  metsänomis  
tuksen rakennemuutostutkimukseen. Aineisto 

koottiin kesä—lokakuussa 1971 kahdella tavalla: 

Keski-Suomen piirimetsälautakunnan  arkistois  
ta saatiin metsätalouden suunnittelua sekä  met  

sänparannustoimintaa  koskeva  aineisto. Posti  

kyselyllä  kerättiin tiedot metsäteknikoiden ke  
sä-  ja lokakuun  työpäivien  kohdistumisesta eri  

yksityismetsänomistajaryhmiin,  samalla kysyt  
tiin metsänhoitoyhdistysten  suorittamaa met  

sänomistajien  koulutustoimintaa. Postitse selvi  

tettiin myös  Saarijärven  metsäkoululla suori  
tettu metsänomistajien  koulutustoiminta.  Tut  
kimukseen ei otettu mukaan Jyväskylän  met  

sänparannuspiirin  toimintaa, koska  se keskittyy  

laajoihin  yhteishankkeisiin,  joihin osallistumi  
nen riippuu  vain vähän yksityisen  metsänomis  

tajan  aktiivisuudesta. 

Voimassa olevat vuonna 1960 tai myöhem  

min  laaditut metsätalous-  ja metsälösuunnitel  
met  kerättiin piirimetsälautakunnan  arkistoista.  
Heikkoutena oli tärkeimmän tarvittavan tiedon,  

metsänomistajan  ammatin puuttuminen  mones  

sa  tapauksessa.  Ammattitietojen  täydentämisek  

si  jouduttiin  haastattelemaan piirimetsälauta  
kunnan metsänhoitajia  sekä  puhelimitse  piiri  
metsälautakunnan ja metsänhoitoyhdistysten  
metsäteknikoita.  Tällöin ammattitiedot täytet  
tiin ainoastaan luotettavissa tapauksissa.  Puut  
teita oli myös  metsäpinta-alatiedoissa.  Aineis  
ton luotettavuutta heikensi myös  se,  että  arkis  
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toista saatu suunnitelmien määrä  oli vain osa ti  

lastojen  mukaan toteutetuista suunnitelmista. 
Puutteet  ammatti- ja pinta-alatietojen  kohdalla 

johtuvat  ilmeisesti metsäteknikoiden suuresta 

työpaineesta,  jonka  vuoksi huomio suunnitel  
mia  laadittaessa kiinnitetään työn kannalta 

oleellisimpaan.  

Metsänparannustoimintaa  koskeva  aineisto  
käsittää  varsinaiset metsänparannuslain  (MPL:n)  
mukaiset suunnitelmat,  MPL:n 6a §:n  peltojen  

metsityssuunnitelmat  sekä pellonvarauslain  mu  
kaiset  peltojen  metsityssuunnitelmat.  

Piirimetsälautakunnan arkistosta  kerättiin  

vuonna 1970 toteutetut varsinaiset metsänpa  
rannuslain mukaiset suunnitelmat systemaatti  

sena  otoksena,  johon poimittiin  joka toinen 

suunnitelmatyö.  Suunnitelmat sisältävät met  

sänviljely-,  taimikonhoito- ja  lannoitussuunni  
telmat kivennäismailla,  metsänviljelysuunnitel  
miin sisältyy  myös peltojen  metsitystä.  Työn  

johdon  osuus ei  ollut saatavissa  kaikissa  suunni  
telmatöissä,  jolloin  se jouduttiin arvioimaan. 

Arviointiperusteina  käytettiin  Metsähallituksen 
ohjeita  joiden  mukaan työnjohdon  osuus on 

metsänviljelytöissä  15 %,  taimikonhoitosuunni  
telmissa 14  % ja lannoitussuunnitelmissa 10 % 
hankkeen kokonaiskustannuksista. Metsänhoi  

toyhdistyksen  ollessa  hankkeen  toteuttajana  vil  

jelymateriaalikustannukset  ja  työnjohdon  osuus 
maksetaan metsänparannusvaroista  piirimetsä  
lautakunnan kautta. Tällöin työnjohdon  osuu  
den laskentamenetelmiä oli kaksi:  kun maan  

omistaja  itse oli  suorittanut metsänviljelytyön,  
määritettiin työnjohdon  osuus  suunnitelman ar  
vioiduista kokonaiskustannuksista,  koska  todel  
lisia työpalkkoja  ei  ollut saatavissa.  Jos työt  
suoritettiin metsänhoitoyhdistyksen  kautta  saa  
dulla palkkatyövoimalla,  laskettiin työnjohdon  
osuus todellisista kokonaiskustannuksista.  

Aineistoon otettiin mukaan kaikki  vuonna 

1970 piirimetsälautakunnan  alueella toteutetut 
MPL:n 6a §:n peltojen  metsityssuunnitelmat.  
Aineisto jäi  verraten pieneksi,  koska  laki  tuli  
voimaan vuonna 1969 ja aineisto  käsitti  vain 
vuonna 1970 toteutetut suunnitelmat. Useim  

mat toteutetuista suunnitelmista laadittiin lain  

voimaantulemisen vuonna. 

Piirimetsälautakunnasta kerättiin myös  kaik  
ki  pellonvarauslain  mukaiset peltojen  metsitys  
suunnitelmat vuodelta 1970. Aineiston keräyk  
sessä  ei MPL:n  6a §:n eikä  pellonvarausmenet  

telyn  mukaisissa  suunnitelmissa otettu mukaan 
maanomistajalle  maksettavaa  pellonvarauskor  

vausta.  Edistämistoiminnan piiriin kuuluvaksi  
valtion  avustukseksi  luettiin tässä yhteydessä  ai  
noastaan metsänparannuslain  mukainen avus  
tus.  Kaikissa  suunnitelmissa oli  samat tietojen  

hankintaongelmat:  metsänomistajan  ammatti ei  

löytynyt  kaikissa  tapauksissa,  satunnaista puut  
teellisuutta esiintyi joissakin  tapauksissa  myös  

metsäpinta-alatietojen  kohdalla. 
Piirimetsälautakunnan ja metsänhoitoyhdis  

tysten  metsäteknikoilta tiedusteltiin heidän työ  
aikansa kohdistumista  eri metsänomistajaryh  
mien metsälöihin kesäkuussa  ja lokakuussa  
1971. Käytetty  tiedustelulomake on  liitteessä 
1. Tutkimusajankohdat  pyrittiin sijoittamaan  
edistämistoiminnan kannalta vilkkaimpiin  ajan  
kohtiin: kesäkuuhun ajoittuu  metsänparannus  
töiden huippu,  lokakuussa  suoritetaan valtaosa  
leimauksista. Vastausprosentti  kohosi  kesäkuus  
sa 93  %  äin  ja  lokakuussa  73  %:iin.  Metsänhoito  

yhdistysten  metsäteknikoilta tiedusteltiin ajan  

käytön  lisäksi  metsänomistajien  osallistumista 
koulutustoimintaan (lomake  liitteessä 2.).  Ky  

sely  koski  metsänhoitoyhdistysten  järjestämiä  
koulutustilaisuuksia 1. 1 

—
 30. 6. 1971. Koulu  

tus  jaettiin  eri  toimintamuotoihin: metsäpäivät,  

retkeilyt,  tupaillat,  esitelmätilaisuudet,  metsä  
taloudelliset kilpailut  ja  muu koulutustoiminta.  

Kyselyllä  pyrittiin selvittämään eri metsän  

omistajaryhmien  osuus koulutustilaisuuksien 

osanottajamäärästä.  

Myös  Saarijärven  metsäkoulun suorittamasta 
metsänomistajien  koulutuksesta hankittiin tie  

toja  postitse.  Koulutustilaisuuksien osanottaja  
määriä tutkittiin 1. 1.  1969—31. 7. 1971 väli  

seltä ajalta.  Tutkimuksesta jätettiin pois metsä  
talouskurssit  (ns.  isäntäkurssit)  sekä  muille kuin  
metsänomistajille  tarkoitetut kurssit.  

Voimassa  olevat metsän rauhoitukset  kerät  

tiin piirimetsälautakunnan  arkistosta. Lainval  
vontaa  ja sen toteuttamisena ilmeneviä metsien 
rauhoittamisia ei voi pitää  varsinaisena metsä  
talouden edistämisenä, mutta  ne otettiin mu  

kaan,  koska  ne heijastavat  jossain  määrin sitä 
kuinka  hyvin  edistämistoiminta  on tavoittanut 

metsänomistajat.  Lisäksi  tiedot rauhoitetuista 
metsistä oli  helposti  saatavissa.  

Aineistoja kerättäessä metsänomistajat  jaet  
tiin kahteen  ryhmään.  Ryhmään  maanviljelijät  
luettiin ammatissa toimivien lisäksi  maanviljeli  

jäeläkeläiset,  emännät  ja  lesket. Ryhmään  met  

sätilanomistajat  luettiin kuuluviksi  kaikki  muis  
sa ammateissa toimivat, muiden ammattien 

eläkeläiset  sekä  muutamat, joilla  oli  ammatiksi 
mainittu vain herra tai  rouva. 
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3. METSÄTILANOMISTAJAT  METSÄTALOUDEN EDISTÄMISTOIMINNAN 

KOHTEENA  

3.1 Metsätalouden suunnittelu 

Keski-Suomen piirimetsälautakunnan  alueel  
la laadittiin vuosina 1961—70 metsätalous- ja 
metsälösuunnitelmia seuraavasti  (Keski-Suomen  
PML:n  toimintakertomus vuodelta 1970):  

Luku- Pinta-ala,  

määrä ha 

Metsätaloussuunnitelmia 160 55 770 

Metsälösuunnitelmia 1 596 102 720 

Metsätaloussuunnitelmat ovat  yksityiskoh  
taisia metsänkasvatus- ja hakkuusuunnitelmia 

yleensä  suurille metsälöille,  metsälösuunnitelmat 
taas suurpiirteisiä  metsänkäsittelysuunnitelmia  
tavallisesti pienille  tiloille. Piirimetsälautakun  
nan arkistossa  oli metsätaloussuunnitelmia 117 

kpl  ja  metsälösuunnitelmia 187 kpl  eli  yhteensä  
304  kpl,  mikä on 17 % kaikkien voimassaole  
vien suunnitelmien lukumäärästä. Vähäinen ar  

kistoitu määrä  johtuu  ilmeisesti siitä,  että  var  
sinkaan metsänhoitoyhdistysten  laatimia metsä  
lösuunnitelmia ei  yleensä  arkistoida piirimetsä  
lautakuntaan. Taulukossa 1. esitetään laadittu  

jen metsätalous-  ja  metsälösuunnitelmien luku  
määrä  sekä  metsätilanomistajien  osuus laadi  
tuista suunnitelmista. 

Metsätaloussuunnitelmista 34  % oli  tehty  

metsätilanomistajille.  Metsälösuunnitelmissa vas  
taava prosenttiluku  oli  24  %.  Molempien  suun  

nitelmalajien  yhteismäärästä  laadittiin 28  % 

metsätilanomistajien  hallinnassa  oleviin  metsä  
löihin.  Verrattaessa metsätilanomistajille  laadit  

tujen  suunnitelmien suhteellista  osuutta metsä  

tilanomistajien suhteelliseen osuuteen Keski-  
Suomen yksityismetsänomistajien  lukumäärästä 

(30  %) havaitaan,  että metsätaloussuunnitelmia 

laadittiin suhteellisesti enemmän metsätilan  

omistajille  kuin  maanviljelijöille,  mutta metsälö  
suunnitelmia sen sijaan  suhteellisesti vähemmän. 
Yhteensä suunnitelmia laadittiin suhteellisesti 

hiukan vähemmän metsätilanomistajille  kuin 

maanviljelijöille.  Taulukossa 2. tarkastellaan laa  

dittuja  suunnitelmia pinta-alojen  perusteella.  
Pinta-alatiedot puuttuivat  30 suunnitelmasta 

ja lisäksi  ammattitiedot puuttuivat  32  suunni  
telmasta. Metsänomistajien  ammattijakautuman  
tarkastelu pinta-alatietojen  pohjalla  koostui  
näin ollen 242 metsälöstä. Metsätilanomista  

jille  laadittujen  suunnitelmien pinta-ala  oli  30 %  
koko  suunnitelmapinta-alasta.  Yksityismetsä  
alasta  metsätilanomistajat  omistivat 21 %, joten  
heille laadittiin suunnitelmia suhteellisesti  enem  

män kuin maanviljelijöille.  

Taulukko 1. Voimassa olleiden metsätalous-ja  metsälösuunnitelmien lukumäärä vuonna 1971 Keski-  
Suomessa. 

Table 1. Number of  forest  management  plans  in  effect  in  1971 in  Keski-Suomi.  

Suunnitelmalaji 

Type of  plan 

Suunnitelmien  lukumäärä  

Number  of  plans 

Metsänomistajien  
ammatti tiedossa  

Profession of  forest  

owner known  

Metsätilanomistajia  

Non-farmer forest  owners 

Lukumäärä  

Number 

%  

Metsätalous- 

suunnitelmat 

Management  

plans  for large  
forests  

117 110 38 34  

Metsälösuunni- 

telmat 

187 157 37 Management  

plans  for  small 

forests  

24  

Yhteensä 

Total 
304 267 75 28 
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Taulukko 2. Voimassa olleiden metsätalous- ja metsälösuunnitelmien pinta-ala  vuonna 1971 Keski-  
Suomessa. 

Table 2.  Area under  forest  management plans  in 1971 in  Keski-Suomi.  

Kuvassa  1. esitetään  taulukoiden 1. ja  2. tu  
lokset. Kuvaan  on merkitty  paksuilla  vaakavii  
voilla metsätilanomistajien  osuus Keski-Suomen 
yksityismetsälöiden  lukumäärästä (30  %) ja 

pinta-alasta  (21  %). Viivan alapuolelle  jäävä  

pylväs  osoittaa,  että edistämistyö  kohdistuu 
suhteellisesti voimakkaammin maanviljelijöihin  

kuin metsätilanomistajiin,  viivan yläpuolelle  ko  
hoava pylväs  kuvaa päinvastaista  tilannetta. 

Metsätalouden suunnittelu kohdistui metsä  

tilanomistajien  metsälöihin enemmän  kuin 

maanviljelijöiden  metsälöihin. Ainoastaan met  
sälösuunnitelmien suhteellinen lukumäärä oli 

pienempi kuin  maanviljelijäryhmässä.  Metsä  

Kuva  1.  Metsätilanomistajien  osuus  vuonna 1971 voimassa  olleista  metsätalous-  ja metsälösuunni  
telmista Keski-Suomessa. 

Figure  1. The percentage share of  forest  management plans  held by  non-farmer  forest  owners  in  
1971 in Keski-Suomi. 

Suunnitelmalaji 

Type of  plan 

Suunnitelmien  pinta-ala 
Area  of  plans 

Metsänomistajien omistuksessa  
Owned  by  non-farmer forest  owners  

ha ha % 

Metsätaloussuunnitelmat 

Management  plans  for 

large  forests  

20  630 1 200 35 

Metsälösuunnitelmat 

17 090 4 070 24 Management  plans  for 
small forests  

Yhteensä 

Total 
37 720  11 270 30  
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tilanomistajat  näyttävät  pyrkivän  suunnitelmal  
liseen metsätalouden harjoittamiseen  enemmän  
kuin  maanviljelijät.  He  laativat enemmän yksi  

tyiskohtaisia  metsänkasvatus-  ja hakkuuohjeita  
sisältäviä metsätaloussuunnitelmia kuin  yleis  
luonteisia metsälösuunnitelmia. 

Metsätalouden suunnittelu kohdistui enem  

män  suuriin metsätilanomistajien  metsälöihin 
kuin  pieniin.  Tämä voidaan päätellä  verrattaessa  
suunnitelmien suhteellista lukumäärää ja  pinta  
alaa. Ilmeistä on,  että metsätilanomistajat  -ryh  
mä on jossain  määrin kaksijakoinen.  Vaikka 
tämä edistämistoiminnan muoto kohdistuukin 

metsätilanomistajiin  kokonaisuutena enemmän  
kuin maanviljelijöihin,  näyttää  siltä,  että  pienet  

metsätilanomistajien  metsälöt  jäävät  metsäta  
louden suunnittelun ulkopuolelle.  Tähän olisi 
kiinnitettävä riittävää huomiota sekä edistämis  

organisaatioissa  että  metsäpoliittisissa  tutkimuk  
sissa. 

3.2 Metsänparannustyöt  

3.21 Varsinaiset metsänparannuslain  

(MPL:n)  mukaiset suunnitelmat 

Systemaattisella  otannalla saatu otos  käsitti 

537 metsälöä,  joissa  oli  vuonna 1970 toteutet  

tv  jokin  metsänparannuslain  mukaista avustusta  
saanut suunnitelma (metsänviljely-,  lannoitus-,  
taimikonhoito- tai normaali MPL:n mukainen 

pellonmetsityssuunnitelma).  Metsänomistajan  
ammattitiedot puuttuivat  52 suunnitelmasta 

tietojen  täydentämisenkin  jälkeen,  ammattitie  
dot saatiin 90  %:lle  näytteestä.  Metsäpinta-ala  
tiedot saatiin 468 metsälöstä. Suunnitelma  

metsälöiden yhteenlaskettu  metsäpinta-ala  oli 
33 790 ha, joista metsänomistajien  ammatti  
tiedot puuttuivat  1 760 ha:n osalta. Ammatti  

jakautuma perustuu 32  030 hehtaariin. Valtiol  
ta tulleen avustuksen  yhteismäärä oli 191 690 

mk,  josta ammattitiedot selvisivät 174 470 
mk  :n osalta. Metsänparannuslain  mukaista  avus  
tusta  saanut  pinta-ala  oli  1 159 ha,  metsänomis  

tajan  ammattitiedot puuttuivat  76  ha:n osalta.  
Varsinaisia MPL:n mukaisia  suunintelmia koske  

vat  tulokset esitetään taulukoissa 3.  ja  4. 

Metsänparannustoiminnan  kohdistumista ko  
konaisuutena metsätilanomistajiin  ja maanvil  

jelijöihin  havainnollistaa kuva 2. Metsätilan  
omistajien suhteellinen osuus  Keski-Suomen yk  

sityismetsälöiden  lukumäärästä ja pinta-alasta  
on merkitty  paksuilla  vaakaviivoilla kuten  edel  
lisessäkin kuvassa.  

Kokonaisuutena metsänparannustoiminta  
kohdistui suhteellisesti voimakkaammin metsä  

tilanomistajien  kuin maanviljelijöiden  metsälöi  

Taulukko 3. Varsinaiset metsänparannuslain  mukaiset suunnitelmat vuonna 1970  Keski-Suomessa.  
Table 3. Forestry  plans  under the Forest Improvement Law  in  1970 in Keski-Suomi.  

Yhteensä  

Total  

Metsätilan-  

omistajilla  
Non-farmers 

Metsätilanomistajien osuus,  % 
Percentage share  of  non- 
farmers 

Suunnitelmametsälöiden 

lukumäärä, kpl  
Number of  forests  having  

plans  

485 110 23 

Suunnitelmametsälöiden 

pinta-ala,  ha 
Area of  forests  having  

plans,  ha 

32 030  6 800 21 

MPL:n  mukaista  asustusta  

saanut pinta-ala,  ha 
Area of  plans,  ha 

1 083 282 26 

Avustuksen  määrä, mk 

Amount  of financial  
aid,  Fmk 

174 470  44 260  25  
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Kuva 2.  Metsätilanomistajien  osuus varsinaisista  MPL:n mukaisista suunnitelmista Keski-Suomessa,  
kaikki  suunnitelmalajit.  

Figure  2. The percentage share of  forestry  plans  held by  non-farmer forest  owners  under the  Forest  

Improvement  Law  (Figures  3—6  combined).  

hm.  Metsätilanomistajat  käyttivät  metsänparan  
nusvaroja  suhteellisesti enemmän  (25  %)  kuin 
maanviljelijät  verrattuna heidän suhteelliseen 
metsäalaansa Keski-Suomessa (21  %).  Myös 
MPL:n  mukaista avustusta  saanut pinta-ala  oli 

metsätilanomistajilla  suhteellisesti suurempi  
kuin maanviljelijöillä.  Metsänparannustoiminta  
kohdistui  keskimääräistä suurempiin  metsäti  
loihin. Tämä nähdään,  kun  verrataan metsätilan  

omistajien osuuksia suunnitelmametsälöiden 

pinta-alasta  ja lukumäärästä (kuva  2.).  Tulokset 
laskettiin myös  erikseen kullekin neljälle  suun  

nitelmatyypiile.  Nämä on koottu  taulukkoon 4. 
Kuvissa  3—6. esitetään taulukon 4. tulokset  

graafisina.  Tarkasteltaessa metsänomistajien  
suhteellista lukumäärää suunnitelmien laatimi  

sessa havaitaan,  että ainoastaan peltojen  metsi  

tystä  suoritettiin metsätilanomistajille  enemmän  
kuin maanviljelijöille.  Muita suunnitelmia laa  
dittiin metsätilanomistajille  lukumäärän perus  
teella vähemmän kuin maanviljelijöille,  näistä 

metsänviljelyä  suoritettiin suhteellisesti vähiten. 
Verrattaessa  avustuksen  prosenttista  määrää  

metsätilanomistajien  omistuksessa  olevaan yksi  

tyismetsän  pinta-alaan  nähdään,  että kaikissa  

suunnitelmalajeissa  metsätilanomistajille  myön  
nettiin suhteellisesti enemmän  avustusta  kuin 

maanviljelijöille.  Suhteellisesti eniten  avustusta  

myönnettiin  peltojen  metsityksessä  ja metsien  
lannoituksessa. 

Taulukkoon on myös  koottu keskimääräiset 

suunnitelmapinta-alat  ja  keskimääräinen avustus  
hehtaaria kohti.  Metsätilanomistajilla  oli  keski  
määräistä suurempi suunnitelmapinta-ala  met  

sänviljelyssä  ja  lannoituksessa,  mutta pienempi  
taimikonhoidossa ja peltojen  metsityksessä.  
Vaihtelut keskimääräisen avustuksen  kohdalla 

varsinkin taimikonhoitosuunnitelmissa saattavat 

johtua  pienestä  aineistosta. 
Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta,  että  

metsätalouden edistämistyö  varsinaisten met  

sänparannuslain  mukaisten suunnitelmien muo  
dossa kohdistui suhteellisesti voimakkaammin 

metsätilanomistajien  kuin  maanviljelijöiden  met  
sälöihin sekä  myönnettyä  avustusta  että avus  
tusta saanutta pinta-alaa  tarkasteltaessa.  Näin 
oli  erityisesti  peltojen  metsityksen  ja  lannoituk  
sen  kohdalla. Kokonaisuutena metsänparannus  
toiminta kohdistui enemmän  suuriin  metsätilan  

omistajien metsälöihin kuin pieniin.  
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Taulukko 4.  Varsinaiset MPL:n mukaiset suunnitelmat suunnitelmalajeittain  vuonna 1970. 
Table 4.  Forestry  plans  under the Forest  Improvement  Law  by  plan  types  in  1970 in  Keski-Suomi. 

Metsän-  

viljely  
Forest  

Lannoitus  

Forest  

fertili-  
zation 

Taimikon  

hoito  

Seedling 
stand 

improvement 

Peltojen 

metsitys 

Afforestation 

regener-  

ation 

Suunnitelmien lukumäärä 

Number of  plans  
342 69 14 60  

Metsätilanomistajille  
Plans  for  non-farmers  

69 17 4 20  

Metsätilanomistajien  osuus, %  

Percentage  share  of  non-farmers  
20 25 29 33  

MPL:n  mukaista  avustusta  saanut 

pinta-ala,  ha 

Area of plans,  ha 

648 245 88 101 

Metsätilanomistajilla,  ha 
Owned by  non-farmers,  ha 

156 76 18 31 

Metsätilanomistajien  osuus,  % 

Percentage  share  of non-farmers  
24 31 21 31 

MPL:n  mukainen avustus,  mk 

Amount of  financial  aid,  Fmk 
146 340 2 560 2 530 23 040 

Metsätilanomistajille  myönnetty,  mk  
Amount of aid  for  non-farmers,  Fmk 

35 410 800 670 7 390 

Metsätilanomistajien  osuus,  % 

Percentage  share of  non-farmers  
24 31 27 32 

Keskimääräinen suunnitelma- 

pinta-ala,  ha 

Average  area of  plans,  ha 

1.90 3.60 6.30 1.70 

Suunnitelmapinta-ala  metsätilan- 

omistajilla,  ha 
Area of  plans  for  non-farmers,  ha 

2.30 4.50 4.60 1.60 

Keskimääräinen avustus,  mk/ha  

Average  amount  of financial  aid,  
Fmk /ha 

226 10 29 229  

Avustus  metsätilanomistajille,  mk/ha 
Financial  aid  for  non-farmers,  Fmk/ha 

227 10 36 237 
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Kuva  3.  Metsätilanomistajien  osuus laadituista metsänviljelysuunnitelmista  Keski-Suomessa.  
Figure  3. The percentage share of  forest  regeneration  plans  held by non-farmer  forest  owners.  

Kuva  4. Metsätilanomistajien  osuus laadituista lannoitussuunnitelmista Keski-Suomessa. 
Figure  4.  The  percentage share of  forest  fertilization  plans  held by  non-farmer forest  owners.  
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Kuva  5.  Metsätilanomistajien  osuus laadituista taimikonhoitosuunnitelmista Keski-Suomessa.  

Figure  5.  The percentage share of seedling-stand  improvement  plans  held by  non-farmer forest  owners.  

Kuva  6. Metsätilanomistajien  osuus normaaleista MPL:n  mukaisista  peltojen  metsityssuunnitelmista  
Keski-Suomessa. 

Figure 6. The  percentage share  of  normal afforestation  plans  held by  non-farmer forest  owners 
under the Forest  Improvement  Law. 
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Taulukko 5.  Metsänparannuslain  6a §:n mukaan  toteutetut peltojen  metsätyssuunnitelmat  vuonna 
1970 Keski-Suomessa. 

Table 5. Afforestation  plans  under paragraph  6a of the Forest  Improvement  Law  in 1970 in Keski-  
Suomi. 

Kuva  7.  Metsätilanomistajien  osuus MPL:n  6a §:n  mukaisista peltojen  metsityssuunnitelmista  Keski  
suomessa. 

Figure  7. The percentage share  of afforestation  plans  held by  non-farmer  forest  owners  under 

paragraph  6a of  the Forest  Improvement  Law. 

Suunnitelmien lukumäärä —  Number of  plans  40 

Ammatti  tiedossa —  Profession  of  forest  owner  known 34 

Metsätilanomistajilla  —  Plans  for  non-farmers  13 

Metsätilanomistajien  osuus,  %  —  Percentage  share of non-farmers  38 

letsityspinta-ala,  ha —  Afforestation  area, ha 71 

.mmatti  tiedossa,  ha — Profession  of  forest  owner  known,  ha 60 

letsätilanomistajilla,  ha  —  Owned  by  non-farmers, ha 22 

letsätilanomistajien  osuus,  %  —  Percentage  share of non-farmers  37 

lyönnetty  avustus,  mk  —  Amount of  financial  aid,  Fmk 30 260 

Lmmatti tiedossa,  mk  —  Profession  of forest  owner  known,  Fmk 25 880 

letsätilanomistajille  myönnetty,  mk  —  Amount of  aid  for  non-farmers,  Fmk 9 550 

letsätilanomistajien  osuus,  %  —  Percentage  share of  non-farmers 37 

keskimääräinen metsityspinta-ala,  ha —  Average  afforestation  area,  ha 1.80 

letsityspinta-ala  metsätilanomistajilla,  ha —  Afforestation  area for  non-farmers,  ha 1.70 

keskimääräinen avustus,  mk/ha  —  Average  financial  aid, Fmk/ha 760 

Lvustus  metsätilanomistajille,  mk/ha —  Financial aid  for  non-farmers, Fmk/ha  730 
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3.22 Peltojen  metsitykset  metsänparannuslain  
6a §  :n  mukaan 

Piirimetsälautakunnan arkistosta kerättiin 

kaikki  vuonna 1970 toteutetut  MPL:n 6a §:n 

peltojen  metsityssuunnitelmat.  Koska  laki  tuli  
voimaan vasta vuonna 1969, ei suunnitelmien 
lukumäärä ehtinyt  kohota suureksi,  ja  aineisto  
käsitti  vain 40  suunnitelmaa. Ammattitietoja 
ei saatu 6 suunnitelmaan. Tulokset esitetään 

taulukossa 5.  ja  kuvassa  7.  

Metsätilanomistajille  laadittuja  suunnitelmia 
oli  13 eli 38  % kaikista  suunnitelmista. Metsä  

tilanomistajat  metsittivät peltojaan  lukumääräi  
sesti  suhteellisesti enemmän  kuin  maanviljelijät,  
heidän omistuksessaan oleva suhteellinen metsi  

tyspinta-ala  oli suurempi  ja he saivat  avustusta  
suhteellisesti  enemmän  kuin  maanviljelijät.  Kes  
kimääräinen metsityspinta-ala  oli heillä hiukan 

pienempi  kuin maanviljelijöillä.  Metsänparan  
nuslain 6a §  :n mukaista peltojen  metsitystä  suo  
ritettiin metsätilanomistajien  metsälöissä suh  
teellisesti vielä enemmän  kuin varsinaisia MPL:n 

mukaisia suunnitelmia. 

3.23 Peltojen  metsitykset  pellonvarauslain  
mukaan 

Kaikki  vuonna 1970 toteutetut pellonvaraus  
lain  mukaiset suunnitelmat kerättiin piirimetsä  

lautakunnan arkistosta. Suunnitelmia oli 65,  

yhdestä  puuttuivat  ammattitiedot  ja sen  lisäksi  
kahdesta  metsityspinta-alatiedot.  Tulokset  esite  
tään  taulukossa  6.  ja  kuvassa  8.  

Metsätilanomistajat  metsittivät peltojaan  pel  
lonvarausmenetelmää käyttäen suhteellisesti 
huomattavasti enemmän  kuin maanviljelijät.  
Tämä havaitaan sekä suunnitelmametsälöiden 

suhteellisen lukumäärän että pinta-alan  perus  
teella.  Pellonvaraussopimuksen  laatineet ja pel  

tojaan  metsittäneet metsätilat olivat suurempia  
kuin  metsätilanomistajien  metsälöt  yleensä,  mi  
kä  näkyy  siitä,  että metsätilanomistajien  osuus  
suunnitelmametsälöiden pinta-alasta  oli  suu  

rempi  kuin heidän osuutensa  metsälöiden luku  
määrästä. 

Metsänparannuslain  mukaista avustusta  

myönnettiin  metsätilanomistajille  noin kaksin  
kertainen  määrä heidän omistamaansa suhteelli  

seen metsäalaan verrattuna. Metsätilanomista  

jien  metsittämät peltoalueet  olivat  keskimäärin 
hiukan suurempia  kuin maanviljelijöiden.  .Met  

sätilanomistajien  suuri  osuus peltojen  metsityk  
sessä on luonnollinen seuraus maataloudesta ir  

tautumisesta. 

Yhteenvetona metsänparannustoiminnasta  
metsätalouden edistämistoiminnan muotona  voi  

daan  esittää seuraavat päätulokset:  
Kokonaisuutena piirimetsälautakunnan  ja  

metsänhoitoyhdistysten  suorittama metsänpa  

Taulukko 6.  Pellonvarauslain mukaiset peltojen  metsityssuunnitelmat  vuonna 1970  Keski-Suomessa.  
Table  6.  Afforestation  plans  under the Field Reservation Law  in 1970 in  Keski-Suomi.  

Yhteensä  

Total  

Metsätilan-  

omistajilla  

Non-farmers 

Metsätilanomis-  

tajien osuus,  % 

Percentage share 

of  non-farmers 

Suunnitelmien lukumäärä 

Number of  plans  
64 24 38  

Suunnitelmametsälöiden pinta-ala,  ha 
Area of forests  having  plans,  ha 

2 660 1 070 40  

Metsityspinta-ala,  ha 

■Afforestation  area,  ha 
186 77 41 

F  
Avustuksen  määrä, mk  

Amount of  financial  aid,  Fmk 
44 940 18 330 41 

Keskimääräinen  metsityspinta-ala,  ha 

Average  afforestation  area,  ha 
2.90 3.20 

Keskimääräinen avustus, mk/ha 

Average  financial  aid,  Fmk /ha 
2 40 240 
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Kuva  8.  Metsätilanomistajien  osuus pellonvarauslain  mukaisista  peltojen  metsityssuunnitelmista  Keski  
suomessa. 

Figure  8.  The  percentage share  of afforestation  plans  held by  non-farmer  forest  owners  under the 
Field Reservation Law.  

rannustoiminta kohdistui suhteellisesti voimak  

kaammin metsätilanomistajien  kuin  maanviljeli  

jöiden  metsälöihin. Metsätilanomistajien  omis  
tuksessa  oleva  MPL:n mukaista avustusta  saanut 

metsäpinta-ala  sekä avustuksen määrä olivat 
suhteellisesti  suuremmat  kuin  maanviljelijöillä.  

Yksityisten  suunnitelmalajien  kohdalla havai- 
taan seuraavaa: 

— Suhteellisesti eniten  suoritettiin pellonvaraus  

menettelyn mukaista peltojen  metsitystä.  
Tämä voidaan todeta  avustuksen  määristä ja 
avustusta  saaneesta pinta-alasta;  

— Lähes yhtä  paljon  (suhteellisesti)  metsitet  
tiin peltoja  MPL:n  6a S  :n mukaan; 

—  Suhteellisesti vähäisintä metsätilanomistajien  
metsälöihin kohdistuneessa metsänparannus  
toiminnassa oli metsänviljely  ja taimikon  
hoito. Näitäkin suoritettiin tämän  omistaja  

ryhmän  metsälöissä suhteellisesti enemmän  
kuin  maanviljelijöiden  metsälöissä;  

— Suunnitelmien keskimääräinen pinta-ala oli 

metsätilanomistajilla  suurempi  metsänviljely-,  
lannoitus-  ja  pellonvarausmenettelyn  mukai  
sissa  peltojen  metsityssuunnitelmissa,  pie  
nempi muissa peltojen  metsityssuunnitelmis-  
sa  ja taimikonhoitosuunnitelmissa kuin  maan  

viljelijöillä.  

Metsätilanomistajat  näyttävät  olevan kaksi  

jakoinen  omistajaryhmä:  metsänparannustoi  
minta keskittyi  voimakkaammin keskimääräistä 

suurempiin  metsätilanomistajien  metsälöihin,  

pienet  metsälöt näyttivät  jäävän vähemmälle 
huomiolle. 

3.3 Metsänomistajien  koulutus 

3.31  Metsänhoitoyhdistykset  

Keski-Suomen piirimetsälautakunnan  alueel  
la toimii 27 metsänhoitoyhdistystä.  Metsänhoi  

toyhdistysten  toimintapiirit ovat  samat kuin 
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Taulukko 7.  Metsänhoitoyhdistysten  järjestämät  metsänomistajien  koulutustilaisuudet ja  niiden osan  

ottajat  1.  1  —  30. 6.  1971 Keski-Suomessa.  
Table 7.  Educational  activity  of the Forest  Management  Associations  in Keski-Suomi between Ist  

January  and 30th June 1971. 

Kuva  9.  Metsätilanomistajien  osuus Keski-Suomen metsänhoitoyhdistysten  1.1—30.6.1971 järjestä  
mien koulutustilaisuuksien osanottajamäärästä.  

Figure  9.  The percentage share of  attendance at educational activities  of  the Forest  Management  

Associations for non-farmer forest  owners. 

koulutusmuoto  

"ype  of education  

Osanottajia 

Participation  

Osanottajista  metsätilan-  

omistajia 

Non-farmer forest  owners 

henkilöä  % henkilöä  %  

persons  per  cent persons  per cent 

Metsäpäivät  —  Forestry  days  489 24 80 16 

Retkeilyt  —  Forestry  excursions  294  15 28  10 

Tupaillat  —  Educational house evenings  612  30 47 8 

Esitelmätilaisuudet  —  Forestry  lectures 275  14 22  8 

Kilpailut  —  Forestry  competitions  294 15 46 16 

Muu koulutustoiminta  — Other educational 

activities  

40 2 10 25 

Yhteensä 

Total 
2 004 100 233 12 
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asianomaisten kuntien alueet seuraavin poik  
keuksin:  Jyväskylän  Metsänhoitoyhdistykseen  
kuuluvat  Jyväskylän  kaupunki  ja  maalaiskunta 

ja  Muuramen  ja Säynätsalon  kunnat,  Äänekos  
ken Metsänhoitoyhdistykseen  kuuluvat Ääne  
kosken  ja Suolahden kauppalat.  Metsänhoito  

yhdistyksistä  18 (67  %)  ilmoitti järjestäneensä  

metsänomistajien  koulutustilaisuuksia henkilö  
kohtaisen neuvonnan lisäksi  1.  I—3o. 6. 1971 

välisenä aikana. 

Metsänhoitoyhdistysten  järjestämiin koulu  
tustilaisuuksiin osallistui  yhteensä  2  004  met  

sänomistajaa.  Sama metsänomistaja  on voinut 
tulla luetuksi useampaan kertaan,  mikäli hän on 
osallistunut eri koulutusmuotoihin. Taulukkoon 

7. ja kuvaan  9. on koottu koulutustoimintaa 
koskevat  tulokset.  

Tupaillat  olivat tärkeimpänä  koulutusmuo  

tona, niiden osanottajien  osuus oli lähes kol  
mannes kaikista  osanottajista.  Toisena huomat  
tavana koulutuksen  muotona olivat metsäpäi  
vät,  joiden  osuus oli noin neljännes.  Metsätilan  

omistajien osuus osanottajamääristä  oli pienin  

tupailtojen  kohdalla,  joihin osallistuneista  8  % 
oli metsätilanomistajia.  Muu  koulutustoiminta,  

jossa metsätilanomistajien  osuus oli suurin,  
25 %,  ei  anna aihetta perusteltuihin  päätelmiin,  
koska  kyseessä  oli pelkästään  yksi  tilaisuus. 

Metsäpäivät  ja metsätaloudelliset kilpailut  ta  
voittivat ,  parhaiten  metsätilanomistajat.  Näissä  

metsätilanomistajien  osuus oli 16 %. Verrat  
taessa kaikkiin koulutusmuotoihin osallistunei  

den metsätilanomistajien  osuutta heidän suh  
teelliseen määräänsä  Keski-Suomessa  (30  %) ha  
vaitaan,  että metsänhoitoyhdistysten  suoritta  
ma metsänomistajien  koulutustoiminta kohdis  
tui suhteellisesti enemmän maanviljelijöihin  

kuin  metsätilanomistajiin.  Koulutustoimintaan 
kokonaisuutena osallistui  metsätilanomistajista  
vain runsas  kolmasosa (12 %)  heidän suhteelli  
sesta  määrästään.  Tupailtojen  merkitys  perin  
teellisesti huomattavana koulutusmuotona näyt  

tää  menettävän  merkitystään  yhteiskuntaraken  
teen muuttuessa.  Entiset  metsätaloudellisen tie  

tämyksen  lisäämiseen tähtäävät keinot eivät ole 
enää yhtä  tehokkaita kaupungistuvassa  yhteis  
kunnassa. Yhä useammat  metsätilanomistajat  

jäävät  koulutustoiminnan ulkopuolelle.  

3.32 Saarijärven  metsäkoulu 

Saarijärven  metsäkoulun järjestämiin  koulu  
tustilaisuuksiin 1. 1. 1969—31. 7. 1971 välisenä 

aikana osallistui  yhteensä  137 metsänomistajaa.  
Tutkimuksesta jätettiin pois  100—200 päivää  
kestävät metsätalouskurssit sekä  muille kuin 

metsänomistajille  järjestetyt kurssit.  Taulukossa 
8. esitetään eri kursseille osallistuneiden met  

sänomistajien  määrät.  
Samoin  kuin metsänhoitoyhdistysten  järjes  

tämissä koulutustilaisuuksissa,  myös  metsäkou  
lun järjestämissä  koulutustilaisuuksissa  metsäti  

lanomistajia  oli suhteellisesti vähemmän kuin 

maanviljelijöitä.  Metsäkoulun järjestämien  kurs  
sien  osanottajista  metsätilanomistajia  oli  7  %. 

Kun  tarkastellaan metsänhoitoyhdistysten  ja 
metsäkoulun suorittamaa metsänomistajien  kou  
lutustoimintaa yhtenä  kokonaisuutena havai  

taan, että  kaikkien  koulutusmuotojen  yhteisestä  
osanottajamäärästä  metsätilanomistajia  oli  11 %.  

Koulutustoiminta oli siis  ainoa metsätalou  

den edistämistoiminnan muoto,  joka ei tavoit  
tanut metsätilanomistajia  samassa laajuudessa  

Taulukko 8.  Metsänomistajien  koulutus Saarijärven  metsäkoululla 1. 1. 1969—31. 7. 1971. 
Table 8.  Short courses  at  the Saarijärvi  Forestry  School between Ist  January  1969  and  31st  July  1971 
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kuin  maanviljelijöitä.  Eräänä  syynä  tähän lienee 

se, että metsätilanomistajista  huomattava osa  
asuu metsätilansa tai metsälön sijaintikunnan  

ulkopuolella.  REUNALAN  tutkimuksen (1971)  
ennakkotulosten mukaan 81 % metsätilanomis  

tajista asui  tilan  ulkopuolella  ja 51 % metsälön  

sijaintikunnan  ulkopuolella.  Välimatkojen  li  
säksi  koulutustilaisuuksista  poisjääminen  saattaa 

johtua  metsätilanomistajien  pyrkimyksestä  käyt  
tää  ammattiapua  metsälönsä hoidossa. Metsälö  

jätetään  yhä  suuremmassa määrin piirimetsälau  
takunnan tai  metsänhoitoyhdistyksen  ammatti  
miehen hoitoon eikä osallistumista erilaisiin 

koulutustilaisuuksiin nähdä mielekkäänä. Met  

sätaloudellinen tietämys  hankitaan yleisten  tie  
dotusvälineiden kautta.  Tässä  ei ole  mahdollista 

ryhtyä  tarkemmin analysoimaan  syitä  metsäti  

lanomistajien  vähäiseen osallistumiseen koulu  

tustilaisuuksiin,  voidaan vain todeta,  että met  
sänomistuksen rakennemuutos tullee piankin  
vaatimaan metsänomistajien  koulutuksen  tavoit  
teiden ja keinojen  perusteellista  uudelleenhar  
kintaa. 

3.4 Metsäteknikoiden ammattiapu  

Keski-Suomen piirimetsälautakunnan  alueel  
la  toimi kesäkuussa  1971 20  piirimetsälautakun  
nan ja 52 metsänhoitoyhdistysten  palveluksessa  
olevaa metsäteknikkoa. Heitä pyydettiin  pitä  
mään  kirjaa  työaikansa  kohdistumisesta maan  
viljelijöiden  ja  metsätilanomistajien  metsälöihin 
kesäkuun ja lokakuun  ajan.  Jatkuvalla  kirjan  

pidolla  ei  metsäteknikoita katsottu  voitavan ra  
sittaa. Vastausprosentti  oli  kesäkuun  postikyse  

Taulukko 9. Keski-Suomen piirimetsälautakunnan  ja  metsänhoitoyhdistysten  metsäteknikoiden työ  

ajan  kohdistuminen eri yksityismetsänomistajaryhmien  metsälöihin kesäkuussa  ja  loka  
kuussa  1971. 

Table 9.  Distribution of  working  time  of  the  forest  technicians of  the District  Forestry  Board and  the 
Forest  Management  Associations  in  Keski-Suomi  in June and October 1971. 

Omistajaryhmä  
Owner  group  

Työaika  

Working time  

Yksityismetsänomistajiin  
kohdistunut  työaika  

Working time for private 

forests  

tuntia  
—

 hours  % tuntia  — hours % 

Maanviljelijät  — Farmers  5 012 53 5 012 72  

Metsätilanomistajat  —  Non-farmers  1 986 21 1 986  28  

Muut  ja  toimistotyöt  —  Others  and  

office  work 
2 421 26 

Yhteensä — Total 9 420 100 6 998  100 

Lokakuu  —  October 

Omistajaryhmä  
Owner  group  

Työaika 

Working  time 

Yksityismetsän  omistajiin 
kohdistunut  työaika 

Working time  for  private 

forests  

tuntia 
—

 hours  % tuntia — hours  

Maanviljelijät  —  Farmers 4 244 58  4  244  77 

Metsätilanomistajat  —  Non-farmers  1 282 17 1 282  23 

Muut  ja  toimistotyöt  —  Others  and  

office  work 
1 821 25 

Yhteensä — Total 7 347 100 5 526  100 
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Kuva  10.  Keski-Suomen piirimetsälautakunnan  ja metsänhoitoyhdistysten  metsäteknikoiden työajan  
kohdistuminen metsätilanomistajien  metsälöihin kesäkuussa  ja  lokakuussa  1971. 

Figure  10. Proportion  of  working  time  of the forest  technicians of  the District  Forestry  Board and 
the Forest Management  Associations  spent on  work  for  non-farmer forest  owners  in  June and  October 

1971. 

lyssä 93  %  ja  lokakuussa 73  %.  Haastateltavat va  
littivat vastaamattomuuden tai vastausten vii  

västymisen  syyksi  suurta  työpainetta.  Tulokset 
esitetään taulukoissa 9. ja 10. ja kuvassa  10. 

Taulukosta 9. nähdään,  että metsäteknikoi  
den työajasta  kohdistui kesäkuussa  74 % ja 
lokakuussa  75  % yksityismetsänomistajiin.  Täs  
tä oli metsätilanomistajien  osuus kesäkuussa  
28 % ja  lokakuussa 23  %.  Kun metsätilanomis  

tajien metsäpinta-alaosuus  oli  21  % (Kuva  10.), 
voimme todeta,  että metsäteknikoiden ammat  

tiapuun  käyttämä  työaika  kohdistui sekä  kesä  
että lokakuussa  suhteellisesti voimakkaammin 

metsätilanomistajien  kuin  maanviljelijöiden  met  
sälöihin. Piirimetsälautakunnan ja  metsänhoito  

yhdistysten  metsäteknikoiden välillä ei ollut 
oleellisia eroja  tarkasteltaessa kesäkuun  työajan  
kohdistumista molempiin  omistajaryhmiin.  

Työkohteiden  jakautuminen  selvitettiin myös  
metsälösuuruusluokittain. Taulukossa 10. met  

sälöt on jaettu kahteen luokkaan: alle ja yli  
40  ha. Jakoperusteeksi  valittiin 40  ha,  joka  on 

yksityismetsälöiden  keskikoko  Keski-Suomessa.  

Työkohteista  oli  kesäkuussa  60  %ja lokakuussa 
61 % yli  40 ha:n metsälöissä. Ammattiapu  koh  
distui voimakkaammin keskimääräistä suurem  

piin metsälöihin. Toimitusten lukumäärä ja  
kaantui metsätilanomistajille  ja  maanviljelijöille  
aivan samoin kuin toimituksiin kulunut aika. 

Myös  toimituksista kesäkuussa 28 % ja loka  

kuussa  23% kohdistui metsätilanomistajien  met  
sälöihin. 

Metsäteknikoiden työajan  jakautuminen  viit  
taa samaan suuntaan  kuin metsätalouden suun  

nittelua ja metsänparannustoimintaa  koskevat  
tulokset;  Metsätilanomistajat  saivat  koulutusta  
lukuunottamatta metsätalouden edistämistoi  

mintaa osakseen suhteellisesti enemmän  kuin  

maanviljelijät.  

3.5 Metsän rauhoitukset 

Keski-Suomessa oli lokakuussa 1970 yksi  

tyismetsälain  mukaan rauhoitettuja  metsälöitä 
519  kpl, pinta-alaltaan  15 960 ha. Omistajan  
ammatti saatiin selville 482 metsälöstä (15  080  
ha),  joiden  jakautuminen  eri  metsänomistaja  
ryhmille  esitetään taulukossa 11. 

Metsätilanomistajien  metsälöitä oli rauhoi  
tuksen alaisena huomattavasti vähemmän kuin 

heidän metsälölukumäärä- ja pinta-alaosuutensa.  
Tämä voi olla seurausta siitä,  että metsätalou  

den edistämistoiminta on kohdistunut metsäti  

lanomistajien  metsälöihin suhteellisesti  voimak  

kaampana  kuin maanviljelijöiden  metsälöihin. 

Selityksenä  saattaa myös  olla metsätilanomis  

tajien korkeampi  varallisuustaso,  jonka  seurauk  
sena yksityismetsälain  vastaiseen metsänkäsit  

telyyn  ei ole samanlaista taloudellista pakkoa  
kuin monella köyhällä  pientilallisella. 
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Taulukko 10. Metsäteknikoiden suorittamien toimitusten lukumäärän  jakautuminen  metsälösuuruus  
luokittain  ja  ammattiryhmittäin  kesäkuussa  ja lokakuussa  1971. 

Table 10. Distribution of  projects  carried  out by  the  forest  technicians of  the District  Forestry  Board 
and the Forest  Management  Associations  in Keski-Suomi in June  and October  1971. 

Taulukko 11. Voimassa  olleet metsän  rauhoitukset 6. 10. 1970 Keski-Suomessa.  

Table 11. Forests  closed to cutting under the Private  Forestry  Law in October 1970 in Keski-Suomi 

Kesä! :uu — une 

Omistajaryhmä  
Owner group  

Metsälön  koko,  ha  —  Size  of  forest,  ha  Yhteensä  

alle  40 

less than  40 

yjj  40  
more  than 40 

ei tietoa 

unknown  

kpl 

number 

% kpl  
number  

% kpl  
number  

kpl  
number  

% 

Maanviljelijät  
Farmers 

872 67 1  480 76 28 2 380 72  

Metsätilanomistajat  
Non-farmers 

436  33 465 24 19 920 28  

Yhteensä — Total 1 308 100 1  945 100 47 3 300 100 

Omistajaryhmä 
Owner  group  

Metsälön  koko,  ha  —  Size  of  forest,  ha  Yhteensä  

Total 
alle  40 

less than 40  

yli  40  

more than 40 

ei tietoa 

unknown  

kpl  
number  

% kpl  
number  

% kpl  
number  

kpl 
number  

% 

Maanviljelijät  
Farmers 

545 71 982 81 14 1 541 77 

Metsätilanomistajat  
Non-farmers  

221 29 232 19 13 466 23 

Yhteensä —  Total 766 100 1 214 100 27 2 007 100 

Omistajaryhmä  
Owner  group  

Metsälöitä  — Forests Pinta-ala — Area 

kpl  —  number  %  ha % 

Maanviljelijät  —  Farmers 438 91 14 160 94  

Metsätilanomistajat  —  Non-farmers  44 9  920  6 

Yhteensä 
—
 Total 482 100 15 080 100 
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4.  TUTKIMUKSEN METSÄPOLIITTINEN MERKITYS 

Metsänomistajia  koskevat  tutkimukset ovat  
aikaisemmin rajoittuneet  lähes yksinomaan  

maanviljelijämetsänomistajiin.  Ainoastaan VIR  
TA (1971) ja SEPPÄLÄ (1971)  ovat  ottaneet 

myös metsätilanomistajia  mukaan tutkimuk  
siinsa. REUNALAN (1971)  metsänomistuksen  
rakennemuutostutkimus on ensimmäinen seik  

kaperäinen  metsätilanomistajiin  keskittyvä  sel  
vitys.  Tutkimus on metsätilanomistajien  mää  
rän  ja  sen  kehityksen  analyysi  eikä  puutu tämän  

metsänomistajaryhmän  metsäpoliittisen  merki  

tyksen  tarkasteluun. 
Käsillä olevassa  tutkimuksessa  on selvitetty  

metsätalouden edistämistoiminnan kohdistumis  

ta metsätilanomistajiin.  Metsäpolitiikan  näkö  
kohtia  silmällä pitäen  voidaan esittää seuraavia  

päätelmiä,  joilla  lienee yleisluonteistakin  merki  

tystä  huolimatta siitä, että tutkimusaineisto  ra  

joittui Keski-Suomeen. 
Yksityismetsätalouden  edistämisorganisaatioi  

den ammattiapua  ja  palveluksia  hyväksikäyttäen  
suoritettu metsätalouden suunnittelu ja met  

sänparannustoiminta  kohdistuivat kokonaisuu  
tena  voimakkaammin metsätilanomistajien  kuin 

maanviljelijöiden  metsälöihin. Tästä  on  seurauk  
sena puun kasvatuksen  tehostuminen,  mikäli 

edistämisorganisaatioiden  työvoimaa lisätään 

palvelusten  kasvavaa  kysyntää  vastaavaksi.  Edis  

tämisorganisaatioiden  työpaineen  kasvamista 
voidaan lieventää esimerkiksi  kehittämällä ja 

monipuolistamalla  metsänhoitoyhdistysten  toi  

mintaa niin,  että metsänhoitoyhdistyksillä  olisi  
ammattitaitoista metsätyövoimaa  vakituisesti 

palveluksessaan.  

Tutkimus osoitti, että metsätilanomistajat  
ovat  ryhmänä  kaksijakoinen  vielä selvemmin 
kuin  maanviljelijät:  ammattiapu  kohdistui  enem  
män  keskimääräistä suurempiin  metsätilanomis  

tajien metsälöihin. Ilmeistä on, että rakenne  
muutoksen  jatkuessa  edistämistoiminnan ulko  

puolelle  jäävien  pienten  metsälöiden määrä  li  

sääntyy.  Metsäpolitiikassa  olisi  kiinnitettävä en  

tistä suurempaa huomiota metsätalouden tilus  

järjestely  ihin pirstoutumisen  jatkumisen  estämi  
seksi.  Edistämisorganisaatioiden  toiminnan kan  
nalta tulisi selvittää ne syyt,  jotka  aiheuttavat 

edistämistyön  ulkopuolelle  jäämisen.  

Metsänhoitoyhdistysten  suorittama metsän  

omistajien  koulutustoiminta ei  tavoita metsän  

omistajia samassa laajuudessa  kuin maanviljeli  

jöitä. Koulutustoimintaa olisi  viipymättä  kehi  
tettävä, mikäli  metsänomistajien  metsällisen  tie  
don tasoa  halutaan kohottaa  tai ylläpitää.  

Tämän tutkimuksen tulokset antavat aiheen 

seuraavien, varsinkin  edistämisorganisaatioiden  
toiminnan kannalta tärkeiden metsäpoliittisten  

selvitysten  tekemiseen: 
—  metsätilanomistajia  käsittelevää  tutkimusta 

tulisi laajentaa  alueellisesti  ja  aihepiiriltään,  
—  metsätalouden edistämistyön  kannalta tärkeä 

tutkimusaihe on niiden syiden  selvittäminen,  

jotka  aiheuttavat metsätilanomistajien  omis  
tamien pienikokoisten  metsälöiden jäämisen  

edistämistyön  ulkopuolelle,  
—  metsätilanomistajien  metsätaloudelliset ta  

voitteet olisi  selvitettävä  kiinnittämällä eri  

tyistä  huomiota metsänhoitoyhdistystoimin  
taan kohdistuviin  odotuksiin. 
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