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JÄRVELÄINEN, V-P. 1978. Yksityismetsätalouden seuranta. Metsälöotokseen  
perustuvan tietojärjestelmän kokeilu.  Summary: Monitoring the  development of 
Finnish  private  forestry.  A test of  an information  system  based  on a sample of for  
est  holdings.  Folia  For. 354:1 —55.  

Tutkimuksen  tehtävänä  oli  kokeilla metsäntutkimuslaitoksessa  kehitetyn, metsälö  

otokseen  perustuvan tietojärjestelmän soveltuvuutta  yksityismetsätaloutta  kos  
kevan  havaintoaineiston  tuottamiseen. Kokeilu  osoitti, että  uuden tietojärjes  

telmän  avulla  on mahdollista  kerätä  monipuolisia omistaja-  ja tilakohtaisia  
tietoja. 

Tietojärjestelmän käyttökelpoisuutta voitaisiin  kuitenkin  lisätä käyttämällä 
haastattelujen ja kyselyjen  lisäksi  myös  muita aineistonkeräysmenetelmiä. Järjestel  
mää edelleen  kehitettäessä  aineistonkeräystä olisi  pyrittävä  tehostamaan  siten, 
että omistaja- ja tilakohtaisten  tietojen lisäksi  saadaan  luotettavia  met  
sälökohtaisia  puustotietoja. 

A new information  system,  based  on a sample  of forest  holdings, has  been  de  

veloped in  the  Finnish  Forest  Research  Institute. The  task  of  this  study  was  to  test  
the  usefulness  of the  new system in  producing data  material describing private 

forestry.  The  test indicated  that  with the  aid  of the  new system  it  is possible  to 
produce a  lot of  important information  about the  private forest owners and  
private forestry  in  general. 

The  usefulness  of  the  new information  system  could  be  markedly increased  by  us  
ing other  data  collection  methods  along with  interviews  and  questionnaires. In  the  
future  development of  the  system  the  data  gathering should  be  intensified  so that  
especially  reliable  information  about  the  growing  stock  and  its  structure  in  a  hold  
ing could  be  obtained.  
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ALKUSANAT 

Tässä tutkimuksessa  on kokeiltu metsän  

tutkimuslaitoksessa  kehitetyn,  metsälöotok  
seen  perustuvan tietojärjestelmän  käyttökel  

poisuutta  yksityismetsätaloutta  koskevan  
tiedon tuotannossa. Lähtökohtana on ollut 

ajatus,  että tilakohtainen ja koko metsän  
omistajakuntaa  peittävä  tietojärjestelmä  pal  
velisi keskeisiä  tietotarpeita metsäpolitiikan  
ja metsätalouden edistämistoiminnan suun  
nittelussa. 

Työn  eri vaiheissa olen joutunut  turvautu  
maan monien henkilöiden apuun. Erityisesti  
kiitän professori  Risto Seppälää  ja 
tohtori Esko Saloa asiantuntevista neu  

voista  ja hyvästä  yhteistyöstä. Professori 
Lauri Heikinheimon myönteinen 
asennoituminen yleensäkin  metsänomista  
jien  käyttäytymistä  koskeviin  tutkimuksiin 
metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian 

tutkimusosastolla on ollut kannustava  teki  

jä. 
Aineiston esikäsittelystä  huolehtivat valti  

otieteen ylioppilaat  Ritva  Lipponen  ja 
Tuula Malin. Tutkimuksen vaatimien 

tietokoneajojen  ohjelmointi  ja suorittaminen 

oli valtiotieteen ylioppilas  Jorma Salon 
tehtävänä. Puhtaaksikirjoituksessa  avustivat  
Margareta Piha ja Maija Kuusi  

järvi, joka  myös piirsi  kuvat.  Tutkimuk  
sen käsikirjoituksen  tarkastivat professorit  

Lauri Heikinheimo ja Kullervo 
Kuusela ja englanninkielisen  tekstin 
kieliasun Mr. Ashley  S e 1 b y .  

Tutkimuksen edellyttämät  haastattelut 
tehtiin metsien hakkuupoistumatutkimuk  
sen aineistonkeräysorganisaatiota  hyväksi  
käyttäen yhdentoista  metsätieteiden ylioppi  
laan ja  metsäteknikon toimesta. Kiitän heitä 
tutkimuksen kannalta tärkeän työvaiheen  
suorittamisesta. Olen kiitollinen myös kaik  
kiaan noin kolmelle tuhannelle haastattelun 

kohteeksi joutuneelle  metsänomistajalle  hei  
dän myönteisestä  asennoitumisestaan tutki  

musta kohtaan. 

Koko tutkimustyön  vaatiman ajan  olen 
toiminut Valtion maatalous-metsätieteelli  

sen toimikunnan tutkijana.  Lausun toimi  
kunnalle parhaat kiitokset sen antamasta 
taloudellisesta tuesta. 

Helsinki,  kesäkuu  1978 

Veli-Pekka Järveläinen 
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1. JOHDANTO 

11.  Muuttuva yksityismetsätalous  

Elinkeinorakenteen nopeaa muuttumista 

ja  alueellisesti  kasautuvaa  taloudellista kehi  
tystä  voidaan pitää  eräinä  keskeisinä  suoma  
laisen yhteiskunnan  viimeaikaista muutosta 
kuvaavina tapahtumasarjoina.  Alkutuotan  

non osuus sekä  työllistäjänä  että tulonmuo  
dostuksessa  on pienentynyt  samalla kun ja  
lostustuotannon ja palvelusten  merkitys  elin  

keinotoiminnassa on voimakkaasti lisäänty  

nyt. Taloudellisessa  kehityksessä  on ilmen  
nyt  myös  alueellista erilaistumista;  toisaalla 
on syntynyt  voimakkaan taloudellisen kehi  
tyksen  ja  väestön kasvun  alueita ja toisaalla 
alueita, joilla väestöpohja  ja taloudellisen 

kehityksen  edellytykset  ovat  entisestään hei  
kentyneet (ks.  esim. Olavi Riihinen 
1965). 

Yhteiskunnassa tapahtuneet  muutokset 

ovat vaikuttaneet myös  yksityismetsätalou  
den rakenteeseen ja toimintaedellytyksiin.  

Esimerkiksi  yksityismetsien  omistusrakenne 
on muuttunut elinkeinorakenteen muutok  

sen myötä; maanviljelijöiden  rinnalle on 
muodostunut uusi ja omaleimainen omista  

jaryhmä, metsätilanomistajat, jonka osuus  
metsänomistajien  lukumäärästä ja yksityis  
metsien pinta-alasta  näyttää jatkuvasti  li  
sääntyvän.  Samalla maa- ja metsätalouden 
kiinteä vuorovaikutus, joka perinteisesti  on 

ollut tunnusomaista yksityismetsätaloudes  

sa,  on jossakin  määrin heikentynyt  (  H  a  n - 
nel i  v  s 1976, Järveläinen 1974, 

R e v n a  1 a 1974). 

On ilmeistä, että  muutokset yksityismet  

sätalouden rakenteessa ja  toimintaedellytyk  

sissä  saavat aikaan muutoksia  yksityisten  

metsänomistajien  metsätaloudellisessa käyt  

täytymisessä.  Muutoksia voidaan odottaa 
yhtä hyvin  puun kasvatukseen kuin puun  
korjuuseen  ja  myyntiin  liittyvissä  asenteissa  
ja toiminnoissa. Samoin esimerkiksi  metsän  
omistajien metsätalouden edistämistoimin  
taan  kohdistamat odotukset saattavat huo  

mattavastikin muuttua omistusrakenteen 

muutoksen sekä  tuotantotoiminnan alueelli  

sen erilaistumisen ja tilakohtaisen erikoistu  
misen seurauksena (Hah  t  o 1 a 1967 ja 

1973, Järveläinen 1971 ja 1978,  Päi  
viö Riihinen 1970). 

Mutta muutokset yksityismetsätalouden  
rakenteessa ja toimintaedellytyksissä  eivät  

vaikuta ainoastaan yksityismetsätalouden  

omaan,  "sisäiseen" kehitykseen,  vaan niillä 

saattaa puolestaan  olla tuntuva  vaikutus ko  
ko  yhteiskunnan  taloudelliseen kehitykseen.  
Näin on asianlaita esimerkiksi  siinä  tapauk  

sessa, että metsänomistajien  puunmyynti  

käyttäytymisessä  tapahtuisi  olennaisia muu  
toksia (Hah t  o  1  a ym.  1973). Koko  yh  
teiskunnan taloudellisen toiminnan kannal  

ta on nimittäin huomattava merkitys sillä 

seikalla,  missä määrin ja kuinka tasaisesti 
metsiemme tarjoamat  kestävät  hakkuumah  
dollisuudet voidaan käyttää  hyväksi.  Tämä 
riippuu  osaltaan juuri yksityisten  metsän  

omistajien puunmyyntikäyttäytymisestä  ja 
siinä mahdollisesti tapahtuvista  muutoksis  

ta. • 

Yhteiskuntakehityksen  dynaaminen  luon  

ne näyttääkin  aiheuttavan lisääntyviä  vai  
keuksia  yksityismetsätaloutta  koskevalle  
päätöksenteolle.  Tuntuu siltä, että yhteis  
kuntakehityksen  aikaansaamat muutokset 

yksityismetsätaloudessa  tekevät tästä tuo  
tannonalasta entistä vaikeammin ennustet  

tavan ja hallittavan talouselämän osa-alu  
een. Tätä vaikeutta lisäävät vielä kansainvä  

lisen talouskehityksen  vaihtelut,  jotka  erityi  
sen voimakkaina heijastuvat  metsätalouteen 

(Metsänhakkuiden. 
.
 

.
 1972). Metsätalouden 

pitkäjänteinen  suunnittelu sekä laadittujen  

toimintaohjelmien käytännön  toteutus  jou  
tuvat näin ollen sopeutumaan aikaisempaa  
useammin ja nopeammin  erilaisten muutos  
ilmiöiden aiheuttamiin yllättäviin tilantei  
siin. 

Muutosten ja niiden seurausten ennusta  
minen on vaikea tehtävä. Näin on asianlaita 

myös silloin,  kun  on kysymys  yksityismetsä  
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taloudesta. Tärkeätä kuitenkin olisi, että 

myös tutkimuksen tarjoamat mahdollisuu  
det yksityismetsätalouden  kehittämistyössä  

käytetään  tehokkaasti hyväksi.  Näin on 

mahdollista  välttää yllättäviä  vaikeuksia ja 
varautua jo etukäteen muutosten aiheutta  
miin uusiin tilanteisiin. 

12. Tilakohtainen tietojäijestelmä  

Maamme yksityismetsätaloudesta  ja sen 
kehityksestä  saadaan jo nykyään  tietoja 
useista eri  lähteistä. Tärkeitä tietolähteitä 

ovat jatkuvat  valtakunnan metsien inven  
tointi* ja puunkäyttötutkimukset.  Tietoja  

Kuva 1. Metsälöotoksen  tietokenttä. 

Figure 1. The  potential information field of  the  forest holding sample. 
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kerätään myös  yksityismetsätalouden  edistä  

misjärjestöjen  toimesta. Näissä järjestöissä  
on  voimaperäisesti  kehitetty  yksityismetsäta  
louden ohjausta  ja  valvontaa palvelevia  seu  
rantajärjestelmiä  ja  tietorekistereitä (Ma  
tilainen 1974). Myös  yksittäiset  metsän  

omistajien  käyttäytymistutkimukset  ovat  vii  

me  vuosien aikana yleistyneet.  

Käytettävissä  olevat tietolähteet eivät  kui  
tenkaan palvele  tyydyttävästi  kaikkia tieto  

tarpeita. Puutteena voidaan pitää erityisesti  

sitä, että käytettävissä  ei ole tilakohtaista,  
koko yksityismetsänomistajakuntaa  peittä  
vää tietojärjestelmää.  Tällaisen tietojärjestel  
män avulla voitaisiin 

— seurata  jatkuvasti  yksityismetsätalou  
dessa tapahtuvia  muutoksia, 

— hankkia tietoaineistoa yksityismetsä  
talouteen kohdistuvia erillistutkimuk  

sia varten  sekä 

— kerätä nopeasti  tietoja ajankohtaisista  

yksityismetsätaloutta  koskevista  kysy  

myksistä.  

Tilakohtaisen tietojärjestelmän avulla olisi  

myös  mahdollista kerätä monipuolista  tieto  
aineistoa. Tarvittavien tietojen luonne riip  

puu luonnollisesti yksittäisten tutkimusten 
tavoitteista ja kulloinkin ajankohtaisiksi  
koetuista ongelmista.  Eräitä  yleisiä  tietotar  
peita  voidaan kuitenkin mainita (kuva 1). 
Tilakohtainen tietojärjestelmä tarjoaisi  mah  
dollisuuden 

— kerätä omistajaa  ja tilaa koskevia  tausta  

tietoja, jotka kuvailevat yksityismetsäta  
louden rakennetta ja yleisiä toiminta  

edellytyksiä,  
— tehdä havaintoja  metsäpoliittisten  toi  

menpiteiden  ja metsätalouden edistämis  
toiminnan kohdistumisesta erilaisille ti  

loille ja erilaisten metsänomistaja-ryh  
mien keskuuteen, 

— tehdä havaintoja metsänomistajien  met  
sätaloudellisesta käyttäytymisestä  eli 

metsänomistajien käyttäytymisestä  puun 

kasvattajana,  puun korjaajana  ja puun 
myyjänä  sekä 

— kerätä metsälöiden puuston määrää ja 
rakennetta koskevia  tietoja, joita ilman 

mm. metsänomistajien  metsänhoidolli  
seen ja puunmyyntikäyttäytymiseen  liit  

tyvien keskeisten ongelmien  tutkiminen 
asianmukaisella tavalla on vaikeaa. 

13. Tutkimuksen tehtävä 

Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomi  

an tutkimusosastossa  kokeillaan parhaillaan  
uuden menetelmän käyttöä  metsien hakkuu  

poistuman  määrittämisessä. Tässä menetel  
mässä yksityismetsien  hakkuumääriä koske  

vat tiedot kerätään tilakohtaisesti  metsän  

omistajilta,  jolloin  saadaan aikaisempaa  pa  
remmin tietoja mm.  hakkuiden alueittaises  

ta ja kehitysluokittaisesta  jakautumisesta.  
Tutkimuksen tilastollisena perusmenetelmä  
nä on metsälöotanta ja tärkeimpänä  tieto  
jenkeräysmenetelmänä metsänomistajien  

henkilökohtainen haastattelu. Tarkoitukse  

na  on, että hakkuumääriä ja niissä  tapahtu  
via muutoksia seurataan jatkuvasti  (  R  i  s  -  
k  a  ym. 1978). 

Uutta menetelmää suunniteltaessa tavoit  

teena  on alunperin  ollut,  että sen avulla olisi  
mahdollista kerätä myös muita kuin hak  

kuumääriä koskevia tietoja. Itse asiassa  

näyttää  siltä,  että  uusi tietojärjestelmä  voisi  
ainakin tietyissä  rajoissa  toimia myös  yleise  
nä yksityismetsätaloutta  koskevana  tietojär  

jestelmänä, joka  mahdollistaisi monipuoli  

sen ja jatkuvan omistaja- ja tilakohtaisen 
havaintoaineiston tuottamisen. 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kokeil  

la metsälöotokseen perustuvan uuden tieto  

järjestelmän soveltuvuutta yksityismetsäta  
loutta koskevan omistaja- ja tilakohtaisen 
havaintoaineiston tuottamiseen. Tässä tar  

koituksessa  kerätään metsälöotosta ja hak  

kuupoistumatutkimuksen  aineistonkeräysor  
ganisaatiota  hyväksikäyttäen  
1) yksityismetsätalouden  rakennetta ja toi-  

mintaedellytyksiä  kuvailevia taustatieto- 

ja, 

2)  metsätalouden edistämistoiminnan eräi-  

Den työmuotojen  kohdistumista ja hyväk-  

syttävyyttä  koskevia tietoja  sekä 

3)  eräitä metsänomistajien  mielipiteitä ku-  
vailevia tietoja. 
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2. AINEISTO JA  MENETELMÄT 

21. Perusjoukkoja  otos 

Hakkuupoistumatutkimuksessa otanta kohdistui  
muihin kuin  eräiden  valtion  laitosten  sekä Suomen  

Metsäteollisuuden  Keskusliiton  jäsenyritysten hallin  
nassa oleviin  metsiin.  Tutkimuksen  ulkopuolelle jätet  
tiin  myös  kolmen  pohjoisimman kunnan  (Enontekiö, 
Inari  ja  Utsjoki)  alueella  olevat  metsät. Otannan  perus  
joukon muodostavat  siten  varsinaisten  yksityistilojen  eli  
luonnollisten  henkilöiden, henkilöyhtymien sekä  peri  
kuntien  ja kuolinpesien hallinnassa  olevien  tilojen lisäk  
si  mm.  kuntien, seurakuntien  ja osuuskuntien  hallin  
nassa olevat tilat.  

Otantamenetelmänä  käytettiin kaksivaiheista, kaksi  

asteista  alueellista  ryväsotantaa. Menetelmä  on käyttö  
kelpoinen tilanteessa, jossa perusjoukon alkeisyksiköt  
ovat  alueellisesti  hajaantuneet, ja jossa  perusjoukon lu  
ettelointi  muodostuisi  työlääksi tehtäväksi  kuten  hak  
kuupoistumatutkimuksessa  on asianlaita.  Ensimmäisen  
asteen otosyksikköinä  olivat  10 x 10 km  suuruiset  Suo  

men peruskartaston  karttaruudut, joista  poimittiin  sys  
temaattisesti  noin  760  otosruutua  postikyselyä  varten  ja 
niistä  puolet eli  noin  380  otosruutua haastatteluja var  
ten. Toisen  asteen  otosyksikköinä  olivat  perusjoukkoon  
kuuluvat  tilat, joita poimittiin etukäteen  määrätyssä 
poimintajärjestyksessä  kustakin  otosruudusta  9 kappa  
letta  (käytännössä  lukumäärä  jäi kuitenkin  usein  pie  
nemmäksi  kuin  9)  karttakoordinaattien  leikkauspisteitä  
hyväksikäyttäen. Otoksen  kooksi  muodostui  postikyse  
lyssä  noin  6 400  otostilaa  ja haastattelussa  noin  3 200 
otostilaa.  Hakkuupoistumatutkimuksen otantamenetel  
mä  ja  otoksen  poiminta on esitetty  yksityiskohtaisesti  
tutkimuksen  menetelmiä  käsittelevässä  erillisjulkaisus  
sa ( R i s k  a ym. 1978). 

Tässä tutkimuksessa mielenkiinto  kohdistuu  ainoas  

taan yksityismetsätaloutta koskeviin  tietoihin. Tästä  

syystä  hakkuupoistumatutkimuksen otokseen tulleet  
muut kuin  varsinaiset  yksityistilat jätetään tarkastelu  

jen ulkopuolelle. Mukaan  ei  oteta  myöskään alle  5 heh  
taaria  metsämaata käsittäviä  tiloja, koska  niiden  met  
sätaloudellista  merkitystä  voidaan  pitää vähäisenä.  Tut  
kimus  kohdistuu  siten vähintään  5 hehtaaria  metsä  

maata käsittäviin  yksityistiloihin ja niiden omistajiin. 
Tällaisia  tiloja tuli  hakkuupoistumatutkimuksen otok  
seen haastattelua  varten kaikkiaan  2 931  kpl.  

Käsillä  olevan tutkimuksen kannalta on tärkeää,  että 

hakkuupoistumatutkimuksessa käytetty  otantamenetel  
mä mahdollistaa  henkilökohtaisen  haastattelun  aineis  

tonkeräysmenetelmänä kohtuullisin  kustannuksin.  
Näin sen vuoksi, että monipuolisesti yksityismetsäta  
loutta kuvaavan  tilakohtaisen  havaintoaineiston  kerää  

minen  ei  olisi  juuri  mahdollista  ilman  omistajan  henki  
lökohtaista  haastattelua.  Haastattelua  varten poimittu  
jen otostilojen lukumäärää  voidaan  myös  pitää riittävä  
nä tulosten tilastollista  tarkkuutta sekä  aineiston  tar  

joamia analyysimahdollisuuksia ajatellen (vrt. Jär  
veläinen  1974 s. 33). 

22. Aineiston kerääminen 

Tutkimuksen  aineisto  kerättiin hakkuupoistumatut  
kimuksen  haastattelujen yhteydessä."  Haastattelut  teh  
tiin  maan eteläpuoliskossa vuoden  1975  ja maan poh  

joispuoliskossa  vuoden  1976  jälkimmäisellä puoliskolla.  

Haastattelutyön suorittivat  11 tehtävään  koulutettua  
metsäteknikkoa  ja  metsätieteen  ylioppilasta. 

Tässä tutkimuksessa  käytetty haastattelulomake  eli  

C-lomake  esitetään 5.53. Se sisältää  mm. metsätalouden  

suunnittelua, metsätaloudellista  neuvontaa  ja metsän  
omistajan oikeusturvaa koskevia  kysymyksiä. Lisäksi  

tutkimuksessa käytetään hyväksi hakkuupoistuman 
haastattelulomakkeella  kerättyjä  omistajaa ja tilaa  kos  

kevia  taustatietoja. 

Haastattelijat koulutettiin  tehtäväänsä perehdyttä  
mällä  heidät  tutkimuksen  tarkoitukseen  ja  yksityiskoh  
taisesti  haastatteluohjeisiin sekä  suorittamalla ohjattuja 

harjoitushaastatteluja menettelytapojen yhtenäistämi  
seksi. Harjoitushaastatteluissa C-lomakkeen  haastattelu  

kesti 15—20 minuuttia. Varsinaisten  haastattelujen 

suorittamista  kentällä  valvoi  yksi  tutkimuslaitoksen  toi  
mihenkilö.  minkä  lisäksi täytetyt haastattelulomakkeet  

tarkastettiin välittömästi  niiden  saavuttua tutkimuslai  

tokseen mahdollisten  virheellisyyksien  ja puutteiden 
korjaamiseksi. 

Hyväksyttyjä  haastatteluja, jotka kohdistuivat  vähin  

tään  5 hehtaaria  metsämaata  käsittäviin  yksityistiloi  
hin,  tehtiin  koko  maassa kaikkiaan  2  897 kpl.  Kadon 

suuruudeksi  muodostui  siten  34  kpl  eli  1,2 % tutkimuk  

sen  kohteena  olevista  otostiloista. Syyt  haastattelun  es  

tymiseen olivat  kieltäytyminen haastattelusta  (22  kpl),  
omistaja  asui  ulkomailla  (7  kpl)  tai  omistajaa ei  muuten 
tavoitettu  (5  kpl).  

Suhtautuminen  haastatteluun oli  yleensä myönteistä 

ja asiallista.  Näin  on ollut  asianlaita  myös  eräissä  aikai  
semmin  suoritetuissa  metsänomistajien haastattelutut  

kimuksissa  (esim. Järveläinen  1971 s. 32, 1974 

s. 36). Jossakin määrin  kuitenkin  ilmeni  haastateltavien  

kielteisestä  asennoitumisesta  tai haastattelutilanteesta,  

esimerkiksi  ulkopuolisten läsnäolosta aiheutuvia  vai  

keuksia.  Haastattelijoiden suorittaman  luokittelun  mu  
kaan  suhtautuminen  haastatteluun oli  seuraava: 

Suhtautui  haastatteluun  % haasta  

teltavista 

—  erittäin  innostuneesti 10 
— melko  innostuneesti 38 

— tavanomaisesti 44 

—  melko  vastahakoisesti 6  
— erittäin  vastahakoisesti 1 

Yhteensä  100 

Pääosa  (96%)  haastatteluista  tehtiin haastateltavan  
asunnossa tai  työhuoneessa. Joskus  haastattelu  joudut  
tiin  tekemään mm.  ulkona  työn  ääressä  tai  puhelimes  
sa. Runsas  puolet (59%)  haastatteluista  tapahtui kah  
den kesken  haastattelijan ja haastateltavan  välillä  ja  va  
jaa puolet (41  %) haastatteluista  oli  sellaisia,  joissa oli  
läsnä  yksi  tai useampi muu henkilö.  

23. Tulosten laskenta 

Haastattelulomakkeet  tarkastettiin välittömästi nii  

den saavuttua tutkimuslaitokseen.  Tutkimuksen aineis- 

1)  Hakkuupoistumatutkimuksen haastattelujen yhtey  
dessä  kerättiin  lisäksi  Matti Uusitalon  johdol  
la  metsänomistajien omatoimisten  metsänhoito-  ja 
perusparannustöiden sekä  näihin  töihin  käytetyn  
oman työpanoksen määriä koskevia  tietoja. 
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tosta  muodostettiin  kaikkiaan  73  muuttujaa. Koodaus- kesti  12  työkuukautta. 

työ,  johon sisältyi  myös haastateltavien  eri  kysymyksiin Kun  tiedot oli  koodattu  ja lävistetty  reikäkorteille,  
esittämien  perustelujen ja huomautusten  kerääminen, laskettiin  muuttujien painottamattomat prosenttijakau  

Kuva 2. Tutkimusalueet.  

Figure 2. Study regions. 
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mat  erikseen  maan etelä-  ja pohjoispuoliskoa edustavis  
ta aineistoista.  Kysymyksessä  olivat  alustavat  tietokone  

ajot,  joiden avulla  saatiin  yleiskuva muuttujien jakau  
mista, käytettyjen luokitusten  käyttökelpoisuudesta ja 

puuttuvien tietojen määrästä. Näiden  ajojen sekä tehty  
jen  tarkistusajojen perusteella  oli  myös  mahdollista  ha  
vaita  koodauksessa  ja lävistyksessä  tehtyjä  virheitä,  jot  
ka korjattiin. Ennen tulosten laskentaa  suoritettiin  
useita  muuttujia koskevia  muunnoksia  käyttökelpoisten  
luokitusten aikaansaamiseksi  sekä  yhdistettiin maan 
etelä-  ja pohjoispuoliskoa edustavat  aineistot.  

Tulosten  laskenta suoritettiin ristiintaulukointia  

käyttäen. Luokittelevina  taustamuuttujina käytettiin 
tutkimusaluetta, omistajaryhmää, tilan  tuotantasuun  
taa ja metsälökokoa.  

Tutkimusalueita  muodostettiin  neljä piirimetsälauta  

kuntien  toiminta-alueita  yhdistämällä (kuva 2). Kolme  
ensimmäistä  tutkimusaluetta  muodostavat  maan etelä  

puoliskon  ja neljäs tutkimusalue  maan pohjoispuolis  
kon:  

Etelä-Suomi Ahvenanmaa  sekä Helsingin, 
Lounais-Suomen, Uudenmaan-  

Hämeen, Itä-Hämeen  ja Etelä-  
Karjalan piirimetsälautakuntien 
alueet. 

Länsi-Suomi Satakunnan, Pirkka-Hämeen, 

Etelä-Pohjanmaan, Vaasan ja  
Keski-Pohjanmaan piirimetsä  
lautakuntien  alueet. 

Keski-ja  Itä-Suomi Etelä-Savon, Itä-Savon,  Pohjois-  
Karjalan, Pohjois-Savon ja Kes  
ki-Suomen  piirimetsälautakun  
tien alueet. 

Pohjois-Suomi Kainuun,  Pohjois-Pohjanmaan, 
Koillis-Suomen  ja Lapin piiri  
metsälautakuntien  alueet. 

Omistajaryhmiä muodostettaessa  metsänomistajat 
luokiteltiin  ammatin  perusteella  maanviljelijöihin ja ei  
maanviljelijöihin eli  metsätilanomistajiin. Lisäksi  met  
sätilanomistajat jaettiin kolmeen  yhteiskuntaluokkaan 
(sosiaaliryhmään) seuraavasti: työväestöön kuuluvat,  
toimihenkilöt  ja johtavassa asemassa olevat  henkilöt.  
Sekä  tutkimusalueet  että  omistajaryhmät muodostettiin  
samalla  tavalla  kuin  vuoden 1971  metsänomistajatutki  
muksessa  (Järveläinen 1974 s. 31—32, 38—39).  

Tuotantosuunnan  mukaan  tilat  jaettiin neljään luok  
kaan.  Luokittelu  perustui omistajan omaan arvioon  ti  
lan  pääasiallisesta käyttötarkoituksesta haastatteluhet  
kellä.  Vastausvaihtoehtoina  olivat  maatalouden  harjoit  
taminen, tasapuolisesti maa- ja metsätalouden  harjoit  
taminen, metsätalouden  Harjoittaminen sekä jokin muu 
käyttötarkoitus kuten  esimerkiksi  virkistyskäyttö  tai  
pelkkä asuminen.  Metsälökoon  mukaan  muodostettiin  
useita  luokituksia, joista käytetään lähinnä  kolmijakoa  
pieniin (5—19  ha),  keskikokoisiin  (20—49 ha)  ja suuriin  
(50 ha  tai enemmän)  metsälöihin.  Luokittelu  perustui 
kuntien  verotoimistoista  saatuihin  ja tutkimustiloilla  
tarkistettuihin  metsämaan  alaa  koskeviin  tietoihin.  

Taulukossa  1 esitetään  havaintoyksiköiden jakautu  
minen  tulosten  laskennassa  käytettäviin ryhmiin. Tu  
lokset  laskettiin  kolmea  toisistaan  hieman poikkeavaa 
havaintoyksiköiden joukkoa käyttäen. Menettely aiheu  
tui siitä, että  haastattelun  kohteena  ei aina  ollut  tilan  

omistaja,  eikä  siten  nimenomaan  omistajaa kuvaavia  
tietoja saatu  kaikilta tutkimuksen  kohteena  olevilta  ti  
loilta.  Hakkuupoistumatutkimuksessa tarvittavat tiedot  
saatiin  nimittäin  eräissä  tapauksissa parhaiten joltakin 
muulta  henkilöltä, esimerkiksi paikalliselta metsäam  
mattimieheltä,  eikä  mahdollisesti tutkimuskunnan  vl  

kopuolella asuvaa tilan  omistajaa  yritetty  tällaisessa  ta  
pauksessa aina  tavoittaa.  

Tutkimusaineistosta laskettiin taustar\'hmittäin 

omistajien lukumääriin  ja metsämaan  alaan  perustuvia 

prosenttijakaumia sekä  eräitä  keskiarvotietoja.  Havain  
tojen painottaminen oli  tarpeen, koska  otos  poimittiin  
vaihtelevin  poimintatodennäköisyyksin. Poimintatoden  
näköisyydet vaihtelivat  tiloittain  siten,  että yksittäisen 
tilan todennäköisyys tulla  poimituksi otokseen oli  suo  

raan verrannollinen  ao. tilan  kokonaisalaan  ( R i s k  a 

ym. 1978). 

Lukumääräjakaumia laskettaessa  painokertoimina 
käytettiin toteutuneiden  poimintatodennäköisyyksien 

käänteisarvoja. Havainnot  kerrottiin  tiloittain  koko  

naisalan käänteisarvolla.  Havaintoarvona  käytettiin yk  

köstä, jos havainto  kuului  luokkaan,  jonka määrä  ha  
luttiin  estimoida,  ja nollaa,  jos havainto  ei  tähän luok  
kaan kuulunut.  Esimerkiksi  lukumäärä (F) luokassa  k 

estimoitiin  seuraavasti:  

Muuttujan y keskiarvon (Y) estimaatti  luokassa  k 
saatiin seuraavasti: 

Metsämaan alaan perustuvia prosenttijakaumia las  
kettaessa  havaintoarvot  kerrottiin  tiloittain  metsämaan  

alan ja kokonaisalan  suhteella.  Luokan  k  osuus metsä  

maan alasta (F') estimoitiin  seuraavasti:  

Tulokset  esitetään  tutkimusalueittain, omistajaryh  
mittäin,  tuotantosuunnittain  ja metsälökokoluokittain  
laskettuina  prosenttijakaumina ja keskiarvotietoina.  
Pääosa tuloksista  esitetään  liitetaulukoissa.  Tutkimuk  

sen tekstiosassa  käsitellään  ainoastaan  koko  maata kos  
kevia  ja eräitä  tärkeimpiä taustaryhmittäisiä eroja ku  
vaavia  tuloksia.  Aluksi  tarkastellaan  yksityismetsäta  
louden  rakennetta  kuvaavia  metsänomistaja- ja tilakoh  
taisia  taustatietoja.  Tämän jälkeen käsitellään  metsäta  
louden  tilakohtaista suunnittelua  sekä  metsätaloudellis  
ta koulutusta  ja muuta neuvontaa  koskevat  tulokset. 

Lopuksi esitetään  tietoja, jotka kuvailevat  metsänomis  

tajien  mielipiteitä  yksityismetsälain  valvonnasta  ja met  
sänomistajan oikeusturvasta.  

Maan  eteläpuoliskoa koskevat  alustavat tulokset on 

julkaistu jo aikaisemmin  (Järveläinen 1976.  
1977ajab, Reunala  1977). 

m m 

(1)  F.  =£ /I (1/a.) 
jJ' J 1  

m = otostilojen lukumäärä, joilta saatiin  tiedot  
j = tilan  indeksi  

a = tilan  kokonaisala 

1, jos  otostila  tai  sen omistaja  kuuluu  luok  

(i  .  = . kaan  k  
' 0. jos otostila  tai  sen omistaja  ei  kuulu  luok  

kaan  k 

- m k m

k  
(2)Y  =y (y./a.)/y (l/a.) 

k  'r .1 i r  
.1 J ' 

m m 

(3) F'
k  =V  a  . (x /a  )/ Y(x  /a )  

f J  i j f  , j' 
x  = tilan  metsämaan ala  
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24.  Tulosten luotettavuus 

Tutkimuksen  tulokset  edustavat  vähintään  5 hehtaa  
ria  metsämaata  käsittäviä  yksityistiloja ja niiden omis  
tajia maan eteläpuoliskossa vuonna 1975  ja maan poh  
joispuoliskossa vuonna 1976. Tuloksiin  sisältyvä  koko  
naisvirhe, samoin  kuin  sen osatekijät otantavirhe  ja 
mittausvirhe, vaihtelevat  todennäköisesti  huomattavas  

tikin  tutkimustuloksesta  riippuen. 
Likimääräisen  kuvan  saamiseksi  otoksesta laskettu  

jen estimaattien tilastollisesta  tarkkuudesta esitetään  

seuraavassa muutamia  otoskokoja  vastaavat  95 prosen  
tin luottamusvälit  tapauksessa, jossa  otoksesta laskettu  
prosenttiluku on 50. Luottamusvälejä määritettäessä  on 
oletettu, että kysymyksessä  on yksinkertainen satun  
naisotanta!). 

1) Luottamusvälit  on laskettu  käyttäen  hyväksi  nor  

maaliapproksimaation kaavaa  (Cochran 1963 s. 
57). Kun tässä  tutkimuksessa  on kysymys  kaksiasteises  
ta otannasta,  luottamusvälit  ovat todennäköisesti  esitet  

tyjä  jossakin  määrin suuremmat. Toisaalta  on huomat  
tava. että  jos otoksesta  laskettu  prosenttiosuus on  suu  

rempi tai pienempi kuin  50. muodostuvat  luottamusvä  
lit esitettyjä  jossakin määrin pienemmiksi ja lisäksi  epä  
symmetrisiksi. 

Tutkimuksen  tulokset  saattavat  olla  eräissä  tapauk  
sissa  harhaisia  sen  vuoksi,  että  omistajaa ei  aina  haas  
tateltu ja siten  omistajaa koskevia  tietoja ei  saatu kai  
kilta  tutkimuksen  kohteena  olleilta  tiloilta. Näin  oli asi  

anlaita  erityisen  usein  metsä  tilanomistajien kohdalla.  
Omistajan sosio-ekonomista  taustaa  kuvaavat  tiedot  

puuttuvat 69:  Itä ja mielipidetiedot 93:lta tilalta  (ks.  
taulukko  1). Sen  sijaan kato  oli  tutkimuksessa  pieni  (34  
kpl),  eikä  se aiheuta  merkittävää  harhaisuutta  otokses  

ta laskettuihin  tuloksiin.  

Mittausvirheen  suuruus vaihtelee  todennäköisesti  
huomattavastikin  kysymyksittäin.  Haastattelijoiden ar  
vioiden  mukaan  virhettä  on saattanut syntyä keskimää  
räistä  enemmän metsänomistajien mielipiteitä mitatta  
essa. Erityisiä vaikeuksia  esiintyi  mm.  yksityismetsälain  
valvontaa  ja metsänomistajan oikeusturvaa  koskevien  
kysymysten  ymmärtämisessä. Lisäksi  haastatteluohjeis  
sa ilmenneet  puutteet esimerkiksi  tilan  omistajan am  
mattia  ja  tilan  omistussuhdetta  koskevissa  kysymyksis  
sä  vaikeuttivat  kerättyjen  tietojen koodausta  ja saatta  
vat siten  heikentää  tietojen käyttökelpoisuutta maan 
eteläpuoliskoa  edustavassa  aineistossa.  Maan  pohjois  
puoliskon haastatteluja varten  ohjeet voitiin täsmentää  
ja käyttää muutoinkin  hyväksi maan eteläpuoliskossa 
tehdyissä  haastatteluissa  saatuja kokemuksia.  

Tutkimuksen tuloksia  esitettäessä niitä verrataan 

muita  tietolähteitä  käyttäen kerättyyn  aineistoon.  Mm. 
yleisen maatalouslaskennan  ja aikaisemmin suoritettu  

jen metsänomistajatutkimusten tuloksia  voidaan  tässä  
tarkoituksessa  käyttää hyväksi.  Tärkeimpinä vertailu  
tietoina  ovat  vuoden  1971 metsänomistajatutkimuksen 
tulokset  (Järveläinen 1974). Vertailua  vaikeut  
taa tässä tapauksessa kuitenkin  se, että vuoden  1971 
tutkimus kohdistui  ainoastaan  maalaiskuntien  alueella  

sijaitseviin yksityistiloihin. 

3. TAUSTATIETOJA YKSITYISMETSÄTALOUDESTA  

31. Metsänomistaja  

311. Asuinkuntatyyppi  ja  tilalla asuminen 

Neljä viidestä (80  %) metsänomistajasta  
asui  vakinaisesti  maaseudulla ja yksi  viides  
tä (20  %)  kaupungissa  tai  kauppalassa  (tau  
lukko 2).  Kaupungissa  tai kauppalassa  asu  
minen oli keskimääräistä  yleisempää  maan 
eteläpuoliskossa  sekä metsätilanomistajien,  
virkistyskäytössä  olevien tilojen omistajien  ja 

yleensä  pieniä  metsälöitä  omistavien henki  
löiden keskuudessa.  

Pääosa (71 %)  metsänomistajista  asui  va  
kinaisesti tilallaan. Metsänomistajia,  jotka  
asuivat  tilallaan vain  osan vuodesta, oli 7  %. 

Noin joka viides (22  %) metsänomistaja  ei 
käyttänyt  tilaansa lainkaan asumistarkoi  
tuksiin (taulukko 2).  

Tilalla asumisen yleisyys ei vaihdellut 
merkittävästi alueittain. Sen sijaan  maanvil  
jelijät asuivat  tilalla selvästi  yleisemmin  kuin 

metsätilanomistajat; maanviljelijöistä  87  % 
mutta metsätilanomistajista  ainoastaan va  

jaa puolet  eli  45 % asui  vakinaisesti tilal  
laan. Erityisen  harvinaista tilalla asuminen 
oli toimihenkilöihin kuuluvien ja  johtavassa  
asemassa olevien metsätilanomistajien  kes  
kuudessa,  joista vain noin joka  neljäs asui  
vakinaisesti tilallaan (vrt.  Järveläinen 

1974 s. 45—47, myös Reun a 1 a 1972 s. 
37).  

Lähes kaikki  metsänomistajat,  jotka käyt  
tivät tilaansa pääasiallisesti  maatalouden tai 
tasapuolisesti  maa- ja metsätalouden har  

joittamiseen, asuivat vakinaisesti tilallaan. 
Sen sijaan ainoastaan noin joka  kolmas  
(35  %)  metsänomistaja,  joka käytti tilaansa 

pääasiallisesti  metsätalouden harjoittami  
seen,  piti tilaa vakinaisena asuntonaan. Va  

kinainen asuminen oli keskimääräistä harvi  

naisempaa  (46 %) myös sellaisten metsän  

omistajien keskuudessa, jotka käyttivät  ti  
laansa pääasiallisesti virkistystarkoituksiin  

Otoksen  koko.  kpl  

100 200 500 1000 2000 3000  

55 prosentin  39.5 42,8 45.5 46.9  47.8 48.2 

luottamusväli  60.5 57.2 54.5 53.1 52.2 51.8 



14 

tai muihin maatilatalouden ulkopuolisiin  

tarkoituksiin,  vaikka osa muihin tarkoituk  
siin käytetyistä  tiloista oli  "pelkkiä"  asunto  

tiloja. Virkistystarkoituksiin  käytetyille ti  
loille oli ominaista,  että omistaja  piti niitä 
asuntonaan  vain osan vuodesta. 

Metsälökokoluokittaiset tulokset osoitta  

vat, että vakinainen asuminen tilalla oli kes  

kimääräistä harvinaisempaa  pieniä metsä  
löitä omistavien henkilöiden keskuudessa.  

312.  Ammatti ja yhteiskuntaluokka  

Metsänomistajat  jaettiin ammatin perus  
teella kahteen omistajaryhmään,  maanvilje  

lijöihin  ja ei-maanviljelijöihin eli  metsätilan  
omistajiin.  Maanviljelijöitä  oli 63 % metsän  

omistajien lukumäärästä ja he omistivat 
69 % yksityisten  henkilöiden omistuksessa  

olevasta  metsämaan alasta (taulukot  3  ja  4).  
Vuonna 1971 maanviljelijöiden  osuus  luku  
määrästä oli 77 % ja metsämaan alasta 79 %  
(Järveläinen 1974 s.  42, 61).  Näyttää  
siis  ilmeiseltä,  että tiloja ja niihin kuuluvaa 
metsämaata on 1970-luvun alkupuoliskolla  

siirtynyt  huomattavassa  määrässä maanvilje  
lijöiltä metsätilanomistajien  omistukseen". 

Metsätilanomistajien  osuus sekä luku  
määrästä että metsämaan alasta oli  maan 

pohjoispuoliskossa  suurempi kuin maan ete  
läpuoliskossa  (kuva  3) 2) Maan pohjoispuo  
liskossa  49 % metsänomistajista  oli metsäti  
lanomistajia  ja heidän omistuksessaan  oli 
39  % yksityistilojen  metsämaan alasta. Vas  
taavat osuudet maan eteläpuoliskossa  olivat 
34 % ja 28 %. Maanviljelijöiden  osuus sekä 
lukumäärästä että metsämaan alasta  oli  kes  

kimääräistä suurempi  maan länsi-,  keski-  ja 
itäosissa.  

1) Vuotta  1971  ja vuosia  1975  ja 1976  koskevat  tiedot  
eivät  ole  täysin  vertailukelpoisia,  sillä  vuonna 1971  tut  
kimus  kohdistui  ainoastaan  maalaiskuntien  alueella  si  

jaitseviin  yksityismetsälöihin  ja niiden  omistajiin.  Jos  
oletetaan, että  metsätilanomistajat omistivat vuonna 
1971  60 % kaupunkien ja kauppaloiden alueella  sijait  
sevien  tilojen lukumäärästä  ja 50 % niiden  metsämaan  

alasta, saadaan  tulokseksi,  että vuoden  1971 jälkeen 
vuosittain  keskimäärin  runsas kaksi prosenttia yksityis  
metsälöiden  lukumäärästä  ja vajaa  kaksi  prosenttia nii  
den metsämaan alasta  on siirtynyt maanviljelijöiltä 
metsätilanomistajille. Maanviljelijöiden omistuksessa  
oleva  metsämaan ala  on siten  pienentynyt omistusra  
kenteen  muutoksen seurauksena  vuosittain keskimää  

rin  noin  200  000  ha:lla.  Tämä muutos on tapahtunut 
pääosin perinnön ja sukulaiskauppojen välityksellä 
(Järveläinen  1974 s. 47—48, Re v n a 1 a 1974  

s.  30—32).  

Metsänomistajien  jakautuminen  omistaja  
ryhmiin  vaihteli myös  tilan tuotantosuunnan  

ja metsälökoon mukaan. Pääosa maatalou  
teen sekä  tasapuolisesti  maa-  ja metsätalou  
teen suuntautuvista tiloista oli maanviljeli  

jöiden omistuksessa. Metsätilanomistajat  
omistivat  sen sijaan  enemmistön  pääasialli  
sesti metsätalouden harjoittamiseen sekä 

virkistykseen  tai  muihin maatilatalouden ul  
kopuolisiin  tarkoituksiin käytetyistä  tiloista. 

Myös pieniä metsälöitä käsittävistä  tiloista 
huomattava osa eli  lähes puolet  oli metsäti  

lanomistajien  omistuksessa.  
Tässä yhteydessä  on korostettava,  että ra  

ja maanviljelijöiden  ja metsätilanomistajien  
välillä on  liukuva ja luonteeltaan sopimuk  
senvarainen (H an  neliu s 1976 s. 111, 
Reun a 1 a 1977 s. 19—20, Uusitalo 

1977). Osa maanviljelijöistä  tekee runsaasti  

kin  tilan ulkopuolisia  sivuansiotöitä ja osa  
metsätilanomistajista harjoittaa edelleen 
maataloustuotantoa. Lisäksi  vajaa viidesosa 

metsänomistajista  on eläkeläisiä,  joiden  jako 

omistajaryhmiin  tehtiin tässä tutkimuksessa 
entisen ammatin perusteella 3^. 

Metsätilanomistajat  jaettiin tutkimukses  

sa kolmeen yhteiskuntaluokkaan  (taulukot 5 

ja 6).  Työväestöön  kuului 63  %,  toimihenki  
löihin 15 % ja johtavassa  asemassa  oleviin 
23% kaikista  metsätilanomistajista.  Vastaa  

vat  osuudet metsämaan alasta olivat 55 %, 
14 % ja 31 %. Yksityistilojen  koko metsä  

maan alasta työväestö  omisti 17 %, toimi  
henkilöt 5 % ja johtavassa  asemassa olevat 
10 % (taulukko 4).  Työväestöön  kuuluvien 

osuus oli keskimääräistä suurempi  maan 

pohjoispuoliskossa  ja pieniä metsälöitä 
omistavien metsätilanomistajien  keskuudes  

sa,  ja johtavassa  asemassa  olevien osuus  vas-  

2) Havaittuja  eroja  selittää hieman  se,  että  tiedot  kerät  
tiin  maan eteläpuoliskossa vuonna 1975  ja maan poh  
joispuoliskossa  vuonna 1976.  
3) Tämän tutkimuksen  sekä  vuoden 1971 metsänomis  

tajatutkimuksen  mukaan vajaa viidesosa  (18 %) maan  
viljelijämetsänomistajista teki  vuosittain  vähintään  3 
kuukautta  tilan  ulkopuolisia  sivuansiotöitä.  Maatalous  
tuotantoa harjoitti tämän tutkimuksen  mukaan  runsas 
viidesosa  (22 %) metsätilanomistajista. Vuonna  1971  
vielä  lähes  puolet (45  %) metsätilanomistajista huolehti  
itse  kokonaan  tai  osittain  viljelmän hoitamisesta  (Jär  
veläinen  1974 s. 56 —57). 

Tämän  tutkimuksen  mukaan vajaa viidesosa  (17 %)  
metsänomistajista oli  eläkeläisiä.  Tällöin  ei  kuitenkaan  

ole  otettu huomioon  perikuntien ja kuolinpesien omis  
tajia. Eläkeläisten  osuus oli  keskimääräistä  suurempi  
maan pohjoispuoliskossa (30  %) sekä  muuhun  tarkoi  
tukseen kuten  pelkkään asumiseen  käytettyjen  tilojen 

omistajien keskuudessa  (44 %).  
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taavasti maan eteläpuoliskossa  ja suuria 
metsälöitä omistavien metsätilanomistajien  
keskuudessa.  Tulokset  ovat samansuuntaisia 

vuoden 1971 metsänomistajatutkimuksessa  

saatujen  tulosten kanssa  (Järveläinen 
1974 s. 52—53, 62).  

Kuva 3.  Metsänomistajien jakautuminen omistajaryhmiin tutkimusalueittain,  tilan  tuotantosuunnan mukaan  ja 

metsälökokoluokittain.  

Figure 3. The  distribution of  the  forest owners  according to the  ownership categories, by  study regions, production 
orientation  in  the holding and  size  classes  of  forest holdings. 
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313. Ikä  ja sukupuoli  

Metsänomistajien  keski-ikä  oli 53 vuotta. 
Joka kolmas metsänomistaja  oli vähintään 
60-vuotias ja joka kymmenes  vähintään 70- 
vuotias. Alle  40-vuotiaita oli vajaa viidesosa 

metsänomistajista (taulukko 7). Vuonna 
1971 metsänomistajien  keski-ikä  oli 51 vuot  
ta (Järveläinen 1974 s.  59—61). 

Metsänomistajien  keski-ikä  vaihteli lähin  
nä omistajaryhmittäni  ja tuotantosuunnal  

taan erilaisilla tiloilla. Maanviljelijät olivat  

iäkkäämpiä kuin metsätilanomistajat;  
maanviljelijöillä keski-ikä  oli 54 vuotta ja 

metsätilanomistajilla  50 vuotta. Maanviljeli  

jöistä oli vähintään 60-vuotiaita runsas  kol  

masosa ja  metsätilanomistajista noin neljäs  

osa. 

Maatalouteen suuntautuvien tilojen omis  

tajat olivat iältään keskimääräistä  hieman 

nuorempia,  heidän keski-ikänsä  oli 50 vuot  

ta (vrt. Honkanen ym. 1973 s. 89).  Ta  

sapuolisesti  maa- ja metsätalouteen sekä 

pääasiallisesti  metsätalouteen suuntautunei  

den tilojen  omistajien  keski-ikä  oli  53  vuotta  
ja virkistykseen  tai muuhun tarkoitukseen 

käytettyjen  tilojen omistajien keski-ikä  56 
vuotta. Jo  aikaisemmin (s.  14, alaviitta 3)  to  

dettiin, että muuhun tarkoitukseen kuten 

pelkkään asumiseen käytettyjen tilojen 

omistajista  huomattava osa  oli eläkeläisiä.  

Metsänomistajista  oli  naispuolisia  17 %. 

Naispuolisten  metsänomistajien  osuus oli 
keskimääräistä suurempi  mm. metsätilan  

omistajien,  virkistykseen  tai muuhun tarkoi  
tukseen käytettyjen  tilojen  omistajien  ja pie  
niä metsälöitä omistavien henkilöiden kes  

kuudessa (vrt.  Järveläinen 1974 s. 
60—61, Reunala 1972 s. 38). Vuoden 
1969 yleisen maatalouslaskennan mukaan 

viljelijöistä  oli  naispuolisia  13 %.  Tämän tut  
kimuksen mukaan vastaava osuus maanvil  

jelijä-metsänomistajista  oli 14 %. 

32. Tila 

321. Omistusolot 

Tilat jakautuivat  omistusmuodon mukaan 
seuraavasti: 

% tiloista  

B = 301 

Omistaa  tilan  yksin  tai  yhdessä 

perheenjäsenten kanssa 85 

Tila  on perikunnan tai  kuolin  

pesän hallinnassa 12  

Henkilöyhtymä 3 
Yhteensä 100  

Pääosa tiloista oli yhden omistajan  tai 

perheenjäsenten  yhteisessä omistuksessa.  
Perikuntien tai kuolinpesien  hallinnassa oli 
noin joka kymmenes  tila. Yhtymämuotoinen  
omistus oli tutkimuksen mukaan harvinais  

ta, sitä esiintyi  keskimääräistä hieman 

enemmän maan pohjoispuoliskossa  sekä 

metsätilanomistajien  ja pääasiallisesti  met  
sätalouteen suuntautuneiden tilojen  omista  

jien keskuudessa.  
Tila oli ollut saman omistajan  hallinnassa 

keskimäärin 18 vuotta. Huomattava osa 

(41  %)  tiloista oli  ollut saman omistajan  hal  
linnassa 20 vuotta tai kauemmin. Hallinta  

ajan  pituus  vaihteli merkittävästi  ainoastaan 

omistajaryhmittäin.  Maanviljelijöillä keski  
määräinen hallinta-aika oli 19 vuotta ja 

metsätilanomistajilla  selvästi lyhyempi  eli 15 
vuotta. Maanviljelijöiden tiloista lähes puo  
let (47  %) ja metsätilanomistajien  tiloista 
kolmasosa  (33 %) oli ollut saman omistajan  
hallinnassa 20 vuotta tai kauemmin. Hallin  

ta-ajan  keskimääräistä pituutta koskevat  tu  
lokset ovat samat kuin vuoden 1971 metsän  

omistajatutkimuksen vastaavat tulokset 

(Järveläinen 1974 s.  48—49). 

322. Metsälö 

Keskimääräinen metsämaan ala vähin  

tään viisi hehtaaria metsämaata käsittävillä 

yksityistiloilla oli 33 hehtaaria". Noin puo  
let metsälöistä oli pieniä (5—19  ha), kolmas  

osa  keskikokoisia  (20—49 ha)  ja noin viides  
osa  suuria (50  ha tai enemmän).  Metsämaan 

pinta-alan jakautuminen  metsälökokoluok  
kiin oli päinvastainen.  Pieniin metsälöihin 
kuului noin viidesosa,  keskisuuriin noin kol  

masosa  ja suuriin  noin puolet  yksityismetsä  
löiden koko  metsämaan alasta (taulukot  8  ja 
9).  

Metsälöiden keskikoko  ja metsälörakenne 
vaihtelivat huomattavasti taustaryhmittä  in  
(kuva  4). Metsälöiden keskikoko  suureni ja 

1) Vuoden  1971  tutkimuksen  mukaan  yksityismetsälöi  
den  keskikoko  oli  36 hehtaaria  metsämaata (Järve  

läinen  1974 s. 52—53). Vuoden  1971 tutkimuksessa  

eivät  olleet  mukana  kaupunkien ja kauppaloiden alu  
eella  sijaitsevat keskimääräistä  hieman  pienemmät  yk  
sityismetsälöt. 

Vuoden  1969  yleisen maatalouslaskennan  tietojen pe  
rusteella  saadaan  vähintään  viisi  hehtaaria  metsämaata 

käsittävien  yksityismetsälöiden  keskimääräiseksi  metsä  
maan alaksi  (veroluokat I—IV) 33 hehtaaria.  Tällöin  on 

oletettu, että veroluokan  V (kitumaa) osuus veroluok  

kiin  I—V kuuluvasta  metsäalasta  yksityismetsissä on 

12% (Kuusela  1972  s. 94). 
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Kuva 4.  Tilojen jakautuminen metsälökokoluokkiin  tutkimusalueittain, omistajaryhmittäin ja tilan  tuotantosuun  
nan mukaan.  

Figure  4. The  distribution  of  the  holdings according to  the  size classes  of  forest holdings, by  study regions, owner  
ship categories and  production orientation in the  holding. 
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suurten  metsälöiden osuus  kasvoi  itään ja 
pohjoiseen siirryttäessä. Maanviljelijöiden  
metsälöt olivat  keskimäärin suurempia  kuin  
metsätilanomistajien  metsälöt; maanviljeli  
jöiden tiloilla oli metsämaata keskimäärin 
35 hehtaaria ja metsätilanomistajien  tiloilla 
28 hehtaaria (vrt.  Järveläinen 1974 s.  

52—53, R  e  v n a  1  a 1972 s.  35, Seppä  
-1  a  1974 s,  15—16).  Niinpä  myös  metsälöra  
kenteessa ilmeni omistajaryhmittäisiä  eroja;  
vajaa  viidesosa (15  %)  maanviljelijöiden  met  
sälöistä  mutta kolmasosa (33 %) metsätilan  

omistajien  metsälöistä oli aivan pieniä,  5—9 
hehtaaria metsämaata käsittäviä. 

Metsälöiden keskikoko oli maatalouteen 

suuntautuneilla tiloilla 29 hehtaaria, tasa  

puolisesti  maa-  ja metsätalouteen suuntau  
tuneilla tiloilla 41 hehtaaria ja pääasiallisesti  

metsätalouteen suuntautuneilla tiloilla 34  

hehtaaria. Virkistykseen  tai muihin maatila  
talouden ulkopuolisiin  tarkoituksiin käyte  

tyillä tiloilla metsämaata oli keskimäärin 17 
hehtaaria. Virkistykseen  tai  muihin tarkoi  
tuksiin käytetyistä  tiloista lähes puolet  

(45  %) oli aivan pieniä,  5—9 hehtaaria met  
sämaata käsittäviä. 

Noin joka  kymmenes  (8  %)  metsänomista  
ja omisti metsää myös muualla kuin tutki  

muksen kohteena olevalla tilalla. Metsän 

omistaminen myös muualla oli keskimää  
räistä yleisempää  maan keski-  ja itäosissa,  
toimihenkilöihin kuuluvien ja johtavassa  

asemassa  olevien metsätilanomistajien  kes  
kuudessa sekä pääasiallisesti  metsätalouden 

harjoittamiseen käytettyjen  tilojen omista  

jien  keskuudessa. Osuus yhteismetsään  oli 
4 %:lla yksityistiloista. Maan pohjoispuolis  
kossa  osuus  yhteismetsään  kuului joka kym  
menenteen  tilaan (vrt. Järveläinen 
1974 s.  55).  

323.  Viljelmä 

Keskimääräinen peltoala  vähintään viisi 
hehtaaria metsämaata käsittävillä yksityisti  
loilla oli 7  hehtaaria. Myös viljelmäkoko  ja 
viljelmärakenne  vaihtelivat taustaryhmittäin  
mutta eräissä suhteissa metsälökoon vaihte  

lusta poikkeavalla  tavalla (taulukko 10). 
Keskimääräinen peltoala  ja suurten  viljel  

mien osuus  pienenivät  itään ja pohjoiseen  
siirryttäessä.  Keskimääräinen peltoala  oli 
maanviljelijöiden  tiloilla noin kolme kertaa 

suurempi  kuin metsätilanomistajien  tiloilla 
ja maatalouteen tai tasapuolisesti  maa- ja 

metsätalouteen suuntautuneilla tiloilla 3—4 

kertaa suurempi  kuin pääasiallisesti  metsä  
talouteen sekä virkistykseen  tai muihin maa  
tilatalouden ulkopuolisiin  tarkoituksiin käy  
tetyillä tiloilla. Keskimääräinen peltoala  
kasvoi  metsälökoon suuretessa.  

Tiloja, joihin ei kuulunut peltoa  lainkaan, 
oli 16 %.  Vuonna 1971 vastaava osuus  oli 

10% (Järveläinen 1974 s. 56).  Näitä 

ns. puhtaita  metsälöitä oli keskimääräistä 
huomattavasti enemmän metsätilanomista  

jilla (29  %) ja  henkilöillä,  jotka  käyttivät ti  
laansa pääasiallisesti  metsätalouden harjoit  
tamiseen (43 %). Lähes puolet  metsätilan  

omistajien  tiloista  ja  yli puolet  pääasiallisesti  
metsätalouden harjoittamiseen suuntautu  
neista tiloista oli sellaisia,  joissa ei ollut pel  

toa  lainkaan tai  joissa peltoala  jäi  alle kah  
den hehtaarin. 

324. Tuotantosuunta 

Vajaa  kolmasosa (30  %)  tiloista oli pääasi  
allisesti maatalouden harjoittamiseen  suun  

tautuneita, vajaa  kolmasosa (30  %) tasapuo  
lisesti maa- ja metsätalouden harjoittami  

seen suuntautuneita ja samoin vajaa kol  

masosa  (31 %)  pääasiallisesti  metsätalouden 
harjoittamiseen suuntautuneita. Virkistyk  

seen tai  muihin maatilatalouden ulkopuoli  
siin tarkoituksiin käytettiin  noin joka kym  
menettä (9%) tilaa (taulukko  11). Yksityis  
metsälöiden koko  metsämaan alasta kuului  

maatalouteen suuntautuneille tiloille noin 

neljäsosa  (27  %), tasapuolisesti  maa-  ja met  
sätalouteen suuntautuneille tiloille runsas  

kolmasosa (37  %), metsätalouteen suuntau  

tuneille tiloille noin kolmasosa (32 %)  ja vir  

kistykseen  tai muihin tarkoituksiin käyte  

tyille tiloille vain vähäinen osa  (5  %) (tauluk  
ko 12). 

Maatalouteen suuntautuneet tilat olivat  

keskimääräistä yleisempiä  maan eteläpuolis  
kossa  (kuva  5).  Tasapuolisesti  maa-  ja met  
sätalouteen suuntautuneita tiloja esiintyi  
melko yleisesti kaikilla tutkimusalueilla. 
Metsätalouteen suuntautuneet  tilat olivat 

keskimääräistä  yleisempiä  maan pohjois  
puoliskossa  sekä  maan keski-ja  itäosissa. 

Pääosa  (80  %) maanviljelijöiden tiloista oli 
maatalouteen tai  tasapuolisesti  maa- ja met  
sätalouteen suuntautuneita. Sen sijaan 
enemmistö (58 %) metsätilanomistajien  ti  
loista oli pääasiallisesti  metsätalouteen 
suuntautuneita. Sitäpaitsi noin joka viidettä 
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Kuva 5. Tilan  pääasiallinen tuotantosuunta tutkimusalueittain,  omistajaryhmittäin ja metsälökokoluokittain.  
Figure 5. The holdings' production orientations,  by  study regions, ownership  categories and  size  classes  of  forest 

holdings. 
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(19  %)  metsätilanomistajien  hallinnassa ole  
vaa tilaa käytettiin  virkistykseen tai muihin 
maatilatalouden ulkopuolisiin  tarkoituksiin. 

Edellä esitetyt  tulokset vastaavat pääosin  
vuoden 1971 metsänomistajatutkimuksessa  

saatuja  tuloksia (Järveläinen  1974 s.  
69—70). Tässä tutkimuksessa  tasapuolisesti  

maa- ja metsätalouden harjoittamiseen  
suuntautuneiden tilojen  osuus  oli  kuitenkin  
pienempi  ja virkistykseen  tai muihin maati  
latalouden ulkopuolisiin  tarkoituksiin käy  
tettyjen  tilojen  osuus  jonkin  verran  suurempi  
kuin vastaavat osuudet vuoden 1971 tutki  

muksessa.  

4. TILAKOHTAINEN SUUNNITTELU JA METSÄTALOUDELLINEN  NEUVONTA 

41. Tilakohtainen suunnittelu 

411. Suunnittelun yleisyys  

Voimassa olevia  metsälö- tai metsätalous  

suunnitelmia oli 6 %:lla vähintään viisi heh  

taaria metsämaata käsittävien yksityistilojen  
lukumäärästä ja 11  %:lla niiden koko  met  
sämaan alasta  (taulukko 13) I *. Metsälö- ja 
metsätaloussuunnitelmat olivat  suurin piir  
tein yhtä  yleisiä.  Yli  puolet  (55  %) suunnitel  
mista oli laadittu piirimetsälautakuntien  toi  

mesta, runsas kolmasosa (38  %) metsänhoi  

toyhdistysten toimesta ja ainoastaan vähäi  

nen osa (7  %) muiden kuten metsätoimisto  

jen, yksityisten  metsäammattimiesten tai 
metsäylioppilaiden  toimesta. 

Suunnittelu oli maan eteläpuoliskossa  

yleisempää  kuin maan pohjoispuoliskossa  

(kuva  6).  Keskimääräistä yleisempää  suun  
nittelu oli myös  johtavassa  asemassa olevien 

metsätilanomistajien  metsälöissä sekä  tasa  

puolisesti  maa-  ja metsätalouden harjoitta  
miseen suuntautuneilla ja yleensä  suuria 
metsälöitä käsittävillä tiloilla. Erityisen  har  
vinaista suunnittelu oli työväestöön  kuulu  
vien metsätilanomistajien  metsälöissä sekä 

virkistykseen  tai muihin maatilatalouden ul  

kopuolisiin  tarkoituksiin käytetyillä  ja yleen  
sä  pieniä  metsälöitä käsittävillä tiloilla. 

Noin joka  kymmenes  (9 %) metsänomista  
ja aikoi teettää suunnitelman "varmasti  tai  
luultavasti" lähivuosien aikana. Nämä met  

1) Vuoden 1971  tutkimuksen  mukaan metsälö- tai  met  

sätaloussuunnitelmia  oli  14 %:lla  yksityistiloista  (Jär  
veläinen  1974 s. 147). On todennäköistä, että tä  

hän  osuuteen  sisältyy osittain  ns. hankekohtaisia  suun  

nitelmia  ja myös suunnitelmia, jotka  eivät  olleet voi  
massa enää  haastatteluajankohtana. Vuosina  1975  ja 
1976 suoritetuissa  haastatteluissa  sen sijaan kiinnitet  
tiin  erityistä  huomiota  siihen,  että  mukaan  otetaan vain  
haastatteluajankohtana voimassa  olevat  metsälö-  tai  
metsätaloussuunnitelmat.  

sänomistajat  omistivat yksityismetsälöiden  
koko metsämaan alasta  runsaan  kymmenes  

osan  (13  %)  (taulukko  14). Metsänomistajia,  
joiden tilalla oli  voimassa oleva  metsälö- tai  
metsätaloussuunnitelma tai jotka aikoivat 

teettää suunnitelman lähivuosien aikana, oli 

siten  15 % kaikista  metsänomistajista  ja hei  
dän omistuksessaan  oli 24 % yksityismetsä  
löiden koko  metsämaan alasta. 

412. Suunnitelmien noudattaminen 

Noin kaksi  kolmasosaa (64 %)  voimassa 

olevista metsälö- ja metsätaloussuunnitel  
mista oli  sellaisia,  joita omistajan  käsityksen  
mukaan oli  voitu noudattaa tarkasti ja noin 

yksi  kolmasosa sellaisia, joita oli  voitu nou  
dattaa vain osaksi  (31 %) tai ei juuri lain  
kaan (5 %) (taulukko 15). Tulokset ovat yh  

täpitäviä vuoden 1971 tutkimuksessa saatu  
jen vastaavien tulosten kanssa  (Järve  
läinen 1974 s. 146—147).  Suunnitelmia, 

joita ei  oltu voitu noudattaa tarkasti,  oli  kes  
kimääräistä enemmän maatalouteen suun  

tautuneilla ja yleensä pieniä  metsälöitä kä  
sittävillä tiloilla. 

Metsänomistajilta  tiedusteltiin myös,  min  
kä  vuoksi  laadittua suunnitelmaa ei oltu voi  

tu noudattaa tarkasti. Tärkeimmät syyt  oli  

vat metsänomistajien  mukaan seuraavat: 
— Rahan  tarve on pakottanut  hakkaamaan 

enemmän kuin suunnitelmassa on edel- 

lytetty.  
— On  haluttu säästää metsää. 

— Puun hintojen  ja yleensä  menekkiolojen  
vaihtelut ovat  vaikuttaneet hakkuumää- 

riin ja hakkuiden ajoitukseen  suunnitel- 
masta  poikkeavalla  tavalla. 

— Työvoiman  puute on tuottanut vaikeuk- 
sia suunnitelman noudattamisessa. 

— Luonnontuhot (esim. myrskytuhot)  ovat 
vieneet pohjan suunnitelmalta. 

— Maa-alueiden pakkolunastus  tai tilan 
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Kuva 6. Metsälö- ja metsätaloussuunnitelmien  yleisyys  sekä  metsänomistajien osuus,  jotka aikovat  teettää  suunni  
telman  lähivuosina  tutkimusalueittain, omistajaryhmittäin,  tilan  tuotantosuunnan mukaan  ja metsälöko  
koluokittain.  

Figure 6. The  occurence of  forestry  plans and  the  proportion of  the  forest owners who  intend to  have  a  plan made  in 
the  near future,  by  study regions,  ownership categories, production orientation  in  the  holding  and  size  
classes  of  forest holdings. 
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joutuminen  kaavoitetulle alueelle on es-  

tänyt  suunnitelman noudattamisen. 
— Omistajan  mielestä suunnitelmassa eh  

dotetut toimenpiteet  eivät ole olleet oi  
keita. 

413. Suunnittelua estäneet tekijät  

Metsänomistajilta,  joiden tilalla ei ollut 

voimassa olevaa metsälö- tai metsätalous  

suunnitelmaa, tiedusteltiin niitä syitä,  joiden  
vuoksi suunnitelmaa ei ollut teetetty. Vas  
taukset jakautuivat  seuraavasti: 

Noin joka kolmas  metsänomistaja  katsoi,  

että suunnitelmasta olisi tuskin ollut hyötyä, 

ja noin joka viides metsänomistaja piti  estee  
nä suunnitelman laatimiselle sitä, ettei 

suunnitelmasta ole annettu riittävästi tieto  

ja. Ainoastaan vähäinen osa  metsänomista  
jista mainitsi esteeksi sen,  että suunnitelma 
rajoittaisi  omistajan  päätösvaltaa  tai että  
suunnitelman teettäminen olisi kustannuk  

siltaan liian kallis. 

Epäilys suunnitelman hyödyllisyydestä  
mainittiin suunnittelua estäneeksi tekijäksi  
keskimääräistä useammin maan etelä- ja  

länsiosissa ja suunnitelmaa koskevien tieto  

jen puute maan pohjoisosassa.  Noin joka 

kymmenes  suuren metsälön omistava henki  
lö  katsoi,  että suunnitelman laatiminen on 

estynyt,  koska  metsäammattimiehillä ei ole 
ollut aikaa.  

Muita syitä esittivät tavanomaista useam  
min metsätilanomistajat  sekä virkistykseen  
tai muihin maatilatalouden ulkopuolisiin  
tarkoituksiin käytettyjen  ja yleensä  pieniä  
metsälöitä käsittävien tilojen omistajat.  
Muita syitä olivat seuraavat:  
— Tilan metsäalan pienuus;  toisinaan kysy  

myksessä  vain asuntoalue. 
— Tilan omistusolot; tila perikunnan  hal  

linnassa, jakotoimitus kesken,  omistaja  
aikoo luopua  tilasta lähiaikoina tai  tila 
on ollut nykyisen  omistajan  hallinnassa 

vasta  vähän aikaa. 

— Omistaja  on vanha tai  sairas,  asuu  toisel  
la paikkakunnalla  tai  ulkomailla. Omis  

taja  haluaa itse suunnitella. 

— Ei tarvitse  suunnitelmaa,  koska käyttää  
tarvittaessa hyväksi  ammattimiesten ja 

metsänhoitoyhdistysten  tarjoamia  palve  
luja, koska  hankekohtaiset suunnitelmat 
riittävät tai  koska  on itse metsäammatti  

mies. 

— Työvoiman  puute, keskittyminen  maata  
louteen, ei kontaktia metsäammattimie  

hiin jne.  
—  Osalla tiloista, joilla ei ollut voimassa 

olevaa suunnitelmaa,  suunnitelma oli ti  

lattu, tekeillä tai entinen suunnitelma oli 

mennyt juuri  umpeen. 

42. Metsätaloudellinen neuvonta  

421. Koulutuksen yleisyys  

Joka viides (20  %)  metsänomistaja  oli  saa  
nut  jotakin  metsätaloudellista koulutusta ja 
noin neljäsosa (26 %) yksityismetsälöiden  
koko metsämaan alasta oli koulutusta saa  

neiden metsänomistajien  hallinnassa (tau  
lukko 16).  

Koulutusta saaneiden metsänomistajien  

osuus  oli  maan etelä-,  keski-  ja  itäosissa  hie  
man  suurempi  kuin maan länsi- ja pohjois  
osissa (kuva 7). Keskimääräistä  yleisempää  
metsätaloudellinen koulutus oli toimihenki  

löihin kuuluvien ja johtavassa asemassa  ole  
vien metsätilanomistajien  sekä yleensä  suu  
ria metsälöitä omistavien henkilöiden kes  

kuudessa ja keskimääräistä harvinaisempaa  
työväestöön kuuluvien metsätilanomistajien  
sekä virkistykseen  tai muihin maatilatalou  
den ulkopuolisiin  tarkoituksiin käytettyjen  

tilojen omistajien  ja yleensä  pieniä metsälöi  
tä omistavien henkilöiden keskuudessa  (vrt.  
Järveläinen 1974 s.  140—143). 

Metsänomistajat  olivat saaneet metsäta  
loudellista koulutusta useimmiten I—21 —2 päi  
vän metsäkursseilla (6 %), I—21 —2 viikon met  
säkursseilla (4  %),  maatalousopistoissa  (5  %) 
ja kansalaiskoulussa (3 %). Koulutuksen 
luonne vaihteli taustaryhmittäni.  Osallistu  
minen I—21 —2 päivän  metsäkursseille ja metsä  
taloudellisen koulutuksen saaminen maata  

lousopistoissa  oli keskimääräistä  yleisempää  
maan eteläpuoliskossa  ja maanviljelijöiden  
keskuudessa. Osallistuminen I—21—2 viikon 

metsäkursseille ja metsätaloudellisen koulu  

rietoja riittävästi   
Suunnitelma  on liian  kallis   

suunnitelmasta  olisi  tuskin 

hyötyä   
Suunnitelma  rajoittaa omistajan 

päätösvaltaa   
Ammattimiehillä  ei ole ollut 

likaa   

lokin  muu svv   
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Kuva 7. Metsätaloudellinen  koulutus  ja osallistuminen  metsätilaisuuksiin  tutkimusalueittain,  omistajaryhmittäin, 

tilan  tuotantosuunnan  mukaan ja metsälökokoluokittain.  

Figure 7. The vocational  forestry training and  attendance  at forestry meetings, by  study regions, ownership catego  

ries,  production orientation  in the  holding and  size classes  of  forest holdings. 
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tuksen saaminen kansalaiskoulussa oli kes  

kimääräistä hieman yleisempää  maan poh  

joispuoliskossa  ja metsätilanomistajien  kes  
kuudessa. 2—3 kuukauden metsätalous  

kurssin suorittaminen oli yleisintä maan 

keski-  ja  itäosissa.  Metsäopiston  käyneitä  ja 

yliopistollista  metsäkoulutusta saaneita oli 
lähinnä vain toimihenkilöihin kuuluvien ja  

johtavassa  asemassa olevien metsätilanomis  

tajien keskuudessa. Erityisesti osallistumi  

nen metsäkursseille yleistyi metsälökoon 
kasvaessa. 

422. Osallistuminen metsätilaisuuksiin 

Vajaa  puolet  (45  %)  metsänomistajista  oli 
osallistunut johonkin metsätilaisuuteen. Täl  

laisten metsänomistajien  hallinnassa oli hie  

man yli puolet  (55  %) yksityismetsälöiden  
koko  metsämaan alasta (taulukko 17) D. 

Osallistuminen metsätilaisuuksiin oli 

maan eteläpuoliskossa  hieman yleisempää  
kuin maan pohjoispuoliskossa  ja maanvilje  
lijöiden keskuudessa selvästi  yleisempää  
kuin metsätilanomistajien  keskuudessa  (ku  

va 7). Maanviljelijöistä  noin puolet  (51  %)  
mutta metsätilanomistajista ainoastaan noin 

joka  kolmas  (35  %)  oli osallistunut johonkin  
metsätilaisuuteen (vrt. Järveläinen 

1974 s. 137—139, myös Reun a  1 a ja 
Tikkanen 1972 s.  22—24, Tikka  

nen 1977 s.  95).  Osallistuminen metsätilai  

suuksiin vaihteli lisäksi tilan tuotantosuun  

nan ja  metsälökoon mukaan. Se oli keski  
määräistä yleisempää  maatalouteen ja tasa  
puolisesti  maa- ja metsätalouteen suuntau  
tuneiden tilojen omistajien  sekä yleensä  suu  
ria metsälöitä omistavien henkilöiden kes  

kuudessa. Suurin osa virkistykseen  tai mui  
hin maatilatalouden ulkopuolisiin  tarkoituk  
siin käytettyjen  tilojen omistajista  sekä  

yleensä  pieniä  metsälöitä omistavista henki  
löistä ei sen sijaan ollut lainkaan osallistu  
nut  metsätilaisuuksiin. 

Metsätilaisuuksissa käyneistä metsän  

omistajista kolmasosa (33 %) oli viimeksi 
osallistunut esitelmätilaisuuteen ja samoin  
kolmasosa (34 %)  metsäpäiville  tai  metsäret  
keilyihin.  Muut olivat osallistuneet metsän  

hoitoyhdistysten  kokouksiin (15%), leimaus  

ta! muihin metsäkilpailuihin  (13%) tai mvi  

1) Metsälilaismidella  larkoilctaan  kaikkia  sellaisia  va  

listus*, neuvonta-  ym.  tilaisuuksia, joiden keskeisenä  si  
sältönä  on ollut  metsäasioiden  käsittely.  

hm tilaisuuksiin kuten metsätalousalueen,  

yhteismetsän,  kunnan metsälautakunnan tai  
piirimetsälautakunnan  kokouksiin  (5  %).  Ti  
laisuuden luonne vaihteli lähinnä metsälö  

kokoluokittain. Metsäpäiville  ja metsäret  

keilyihin  sekä metsänhoitoyhdistysten  ko  

kouksiin  olivat osallistuneet muita useam  

min suuria metsälöitä omistavat henkilöt ja 
leimaus- ym. metsäkilpailuihin  pieniä  met  
sälöitä omistavat henkilöt. Esitelmätilai  

suuksissa  käyneiden osuus metsätilaisuuk  
siin osallistuneista oli sen sijaan  suurin piir  
tein sama kaikissa  metsälökokoluokissa. 

423. Sopivimmat  tietolähteet 

Metsänomistajilta kysyttiin  haastattelus  

sa,  mitä  tietolähteitä  he  pitävät  itselleen so  
pivina  metsäasioissa. Useasta eri vaihtoeh  
dosta haastateltavia pyydettiin  nimeämään 
kolme itselleen parhaiten sopivaa  tietoläh  
dettä. 

Metsäammattimiehen antama  henkilö  

kohtainen neuvonta oli metsänomistajien  
keskuudessa  selvästi suosituin vaihtoehto;  

joka  kolmas (33  %)  metsänomistaja  piti  hen  
kilökohtaista neuvontaa parhaiten  sopivana  
tietolähteenä (kuva  8) (vrt. Varm o 1 a  

ym.  1976 s.  59—60). Sopivimpana  tietoläh  
teenä pidettiin keskimääräistä useammin 

myös esitelmätilaisuuksia (12 %), metsäret  

keilyjä  (9  %)  ja I—21 —2 päivän  metsäkursseja  
(8  %). Toiseksi  ja kolmanneksi sopivimpina  
eli toissijaisina  ja  täydentävinä  tietolähteinä 
saivat metsäomistajilta  kannatusta jo edellä 
mainittujen  lisäksi  erityisesti  ammattilehdet,  
televisio ja radio, postitse  lähetettävät opas  
kirjat ja esitteet sekä metsätaloudelliset kil  

pailut.  Vähiten sopivina  tietolähteinä met  
sänomistajat  pitivät  I—21 —2 viikon ja  erityisesti  
vielä pitempiä,  I—21 —2 kuukauden metsäkurs  
seja  (taulukko  18).  

Eri tietolähteiden suosio vaihteli jossakin  
määrin taustaryhmittäin  (taulukko 19). Hen  
kilökohtaista neuvontaa  pidettiin  sopivana  
tietolähteenä erityisen usein mm. johtavassa  
asemassa olevien metsätilanomistajien  ja 
yleensä  suuria  metsälöitä omistavien henki  
löiden keskuudessa. Esitelmätilaisuuksia,  
I—21 —2 päivän metsäkursseja  ja leimaus- ym. 
metsäkilpailuja  pidettiin  sopivana tietoläh  
teenä  keskimääräistä useammin maan etelä  

puoliskossa,  maanviljelijöiden  keskuudessa  
sekä maatalouteen ja tasapuolisesti  maa- ia 
metsätalouteen suuntautuneilla tiloilla. Met  
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säretkeilyt  ja ammattilehdet saivat kanna  
tusta  erityisesti  suuria metsälöitä omistavilta 
henkilöiltä. Televisio,  radio sekä  postitse  lä  
hetettävät opaskirjat  ja  esitteet nähtiin sopi  
vana  tietolähteenä keskimääräistä useam  

min mm. maan pohjoispuoliskossa,  metsäti  

lanomistajien  keskuudessa,  virkistykseen  tai 
muihin maatilatalouden ulkopuolisiin  tar  
koituksiin  käytetyillä  tiloilla ja yleensä  pie  
niä metsälöitä omistavien henkilöiden kes  

kuudessa.  

Kuva 8. Metsänomistajien mielipiteet tietolähteiden  sopivuudesta. 
Figure 8. The  forest  owners' opinions concerning the  suitability of  the  information sources. 
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5. YKSITYISMETSÄLAIN  VALVONTA JA METSÄNOMISTAJAN  OIKEUSTURVA 

51. Lain  valvonnan tehokkuus ja 
oikeudenmukaisuus 

Pääosa (77  %) metsänomistajista  oli sitä 

mieltä, että yksityismetsälain  valvonta on ol  
lut riittävän tehokasta. Joka kymmenes  

(11  %) metsäomistaja  katsoi,  että lain val  

vontaa olisi nykyisestään  tehostettava. Yhtä 
suuri osuus (12  %) metsänomistajista  ei  
osannut sanoa mielipidettään  tähän kysy  

mykseen  (taulukko  20).  
Metsänomistajia,  joiden mielestä yksityis  

metsälain valvontaa olisi tehostettava,  oli 

maan eteläpuoliskossa  hieman enemmän 
kuin maan pohjoispuoliskossa  ja metsätilan  

omistajien  keskuudessa  hieman enemmän 
kuin maanviljelijöiden  keskuudessa. Noin 

joka  viides virkistystarkoituksiin  käytettyjen  
tilojen  omistajista  katsoi,  että lain valvontaa 
olisi  tehostettava. 

Pääosa (77 %) metsänomistajista  oli myös  

sitä mieltä,  että yksityismetsälain  valvonta 

on ollut oikeudenmukaista ja tasapuolistat-  
Ainoastaan vajaa kymmenesosa  (7  %) met  
sänomistajista  katsoi,  että lain valvonnassa 

on  esiintynyt  epäoikeudenmukaisuutta.  Va  

jaa  viidesosa (16 %) metsänomistajista  ei 

osannut sanoa mielipidettään  lain valvonnan 
oikeudenmukaisuutta koskevaan kysymyk  

seen (taulukko 20).  

Yksityismetsälain  valvonnan oikeudenmu  
kaisuutta koskevat mielipiteet eivät juuri  
vaihdelleet taustaryhmittäin.  Sellaisten met  

sänomistajien  osuus, joiden mielestä lain 
valvonnassa on esiintynyt  epäoikeudenmu  
kaisuutta,  oli kuitenkin keskimääräistä  hie  

man suurempi  maan eteläosassa,  metsäti  

lanomistajien keskuudessa sekä virkistyk  
seen tai muihin maatilatalouden ulkopuoli  
siin tarkoituksiin käytettyjen  tilojen omista  

jien  keskuudessa.  

Epäoikeudenmukaisuus  yksityismetsälain  
valvonnassa on metsänomistajien  mielestä il  

mennyt seuraavasti: 
— Lain valvonta on ollut erilaista eri omis- 

tajaryhmien metsissä; "keinottelijat",  

"metsätrokarit", "kaupunkilaiset"  jne. 

ovat  saaneet hakata vapaammin  ja hävit  

tää metsiä. Myöskään yhtiöiden  ja sääti- 

1) Vuonna  1974  suoritetun  kyselytutkimuksen  mukaan  
85  % yksityismetsäin hallinnon  luottamushenkilöistä  

katsoi, että yksityismetsälain  valvonta  on ollut  oikeu  
denmukaista  (Järveläinen  1975 s. 42 —43). 

öiden hakkuita ei ole valvottu tehok  

kaasti.  

— Lain valvonta on ollut riippuvaista tila  
koosta  ja metsänomistajan  yhteiskunnal  
lisesta asemasta; isot  tilat ovat päässeet  

helpommalla  kuin pienet  tilat ja tutut 
sekä määräävässä asemassa  olevat ovat 

saaneet toimia vapaammin.  
— Piirimetsälautakuntien harjoittama 

"pakkovalta"  ja metsäammattimiesten 
omavaltaisuus esimerkiksi avohakkuiden 

teossa on aiheuttanut epäoikeudenmu  
kaisuutta. Lain valvonta on vaihdellut 

metsäammattimiehen mukaan ja lain 
valvontaa harjoittaneet henkilöt ovat 

myös  pyrkineet  ostamaan metsiä. 
— Epäoikeudenmukaisuutta  on aiheutunut 

metsänomistajien  mielestä myös  siitä, et  
tä nykyinen  omistaja  on joutunut  vastaa  

maan edellisen omistajan  tekemistä vir  
heistä. 

52. Metsänomistajan  oikeusturva  ja  siinä 
koetut  puutteet  

Haastateltavilta kysyttiin  myös,  onko met  

sänomistajan  oikeusturva  Suomessa riittävä 
vai olisiko sitä nykyisestään  parannettava.  
Kun useat vastaajat  olivat epätietoisia oi  
keusturvakäsitteen sisällöstä,  pyrittiin sitä 
selventämään lisähuomautuksin. Todettiin,  
että kysymys  on siitä, miten hyvin  haastatel  

tavan mielestä metsänomistajan  metsänsä 

käyttöä  koskevat  oikeudet on lakisääteisesti 
turvattu  ja miten hyvin  metsänomistaja  pys  

tyy  nämä oikeudet käytännössä  turvaamaan. 
Enemmistö (59  %) metsänomistajista  oli 

sitä  mieltä, että metsänomistajan  oikeustur  

va  on riittävä ja noin kolmasosa (30  %) kat  
soi,  että metsänomistajan  oikeusturvaa olisi 

parannettava. Joka kymmenes  (11  %) met  

sänomistaja  ei osannut  sanoa mielipidettään  
tähän kysymykseen  (taulukko  21  ) 2'- Sellais  

ten metsänomistajien  osuus, joiden mielestä 
oikeusturvaa olisi  parannettava, oli keski  
määräistä suurempi maan eteläosassa, maa  
talouteen ja tasapuolisesti  maa- ja metsäta  

2) Vuonna  1974  suoritetun  kyselytutkimuksen mukaan 
noin  puolet (52  %) yksityismetsäin hallinnossa  toimivis  

ta luottamushenkilöistä  piti metsänomistajan oikeus  
turvaa hyvänä tai  tyydyttävänä (Järveläinen  

1975 s. 43). 
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louteen suuntautuneilla tiloilla ja yleensä  
suuria metsälöitä käsittävillä tiloilla. 

Pahimpia  puutteita oikeusturvassa ovat 

metsänomistajien  mielestä seuraavat seikat: 
— Metsänomistajalla  itsellään ei ole riittä  

västi ratkaisuvaltaa;  metsäjärjestöt ja 
metsäammattimiehet "holhoavat" liikaa. 

Metsänomistajan mielipidettä pitäisi  
kuunnella enemmän esimerkiksi lei  

mauksissa ja suunnittelussa. Ei edes  ko  

titarvepuuta  saa ottaa ilman metsäam  
mattimiehen leimausta. 

— Maa-alueita suunnitellaan yhteiskunnan  

käyttöön maanomistajan tietämättä,  
neuvottelematta etukäteen. Virkistys-  ja 

luonnonsuojelualuesuunnitelmat,  raken  

nuskaavat, allashankkeet jne. aiheutta  
vat epävarmuutta  ja rajoittavat maan  

omistajan oikeuksia. Jokamiehen oikeu  
det olisi tarkoin rajattava;  nykyisin  ret  

keilijät, joulukuusivarkaat,  moottori  

kelkkailijat,  armeijan  yksiköt  jne. tunne-  

levät luontoa. 

— Korvaukset  pakkolunastetuista  alueista 
viipyvät  ja ovat yleensä  liian pienet.  
Myöskään  hirvivahinkoja  tai tehtaiden 
aiheuttamia myrkkyvahinkoja  ei riittä  
västi korvata. 

— Metsän siirtyminen  ei-maanviljelijöiden  
omistukseen koetaan oikeusturvaa hei  

kentäväksi  tekijäksi  samoin kuin  se, että 

maatilojen lisämaan hankintaa ei ole 
riittävässä määrin turvattu. Toisaalta oi  

keusturvaa heikentävänä pidetään myös 

ei-maanviljelijöiden metsämaan hankin  
taa koskevia  rajoituksia.  

— Muita oikeusturvaa heikentäviä seikkoja  
ovat metsänomistajien  mielestä mm. lii  

an korkea verotus  ja mahdollinen siirty  
minen myyntituloverotukseen,  uusi puu  
tavaran mittausjärjestelmä eli  pystymit  
taus, "sosialisoinnin uhka" sekä se, että 

metsänomistajat  eivät pysty riittävästi 
vaikuttamaan puun hintoihin. 

6. TIETOJÄRJESTELMÄN  KÄYTTÖKELPOISUUS  

Tutkimuksessa kokeiltiin metsäntutki  

muslaitoksessa kehitetyn metsälöotokseen 

perustuvan  uuden tietojärjestelmän  soveltu  
vuutta yksityismetsätaloutta  koskevan  omis  
taja-  ja  tilakohtaisen havaintoaineiston tuot  
tamiseen. Kokeilu osoitti, että tietojärjestel  

män avulla on mahdollista kerätä monipuo  
lisia omistaja-  ja tilakohtaisia tietoja.  Tieto  

järjestelmän  hyväksikäyttö  yksityismetsäta  
louteen kohdistuvassa tutkimustoiminnassa 

tarjoaisi erityisesti  seuraavia  etuja:  

1) Käytettävissä  on koko  yksityistä  metsän  
omistajakuntaa  edustava otos. 

2)  Tietojärjestelmä mahdollistaa jatkuvan  
havaintoaineiston tuotannon  eli sen avul  

la voidaan seurata metsänomistajien  

käyttäytymisessä  ja  yleensä  yksityismetsä  
taloudessa tapahtuvia  muutoksia. 

3) Tietojärjestelmä  tarjoaa mahdollisuuden 
eri tutkimuksia varten  kerättyjen  havain  

toaineistojen  yhdistämiseen  ja niiden sa  

manaikaiseen analysointiin.  

4)  Tietojärjestelmän  käyttö  vähentää aineis  
tojen  hankinnasta aiheutuvia kustannuk  
sia  ja nopeuttaa  tutkimustulosten saantia  
erillisiin tutkimuksiin verrattuna.  

Metsälöotokseen perustuvaan tietojärjes- 

telmään liittyy kuitenkin myös  eräitä rajoi  
tuksia ja epäkohtia,  jotka  on tarpeen  ottaa 
huomioon järjestelmää  käytettäessä  ja edel  
leen kehitettäessä. Erityistä  huomiota olisi 

kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin: 

1) Sellaisten laajojen tutkimusten kuten 

hakkuupoistumatutkimuksen  yhteydessä  
voidaan kerätä vain rajoitetusti muuta  

tietoaineistoa,  koska  muutoin haastattelu 
muodostuu liian raskaaksi  ja tietojen luo  

tettavuus saattaa olennaisesti heiketä. 

Laajoja  havaintoaineistoja  vaativien tut  
kimusten aineistonkeräys  olisikin suori  

tettava erillisinä  toimenpiteinä.  Suoritet  
tu kokeilu osoitti  kuitenkin, että esimer  

kiksi  hakkuupoistumatutkimuksen  yh  
teydessä  voidaan kerätä monipuolista 
omistaja-  ja tilakohtaista havaintoaineis  
toa haastattelun siitä kärsimättä. Mitään 

yksiselitteistä rajaa haastattelun pituu  
delle ei voida asettaa, vaan se on selvitet  
tävä kussakin tapauksessa  erikseen esi  
haastatteluin. 

2) Tietoja  ei  ole  aina tarkoituksenmukaista 
kerätä  metsänomistajalta,  vaan ne voi  
daan saada luotettavasti muulla tavoin, 

esimerkiksi paikalliselta  metsäammatti- 
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mieheltä tai suoraan metsässä tapahtuvin  
mittauksin. Useat  tärkeät omistaja- ja  ti  
lakohtaiset tiedot saadaan kuitenkin par- 
haiten ja eräissä  tapauksissa  ainoastaan 
metsälön omistajalta.  Omistaja-  ja tila  
kohtaiset tiedot olisikin aina pyrittävä 

keräämään metsälön omistajalta,  vaikka  
omistajan  haastattelu ei muutoin olisi  
välttämätöntä. 

3) Metsäammattimiesten käyttäminen  haas  

tattelijoina saattaa eräissä tapauksissa  

vääristää haastateltavien antamia vas  

tauksia. Haastattelijasta  aiheutuvia vir  
heitä voidaan kuitenkin vähentää haas  

tattelumenetelmää ja -tekniikkaa koske  
valla perusteellisella  koulutuksella. 

4) Metsälöotokseen perustuvan  tietojärjes  

telmän käyttökelpoisuutta  yksityismetsä  
talouteen kohdistuvassa tutkimustoimin  

nassa  voitaisiin lisätä  käyttämällä  haas  
tattelujen  ja kyselyjen  lisäksi  myös muita 

aineistonkeräysmenetelmiä.  Esimerkiksi  

metsänomistajien metsänhoidollista ja 

puunmyyntikäyttäytymistä koskevien 
keskeisten  ongelmien  analysointi  edellyt  
täisi haastatteluin tai kyselyin  kerättyjen 

omistaja-  ja  tilakohtaisten tietojen  lisäksi 
luotettavia metsälökohtaisia puuston  

määrää ja rakennetta kuvaavia tietoja. 

Tietojärjestelmää  edelleen kehitettäessä 
aineiston  keräystä  olisikin pyrittävä mo  

nipuolistamaan  ja  tehostamaan erityisesti  
siten,  että omistaja- ja tilakohtaisten tie  

tojen  lisäksi saadaan riittävästi luotetta  
via metsälökohtaisia puustotietoja.  

7. YHDISTELMÄ  

Tutkimuksen tehtävänä oli kokeilla met  

säntutkimuslaitoksessa kehitetyn metsälö  
otokseen perustuvan  uuden tietojärjestelmän  
soveltuvuutta yksityismetsätaloutta koske  

van omistaja-  ja tilakohtaisen havaintoai  
neiston tuottamiseen. Tässä tarkoituksessa  

kerättiin metsälöotosta ja hakkuupoistuma  

tutkimuksen aineistonkeräysorganisaatiota  

hyväksikäyttäen  yksityismetsätaloutta  kuvai  
levia taustatietoja, tilakohtaista metsätalou  
den suunnittelua ja metsätaloudellista neu  
vontaa koskevia  tietoja sekä  yksityismetsä  
lain valvontaa ja  metsänomistajan  oikeus  
turvaa koskevia  tietoja. 

Tutkimus kohdistui vähintään 5  hehtaaria 

metsämaata käsittäviin yksityistiloihin ja 
niiden omistajiin.  Tutkimuksen aineisto ke  
rättiin metsänomistajia  henkilökohtaisesti 
haastattelemalla maan eteläpuoliskossa  

vuonna 1975 ja maan pohjoispuoliskossa  

vuonna 1976. Hyväksyttyjä  haastatteluja 
tehtiin koko  maassa  kaikkiaan 2  897 kpl.  

Kokeilu osoitti, että tietojärjestelmän  
avulla on mahdollista kerätä monipuolisia  

omistaja-  ja  tilakohtaisia tietoja.  Tietojärjes  
telmän käyttökelpoisuutta  yksityismetsäta  
louteen kohdistuvassa tutkimustoiminnassa 

voitaisiin kuitenkin lisätä käyttämällä  haas  

tattelujen  ja kyselyjen  lisäksi myös  muita ai  
neistonkeräysmenetelmiä.  Järjestelmää  edel  
leen kehitettäessä aineistonkeräystä  olisi py  

rittävä monipuolistamaan ja tehostamaan 

erityisesti  siten, että omistaja-  ja tilakohtais  

ten  tietojen  lisäksi  saadaan luotettavia met  
sälökohtaisia puustotietoja.  

Tutkimuksen mukaan metsänomistajien  
keski-ikä  oli 53 vuotta. Joka kolmas metsän  

omistaja  oli vähintään 60-vuotias ja joka  
kymmenes  vähintään 70-vuotias. 

Metsänomistajista oli maanviljelijöitä  
63  % ja metsätilanomistajia  37 %. Metsä  
maan  alasta maanviljelijöiden  omistuksessa  
oli 69 % ja metsätilanomistajien omistukses  

sa  31 %. Metsätilanomistajien  osuus  oli  eri  
tyisen  suuri maan pohjoispuoliskossa.  Met  
sätilanomistajista  kuului työväestöön  63 %, 
toimihenkilöihin 15 % ja johtavassa  asemas  

sa oleviin 23 %. 

Keskimääräinen metsämaan ala tilaa 

kohden oli 33 hehtaaria. Metsälön keskiko  

ko  kasvoi itään ja pohjoiseen  siirryttäessä  ja 
oli maanviljelijöillä suurempi  (35  ha) kuin 
metsätilanomistajilla  (28 ha).  Noin joka  
kymmenes  metsänomistaja  omisti metsää 
myös muualla kuin  tutkimuksen kohteena 
olevalla tilalla. 

Vajaa  kolmasosa  (30  %)  tiloista oli  maata  
louden, vajaa  kolmasosa (30  %)  tasapuolises  
ti maa- ja metsätalouden ja samoin vajaa 
kolmasosa  (31 %) metsätalouden harjoitta  
miseen suuntautuneita. Noin joka kymme  
nettä (9  %)  tilaa käytettiin  virkistykseen  tai 
muihin maatilatalouden ulkopuolisiin  tar  
koituksiin.  Pääosa (80  %) maanviljelijöiden  
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tiloista oli maatalouden tai  tasapuolisesti  
maa- ja metsätalouden harjoittamiseen  
suuntautuneita. Sen sijaan  yli  puolet  (58  %)  

metsätilanomistajien  tiloista oli metsätalou  
den harjoittamiseen suuntautuneita. Joka 
viidettä (19  %) metsätilanomistajien  hallin  

nassa  olevaa  tilaa käytettiin  virkistykseen  tai 
muihin maatilatalouden ulkopuolisiin  tar  
koituksiin. 

Voimassa olevia metsälö- tai metsätalous  

suunnitelmia oli 6  %:lla tiloista ja 11 %:lla 

niiden koko metsämaan alasta. Joka kym  

menes (9  %) metsänomistaja  aikoi teettää 
suunnitelman "varmasti tai luultavasti" lä  

hivuosien aikana. Kaksi  kolmasosaa  (64 %)  

voimassa olevista suunnitelmista oli sellaisia,  

joita omistajan käsityksen  mukaan oli voitu 
noudattaa tarkasti ja ja noin yksi  kolmasosa 

sellaisia,  joita oli  voitu  noudattaa vain osaksi  
(31 %)tai ei  juuri lainkaan (5  %).  

Joka viides (20  %)  metsänomistaja  oli saa  
nut jotakin metsätaloudellista koulutusta. 

Koulutusta oli saatu useimmiten I—21 —2 päi  
vän metsäkursseilla (6 %), I—21 —2 viikon met  
säkursseilla  (4  %),  maatalousopistoissa  (5  %)  
ja kansalaiskoulussa  (3 %).  

Vajaa  puolet  (45%)  metsänomistajista  oli  
osallistunut johonkin metsätilaisuuteen. 

Osallistuminen metsätilaisuuksiin  oli maan  

viljelijöiden keskuudessa  yleisempää  kuin  
metsätilanomistajien  keskuudessa;  maanvil  

jelijöistä noin puolet  (51  %)  mutta metsäti  
lanomistajista  ainoastaan noin kolmasosa 
(35 %) oli osallistunut  johonkin metsätilai  
suuteen.  Suurin osa virkistykseen  tai  muihin 

maatilatalouden ulkopuolisiin  tarkoituksiin  
käytettyjen  tilojen omistajista  ja  yleensä  pie  
niä metsälöitä omistavista henkilöistä ei ol  

lut lainkaan osallistunut metsätilaisuuksiin. 

Joka kolmas (33 %)  metsänomistaja  piti  
itselleen parhaiten  sopivana  tietolähteenä 
metsäasioissa metsäammattimiehen suorit  

tamaa henkilökohtaista  neuvontaa. Sopivim  

pana tietolähteenä pidettiin  keskimääräistä  
useammin myös esitelmätilaisuuksia (12 %), 

metsäretkeilyjä  (9  %)  ja I—21 —2 päivän  metsä  
kursseja  (8 %).  

Pääosa  (77  %)  metsänomistajista  oli sitä 
mieltä, että yksityismetsälain  valvonta  on ol  
lut riittävän tehokasta ja että lain valvonta 

on ollut myös oikeudenmukaista ja  tasapuo  
lista. Ainoastaan 7  % metsänomistajista  kat  

soi,  että lain valvonnassa on esiintynyt  epä  
oikeudenmukaisuutta. 

Enemmistö (59  %) metsänomistajista  oli 
sitä  mieltä, että metsänomistajan  oikeustur  
va on riittävä  ja noin kolmasosa (30 %) kat  

soi,  että metsänomistajan  oikeusturvaa olisi 

parannettava.  Pahimpina  puutteina oikeus  
turvassa metsänomistajat  pitivät  sitä, että 

metsänomistajalla itsellään ei ole riittävästi  
ratkaisuvaltaa metsänsä käyttöä  koskevissa  
asioissa,  ja että maa-alueita suunnitellaan 

yhteiskunnan  käyttöön  maanomistajan  tietä  
mättä. Usein huomautettiin myös  siitä,  että  
korvaukset  pakkolunastetuista  alueista vii  

pyvät  ja ovat yleensä  liian pienet, ja että  
metsää siirtyy  muiden kuin maanviljelijöi  
den omistukseen eikä  maatilojen lisämaan 

hankintaa ole riittävässä määrin turvattu.  
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SUMMARY 

A new  information  system,  based  on a sample of for  
est holdings, has been  developed in the Finnish  Forest  
Research  Institute. The  task of  this  study  was to  test  
the usefulness  of the new system in  producing data  
material  describing private  forestry.  Using the new  sys  
tem, information  was collected  to describe  certain  back  

ground conditions  in  private  forestry,  forestry  planning 
on holdings, forestry  instruction  among  owners,  the  for  
est  owners'  opinions concerning the  supervision  of the  
private forestry law  and the  legal security  of  the  forest 
owner. The  study  concerned  private  forest  holdings with  
a  minimum of 5 hectares  forest land.  The material was 

gathered by  interviewing the  forest  owners in  1975 in  
the  southern  half  of the  country and in  1976 in  the  
northern  half  of the country. The number  of approved 
interviews  totalled  2  897. 

The  test indicated  that  with  the  aid  of  the  new system 
it  is  possible  to produce a  lot  of important information  
concerning the  forest  owners and  the  forest  holdings in  
private forestry.  A sample exists  representing all  private 

forest  owners in  Finland  and their forest  holdings. With  
the  aid  of this  sample it  would be  possible to  per  
manently monitor the behaviour  of the forest  owners 
and  the development of private  forestry  in  general.  In 
addition, the  new system should  offer the  opportunity 
to analyse together the  study materials  collected  for  
many  different  purposes,  to  decrease  the  costs  of data  

gathering, and  to speed up the  research  process  com  
pared with  the  separate projects.  

However,  the  usefulness  of the  new information  sys  
tem in  studies  into private  forestry  could  be  increased  
considerably by  using other  data gathering methods 
along with interviews  and  questionnaires. In the  future  
development of  the  system  the  data  gathering should  be  
intensified  so that  especially  reliable  information  about 
the  growing stock  and its  structure  in  a holding could  
be  obtained.  Many central  problems connected  with  the  
forestry  behaviour  of private forest owners cannot be 
properly  analysed without  detailed  information  con  

cerning  the  growing stock  of  the  forest  holdings. 
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TAULUKOT — TABLES 

1. Havaintoyksiköiden jakautuminen tulosten  laskennassa  käytettäviin  ryhmiin.  
The  distribution  of  the  observation  units  according  to  computation groupings. 

Ha 1 

Numbe: 

■aintoja» kapi 

• of  observa  

(aletta 

-.ion units 

B-300
1  '  B=301

1) B-302
1  '  

TUTKIMUSALUE -  STUDY REGION 

Maan eteläpuolisko - Southern half  

-Etelä-Suomi - Southern Finland 

1 934 1 076 1 857 

503 401 477 

-Länsi-Suomi -  Western Finland 609  597  508 

-Keski- ja Itä-Suomi -  Central 
and Eastern Finland 

022 790 792 

Maan pohjoispuolisko - Northern half  963 952 947 

OMISTAJARYHMÄ 2 '  - OWNERSHIP CATEGORY
2 '  

Maanviljelijät -  Farmers  1 963 1 942 1 943 

Metsätilanomistajat -  Non-Farmers 

-työväestö - working  class 

051 

491 

022 

470 

797 

470 

-toimihenkilöt -  middle class 115 109 102 

-joht .
asem. olevat - upper class 245 235 225 

TUOTANTOSUUNTA
2 '  - ORIENTATION IN  

PRODUCTION^)  

Maatalous - Agriculture  000 001 796 

Tasap. maa-  ja metsätalous 
-
 Agri- 

culture and forestry  equally 
1 053 1 030 1 042 

Metsätalous -  Forestry  063 030 015 

Virkistys  tai muu  käyttö - Recreation 
or other purposes 

164 150 142 

METSÄLÖK0K0, ha -  SIZE CLASS OF 

FOREST HOLDINGS
, hectares  

5-19 572 561 553 

20 - 49 940 920 913 

50 -  1 305 1 347 1 330 

Kaikki yhteensä -  Grand total 2 097 2 020 2 004 

1) 
Tapauksissa,  joissa oli haastateltu sekä tilan omistajaa että jotakin 

muuta henkilöä, aiheutui puutteellisten haastatteluohjeiden ja -merkin- 

töjen vuoksi epäselvyyttä siitä, ketä haastattelulomakkeella olevat tie 
dot koskevat,  Havaintoyksikköjoukot  muodostettiin kuitenkin  noudattamal 

la mahdollisimman tarkoin seuraavia periaatteita: 

B=300 eli kaikki vähintään 5 hehtaaria metsämaata käsittävät yksi- 

tyismetsälöt, jotka  olivat haastattelun kohteena. 

B=301 eli kaikki  sellaiset vähintään 5 hehtaaria metsämaata käsittä  

vät  yksityismetsälöt, joissa sosioekonomiset taustatiedot kos 
kevät tilan omistajaa. 

B=302 eli kaikki sellaiset vähintään 5 hehtaaria metsämaata käsittä 

vät yksityismetsälöt,  joissa mielipidetiedot koskevat tilan 

omistaj aa 

Tn cases  where both the owner of the holding  and some  other local person  were  inter- 
viewed

t uncertainly  arose due to the imperfect interview instructions and insuffi-  
cient notes from the interviewers about whom the data  concerned. However  the 

groupings  of the observation units were  constructed  as  closely  as  possible  according  
to following  principles:  

B=300 or all private forest holdings  with a minimum of 5 hectares forest land 
which were a subject of the interview. 

B=301 or all such  private  forest holdings with a  minimum of 5  hectares forest 
land  where the data  about the socio-economic backgrounds  concern  the 
owner of the holding.  

B=302 or all such  private  forest holdings  with a  minimum of 5  hectares  forest 
land where the opinion data concern  the owner of the holdina. 

2)  
Omistajaryhmää koskeva tieto puuttui 03:lta ja tuotantosuuntaa koskeva  
tieto 9:ltä tilalta - The data concerning  the ownership  category failed in 83 
cases  and the data concerning  the production  orientation of the holding  in  9 cases.  
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2. Metsänomistajien asuinkuntatyyppi  ja tilalla  asuminen tutkimusalueittain, omistajaryhmittäin,  tuotantosuunnan 
mukaan  ja metsälökokoluokittain.  
The  type  of  commune and  farm residence  of the  forest  owners,  by  study  regions, ownership categories, produc  
tion  orientation  in  the  holding, and  size  classes  of  forest  holdings. 

Asuu ; 
Perman. 

'akinaisss 

mt reside-. 

:i 

ice  
Asuu tilalla 

-
 Res '■des on th< f holding 

maaseu-  

dulla 
in  rural  
areas  

kaupun- 

gissa tai 

kauppa-  
lassa 

in urban 

areas  

yhteensä 

total 

vakinai- osan  

gesti vuotta 

perma- only 

nently part  of 

the year 

ei lain- 

kaan 

never 

yhteensä 

total 

% metsi inomista j sta -  of ''orest own* >1*0  

B = 301 
TUTKIMUSALUE - STUDY REGION 

Maan eteläpuolisko -  Southern half  

-Etelä-Suomi -  Southern Finland 

77 23 100 72 6 22 100 

81 19 100 72 9 19 100 

-Länsi-Suomi -  Western Finland 72 28 100 75 3 22 100 

-Keski- ja Itä-Suomi -  Central 

and Eastern Finland 
78 22 100 69 6 25 100 

Maan pohjoispuolisko - Northern half 93 7 100 67 13 20 100 

OMISTAJARYHMÄ - OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät- Farmers  

Metsäti lanomistajat -  Non-Farmers 

82 18 100 87 3 10 100 

75 25 100 4.5 14 41 100 

-työväestö -  working class  

-toimihenkilöt -  middle class  

78 22  100 56 13 31 100 

79 21 100 24 17 59 100 

-joht.asem. olevat -  upper class 64 36 100 26 18 56 100 

TUOTANTOSUUNTA - ORIENTATION IN 

PRODUCTION 

Maatalous -  Agriculture  81 19 100 97 1 2 100 

Tasap. maa- ja metsätalous -  Agri- 
culture and forestry  equally  

84 16 100  93 2 5 100 

Metsätalous -  Forestry  

Virkistys tai muu  käyttö-  Recreation 
or other purposes 

78 22 100 35 11 54 100 

73 27 100 46 27 27 100 

METSÄLÖK0K0, ha -  SIZE CLASS OF 

FOREST HOLDINGSt
 hectares 

5-19 76 24 100 65 8 27 100 

20 - 49 84 16 100 75 6 19 100 

50 -  85 15 100 79 9 12 100 

Kaikki yhteensä -  Grand total 80 20 100 71 22 100 



34 

3. Metsänomistajien jakautuminen omistajaryhmiin tutkimusalueittain, tuotantosuunnan mukaan ja metsälökoko  
luokittain.  

The  distribution  of  the forest owners according to  the  ownership categories, by  study  regions, production orienta  
tion  in  the  holding and  size  classes of  forest holdings. 

Metsätilanomistaja -  Non-Farmer 

Maan- 

viljelijä 

Farmer 

työväes- toimi- joht.as. 
töon henkilö oleva yhteensä 

kuuluva middle upper total 

iiorking class class 
class 

Kaikki 

All 

%. metsänomistajista  -  of forest owners  

B « 300 

TUTKIMUSALUE -  STUDY  REGION 

66 Maan eteläpuolisko - Southern half  

-Etelä-Suomi -  Southern Finland 

19 6 8 34 100 

64 23 6 7 36 100 

-Länsi-Suomi - Western Finland 67 19 6 8 33 100  

-Keski- ja Itä-Suomi -  Central  

and Eastern Finland 
68 17 6 10 32 100 

Maan pohjoispuolisko  - Northern half  51 39 3 8 49 100  

TUOTANTOSUUNTA  -  ORIENTATION IN 

PRODUCTION  

Maatalous - Agriculture  

Tasap. maa- ja metsätalous 
-

 Agri-  
culture and forestry  equally  

89 

83 

7 

12 

2 

2 

2 

2 

11 

17 

100 

100  

Metsätalous - Forestry  33 40 10 17 67 100  

Virkistys  tai muu käyttö  - Recreation 
or other purposes 

24 48 9 18 76 100  

METSÄLÖK0K0,  ha -  SIZE CLASS OF 
FOREST HOLDINGS, hectares 

5-19 55 30 7 8 45 100 

20 - 49 70 17 4 8 30 100 

50 -  73 14 4 9 27 100 

Kaikki  yhteensä -  Grand total 63 23 37 100 
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4. Metsämaan  pinta-alan jakautuminen omistajaryhmiin  tutkimusalueitta»  ja tuotantosuunnan  mukaan.  
The  distribution  of  the  forest land  area according to the  ownership  categories, by  study regions and  production 
orientation in  the  holding. 

Metsätilanomistaja -  Non-farmer 

an _
 työväes-  toimi- joht.as. 

töön henkilö oleva yhteensä 
viljelijä . , j.

 i 
„ 

J J kuuluva rntddle upper total 
Farmer ,  . , v 

worKmg class class 

class  

Kai kki'  

Ali 

% metsämaan alasta -  % of forest land area 

B = 300 

TUTKIMUSALUE -  STUDY REGION 

72 Maan eteläpuolisko -  Southern half  12 5 11 28 100  

-Etelä-Suomi -  Southern Finland 69 13 5 12 31 100  

-Länsi-Suomi -  Western Finland 73 13 5 9 27 100 

-Keski- ja Itä-Suomi - Central  
and Eastern Finland 

74 10 5 12 26 100 

Maan pohjoispuolisko  - Northern half 61 29 4 7 39 100  

TUOTANTOSUUNTA -  ORIENTATION IN 

PRODUCTION 

Maatalous - Agriculture  

Tasap. maa- ja metsätalous - Agri- 

culture and forestry equally  

92 

87 

5 

8 

1 

1 

3 

4 

8 

13 

100  

100  

Metsätalous -  Forestry  35 34 10 21 65 100 

Virkistys tai muu käyttö -  Recreation 
or other purposes  

29 47 8 16 71 100  

Kaikki yhteensä  -  Grand total 69 17 10 31 100  
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5. Metsätilanomistajien jakautuminen yhteiskuntaluokkiin tutkimusalueittain, tuotantosuunnan mukaan  ja metsä  
lökokoluokittain.  

The  distribution  of  the  non-farmer forest owners according  to the  social  classes, by  study regions, production 
orientation  in the  holding and  size  classes  of  forest holdings. 

Työväes- 
töön 

kuuluva  

Working 

o lass  

Toimi- 

henkilö  

Middle  

class 

Joht. as. 

o 1 eva 

Upper 
class 

Yhteensä  

Total 

%  met sä tilanomista jis ta 
%  of non-farmers 

B - 300 

TUTKIMUSALUE - STUDY REGION 

57 Maan eteläpuolisko -  Southern  half 18 25 100 

-Etelä-Suomi - Southern Finland  62 17 20 1 00 

-Länsi-Suomi  -  Western Finland  57 18 25 1 00 

-Keski- ja Itä-Suomi -  Central  

and Eastern Finland  
52  18 30 100  

Maan pohjoispuolisko -  Northern  half 78 6 16 100 

TUOTANTOSUUNTA - ORIENTATION  IN 

PRODUCTION  

Maatalous -  Agriculture 63 16 21 100 

Tasap. maa- ja metsätalous  -  Agri- 
culture  and  forestry equally  

72 14 14 100 

Metsätalous  -  Forestry 60 15 25 100 

Virkistys tai muu käyttö - Recreation  

or other  purposes  
63 13 24 100  

METSÄLÖKOKO, ha -  SIZE CLASS OF 
FOREST HOLDINGS, hectares  

5-19 67 15 18 100 

20 - 49 58 13 28 100  

50 - 53 14 33 100 

Kaikki  yhteensä -  Grand total 63 15 23 100 
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6.  Metsämaan  pinta-alan jakautuminen eri  yhteiskuntaluokkiin  kuuluville  metsätilanomistajille  tutkimusalueittain 
ja tuotantosuunnan  mukaan.  
The  distribution  of the  forest  land  area according  to  the  non-farmer  forest  owners belonging to  different social  
classes,  by  study  regions  and  production orientation  in  the  holding. 

Työväes- 
töön 

kuuluya 

Working 
class 

Toimi- 

henkilö  

Middle 

class 

Joht. as . 

oleva 

Upper 
class  

Yhteensä  

Total 

% metsämaan alasta 

% of forest land area 

B = 300 

TUTKIMUSALUE - STUDY REGION 

42 Maan eteläpuolisko -  Southern half 18 40  100  

-Etelä-Suomi - Southern Finland  43 17 40 1 00 

-Länsi-Suomi  - Western Finland.  48 18 34 1 00 

-Keski- ja Itä-Suomi - Central  
and Eastern Finland  

38 18 44 100 

Maan pohjoispualisko -  Northern  half 74 9 17  100  

TUOTANTOSUUNTA - ORIENTATION  IN 

PRODUCTION  

Maatalous -  Agriculture 53 12 34 1 00 

Tasap. maa- ja metsätalous -  Agri- 
culture and forestry equally 

60 1 1 2B 1 00 

Metsätalous -  Forestry  51 16 33 1 00 

Virkistys tai muu käyttö -  Recreation  

or other purposes  
EB 1 1 22 100  

Kaikki yhteensä - Grand total 55 14 31 100  
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7. Metsänomistajien ikärakenne  ja keski-ikä  tutkimusalueittain, omistajaryhmittäin, tuotantosuunnan mukaan  ja 
metsälökokoluokittain.  

The  age  structure  and  average  age  of  the  forest  owners, by  study  regions, ownership  categories, production orien  
tation  in  the  holding and  size  classes  of  forest holdings. 

Ikä, vuotta - Age , year Keski-ikä, 

vuotta 

Average  

age, years 

-39 ) 40-59 60- yhteensä  
total 

% metsänomistajista  

% of forest owners 

B = 301 

TUTKIMUSALUE - STUDY REGION  

17 Maan eteläpuolisko -  Southern half  51 31 100 52 

-Etelä-Suomi -  Southern Finland 16 46 3.8 100  54 

-Länsi-Suomi -  Western Finland 

-Keski- ja Itä-Suomi -  Central  

and  Eastern Finland 

17 56 27 100  52  

18 51 31 100  52  

Maan pohjoispuolisko  - Northern half  18 45 36  100 53 

OMISTAJARYHMÄ - OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät  -  Farmers  15 48 37  100 54 

Metsätilanomistaj at - Non-Farmers 21 55 24  100 49  

-työväestö - working class  21 58 21 100 49 

-toimihenkilöt - middle class 19  50 31 100 52  

-joht. as .o levät -  upper class  23  49 28 100 50  

TUOTANTOSUUNTA -  ORIENTATION IN 

PRODUCTION 

Maatalous - Agriculture 21 53 25  100 50 

Tasap. maa- ja metsätalous -  Agri- 
culture and forestry  equally 

15 51 35  100 53 

Metsätalous - Forestry 18 48 34  100 53 

Virkistys tai muu käyttö - Recreation 
or other purposes  

12 43 45  100 56 

METSÄLÖK0K0, ha - SIZE CLASS OF 

FOREST HOLDINGS
t hectares  

5-19 16 49 35  100 53 

20 -  49 18 51 32  100 52 

50 -  19 51 30  100 52 

Kaikki, yhteensä -  Grand total 17 50 32  100 53 
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8. Metsälörakenne  ja metsälön keskikoko  tutkimusalueittain, omistajaryhmittäin  ja  tuotantosuunnan  mukaan.  
The  forest holding structure  and  the average  forest land  area per  holding, by  study  regions, ownership categories 
and  production orientation  in  the  holding. 

Metsälökoko, metsämaata ha  
Size class of forest holdings

,
 hectares 

Metsämaata, 
keskim;. ha 

Average 

forest land 
area, hec- 

tares/ho Id- 

ing 

5-9 10-19 I  20-29 30-49 50-99 100- al

&

 

% tiloista - X of holdings 

B = 300 

I  TUTKIMUSALUE - STUDY REGION 

23 Maan eteläpuolisko -  Southern half  

-Etelä-Suomi -  Southern Finland 

31 16 17 10 3 100 20 

29 30 17 13 9 3 100 26 

-Länsi-Suomi - Western Finland 27 34 16 14 7 2 100 24 

-Keski- ja Itä-Suomi -  Central 

and Eastern Finland 
16 20 15 23 14 5 100 34 

Maan pohjoispuolisko - Northern  half  14 16 14 10 27 11 100 49 

OMISTAJARYHMÄ -  OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät - Farmers 1 5 ,  20 17 20 16 5 100 35 

Metsät ilanomistajat -  Non-Farmers 33 27 14 13 9  4 100 20 

-työväestö -  working  class  30 26 13 12 0 3 100 24 

-toimihenkilöt -  middle class 20 43 11 13 10 3 100 27 

-joht.asem. olevat -  upper class 27 20 10 15 12 0 100 30 

TUOTANTOSUUNTA -  ORIENTATION IN 
PRODUCTION 

Maatalous -  Agriculture 

Tasap. maa- ja metsätalous -  Agri- 

culture and forestry  equally 

Metsätalous -  Forestry  

16 

15 

32 

24 

17 

16 

21 

19 

12 

19 

3 

0 

100 

100 

29 

41 

23 26 15 16 14 5 100 34 

Virkistys tai muu käyttö - Recreation 
or other purposes 

45 32 11 0 3 1 100 17 

Kaikki yhteensä -  Grand total 21 20 16 17 14 100 33 
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9. Metsämaan  pinta-alan jakautuminen metsälökokoluokkiin  tutkimusalueittain, omistajaryhmittäin ja tuotanto  
suunnan mukaan. 

.
 

The  distribution  of the  forest  land  area according to size  classes  of forest holdings, by  study regions, ownership 

categories and  production orientation  in  the  holding. 

Metsälökoko, metsämaata ha 

Siäö classes of forest holdings
y
 hectares  

5-9 10-19 20-29 30-49 50-99 100-  

% metsämaan alasta - % of forest land area 

B = 3 0 1 

TUTKIMUSALUE - STUDY REGION 

6 Maan eteläpuolisko  - Souther half  16 14 23 24 18 100 

-Etelä-Suomi - Southern Finland 8 17 15 19 23 19 100 

-Länsi-Suomi -  Western Finland 8 20 16 23 19 13 100 

-Keski- ja Itä-Suomi - Central 

and Eastern Finland 
3 12 11 25 27 21 100 

Maan pohjoispuolisko  -  Northern half 2 5 7 14 40 31 100 

OMISTAJARYHMÄ - OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät  -  Farmers  3 11 12  21 31  21 100 

Metsätilanomistajat  -  Non-Farmers  9 14 12  10 24 24 100 

-työväestö - working  class  11  16 13 19 25 17 100 

-toimihenkilöt -  middle class  5 23 9 18 27 19 100 

-joht.asem.  olevat -  upper class  6 8 11 15 22 38 100 

TUOTANTOSUUNTA -  ORIENTATION IN 

PRODUCTION 

Maatalous - Agriculture  4 16 14 27 27 12 100 

Tasap. maa- ja  metsätalous - Agri- 
culture and forestry  equally  

3 9 9 17  32 30 100 

Metsätalous - Forestry 5 11 11 18  29 25 100 

Virkistys tai muu käyttö - Recreation 
or other purposes  

19 26 15 18  14 7 100 

Kaikki yhteensä -  Grand total 12 12 20 29 22 100 
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10. Viljelmärakenne ja keskipeltoala  tutkimusalueittain, omistajaryhmittään,  tuotantosuunnan  mukaan  ja metsälö  
kokoluokittain.  

The  farm-size structure  and  the  average  arable  area per  holding, by  study regions, ownership categories, produc  
tion  orientation in the  holding and  size  classes  of  forest holdings. 

Viljelmäkoko, peltoa ha  
Size classes of farms

y
 hectares  

I I I 

Peltoa, 
keskim. ha 

Average  ar-  
able land 

area,, hec- 

tares/holding  

ei 

peltoa 
no ara- 

ble  land 

0.1-1.9 2.0-4.9 5.0-9.9 10.0- 
yhteensä 

total 

% tiloista 
-
 % of holdings  

B = 300 

TUTKIMUSALUE -  STUDY REGION 

Maan eteläpuolisko  -  Southern half  16 9 21 27 26 100 7 

-Etelä-Suomi -  Southern Finland 14 12 17 24 32 100 9 

-Länsi-Suomi -  Western Finland 14 10 20 26 30 100 8 

-Keski- ja Itä Suomi -  Central 
and Eastern Finland 

20 7 25 29 18 100 6 

Maan pohjoispuolisko  - Northern half  13 12 33 31 11 100 5 

OMISTAJARYHMÄ -  OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät -  Farmers  

Metsäti lanomistajat - Non-Farmers 

8 6 19 34 33 100 9 

29 16 33 16 6 100 3 

-työväestö - working class 23 17 40 16 5 100 3 

-toimihenkilöt -  middle class 39 16 21 19 7 100 3 

-joht . asem. olevat - upper class 41 14 21 16 8 100 4 

TUOTANTOSUUNTA -  ORIENTATION IN 
PRODUCTION 

Maatalous -  Agriculture 

Tasap. maa- jä metsätalous -  Agri- 
culture and forestry  equally 

1 

0 

3 

4 

15 

27 

37 

39 

45 

21 

100 

100 

11 

9  

Metsätalous -  Forestry  

Virkistys  tai muu käyttö - Recreation 
or other purposes 

43 15 25 13 3 100 2 

18 33 29 15 4 100 3 

METSÄLÖKOKO, ha -  SIZE CLASS OF 

FOREST HOLDINGS
,
 hectares  

5-19 20 15 30 22 13 100 5  

20 - 49 13 6 19 33 29 100 8 

50 -  9 4 17 32 38 100 11 

Kaikki yhteensä -  Grand total 16 10 24 28 23 100 
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11. Tilan  pääasiallinen tuotantosuunta tutkimusalueittain, omistajaryhmittäin ja metsälökokoluokittain.  
The  holdings'  production orientations, by  study  regions,  ownership  categories and  size  classes  of  forest  holdings. 

Ti aa käytetään  Holding  a: >e  used mainl\ 

maatalouden 

harjoitta- 

miseen 

for agri-  

culture  

tasap. maa- 

ja metsäta- 

louden har-  

joittamiseen  

for agricul-  
ture and 

forestry  

equally  

metsäta-  

louden 

harjoitta- 

miseen 

for 

forestry 

virkis-  

tykseen 

tai muuhun 

käyttöön  

for  recre- 
ation or 

other non- \ 

productive ! 

purposes  

yhteensä  

total 

% tiloista - % of holdings  

B = 302 

TUTKIMUSALUE -  STUDY REGION 

35 Maan eteläpuolisko  - Southern half  29 27 9 100 

-Etelä-Suomi - Southern Finland 37 28 22 13 100 

-Länsi-Suomi - Western Finland 36 33 23 8 100 

-Keski-  ja Itä-Suomi -  Central 
and Eastern Finland 

33 26 33 8 100  

Maan pohjoispuolisko  -  Northern half 11 32 48 10 100 

OMISTAJARYHMÄ - OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät - Farmers  42 39 16 4 100  

Metsätilanomistajat  -  Non-Farmers 9 14 58 19 100  

-työväestö  - working  class 

-toimihenkilöt - middle class  

9 16 55 20 100  

10 14 62 15 100  

-joht . asem. olevat - upper class 8 8 63 20 100  

METSALÖK0K0, ha - SIZE CLASS OF 

FOREST HOLDINGS
,
 hectares  

5-19  29 24 32  15 100  

20 -  49 34 31 29 5 100  

50 -  23 43 32 2 100 

Kaikki yhteensä - Grand total 30 30 31 100  
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12. Metsämaan  pinta-alan jakautuminen tuotantosuunnaltaan  erilaisille  tiloille  tutkimusalueittain  ja omistajaryhmit  
täni. 

The  distribution  of  the  forest land area according  to the  holdings of  different production orientation, by  study 
regions and  ownership categories. 

Ti aa käytetään  ■ Holding  ari 2 used mainl; 

maatalouden 

harjoitta-  

miseen 

for agri-  

culture 

tasap. maa- 

ja metsäta- 

louden har-  

joittamiseen  

for agricul- 
ture and 

fores try  

equally  

metsäta-  

louden 

harjoitta-  
miseen 

for 

forestry  

virkis-  

tykseen 

tai muuhun 

käyttöön  

for recre- 
ation or 

other non- 

productive  

purposes  

yhteensä  
total 

% metsämaan alasta - % of forest land a. 

B = 302 

TUTKIMUSALUE -  STUDY REGION  

34 Maan eteläpuolisko - Southern half 

-Etelä-Suomi -  Southern  Finland 

35 27 4 100 

34 37 24 5 100 

-Länsi-Suomi -  Western Finland 33 42 21 5 100 

-Keski- ja Itä-Suomi - Central 
and Eastern Finland 

34 31 32 3 100 

Maan pohjoispuolisko  -  Northern half  11 40 44 6 100 

OMISTAJARYHMÄ - OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät  - Farmers 36 47 16 2 100 

Metsäti lanomista j.at -  Non-Farmers 7 1 5 67 11 100  

-työväestö - working  class 7 16 63 13 100  

-toimihenkilöt -  middle class 6 11 75  8 100 

-joht . asem. olevat -  upper class 8 13 71  7 100  

Kaikki yhteensä -  Grand total 27 37 32 100  
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13. Metsälö-  ja metsätaloussuunnitelmien yleisyys  tutkimusalueittain, omistajaryhmittäin,  tuotantosuunnan mukaan  ja  
metsälökokoluokittain.  

The  occurence of  forestry  plans, by  study  regions, ownership categories, production orientation  in  the  holding 
and size  classes  of  forest  holdings. 

Ei ole 

suunni- 

ttelijaa 
Does not 

have  a  

plan  

On 

suunni- 

telma 

Has a 

plan  

Yhteensä 

Total 

Ei ole 

suunni- 

telmaa 
Does not 

have a 

plan  

On 

suunni- 

telma 

Has a 

plan  

Yhteensä 

Total 

% tiloista -  % of holdings  
% metsämaan alasta 

% of forest land  area 

B = 302 

TUTKIMUSALUE - STUDY REGION 

94 Maan eteläpuolisko  - Southern half  6 100  87 13 100 

--Etelä"-Suomi -  Southern Finland 94 6 100 86 14 100 

-Länsi-Suomi -  Western Finland 95 5 100 88 12 100  

-Keski- ja Itä-Suomi -  Central 

and Eastern Finland 
92 8 100 87 13 100 

Maan pohjoispuolisko -  Northern half  96 4 100  94 6 100 

OMISTAJARYHMÄ -  OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät  -  Farmers  93 7 100 89 11 100 

Metsäti lanomistajat -  Non-Farmers 96 4 100 91 9 100 

-työväestö -  working  class 98 2 100 96 4 100 

-toimihenkilöt - middle class  94 6 100 87 13 100 

- joht.
asem. o 1 evat - upper class  91 9 100 82 18 100 

TUOTANTOSUUNTA -  ORIENTATION IN 

PRODUCTION  

Maatalous - Agriculture  94 6 100 91 9 100 

Tasap. maa- ja metsätalous - Agri-  

culture and  forestry  equally  
92 8 100  85 15 100 

Metsätalous -  Forestry  

Virkistys tai muu käyttö -  Recreation  
or other purposes 

95 5 100  91 9 100 

98 2 100 97 3 100 

METSÄLÖK0K0, ha - SIZE CLASS OF 
FOREST HOLDINGS

, hectares 

5-19 98 2 100 

20 -  49 93 7 100 

50 - 87 13 100  

Kaikki yhteensä  - Grand total 94 100 89 11 100 
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14. Metsälö-  tai  metsätaloussuunnitelman  teettäminen  lähivuosina  tutkimusalueittain, omistajaiyhmittäin,  tuotanto  
suunnan mukaan  ja metsälökokoluokittain.  

The  intention to  have  a  plan made  in  the  near future, by study  regions, ownership categories, production orienta  
tion  in  the holding and  size  classes  of  forest holdings. 

Ai too teet 

Intent 

:ää suunn  

la to havi 

telman ] 

a  plan  

.$hi vuo:  
made 

>ina 

kyllä 

yes  

ei  

no 

ei  osaa  

sanoa  

tai on 

suunni- 

telma 

cannot 

say or 

plan 
exists  

yhteensä  

total 

kyllä 

yes  

ei  

no 

ei  osaaj 
sanoa 

tai on 

suunni-  
telma 

cannot 

say or 

plan  

exists  

yhteensä 

total 

% metsänomistaj 

% of forest owni  

ita 

'8 

% metsämaan alasta 

% of forest land area  

B « 3i 

TUTKIMUSALUE -  STUDY REGION 

9 Maan eteläpuolisko  - Southern half 73 19 100 14 59 27 100 

-Etelä-Suomi -  Southern Finland 8 74 17 100 13 60 27 100 

-Länsi-Suomi -  Western Finland 9 74 17 100 13 60 27 100 

-Keski- ja Itä-Suomi - Central 

and Eastern Finland 
9 70 20 100 15 57 27 100 

Maan pohjoispuolisko  -  Northern half  7 57 36 100 11 50 39 100  

OMISTAJARYHMÄ - OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät -  Farmers 9 67 24 100 13 55 32 100 

Metsätilanomistajat -  Non-Farmers 7 75 18 100 12 60 28 100 

-työväestö - working  class 6 75 19 100 9 62 29 100 

-toimihenkilöt -  middle class 9 75 16 100 T 5 60 25 100 

-joht . asem. olevat -  upper class  10 74 15 100 16 56 27 100 

TUOTANTOSUUNTA  -  ORIENTATION IN 

PRODUCTION 

Maatalous 
-

 Agriculture  

Tasap. maa- ja metsätalous - Agri- 

culture and forestry equally 

11 

10 

71 

60 

19 

30 

100 

100 

14 

14 

62 

46 

25 

39 

100 

100 

Metsätalous - Forestry  7 71 22 100 12 59 29 100 

Virkistys  tai muu käyttö -  Recreation 
or other purposes 

4 87 9 100 6 80 14 100 

METSÄLÖK0K0, ha - SIZE CLASS OF 

FOREST  HOLDINGS
,
 hectares  

5-19 4 82 13 100 

20 -  49 11 63 26 100 

50 -  16 47 36 100 

Kaikki yhteensä - Grand  total 69 22 100 13 56 31 100 
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15. Metsälö-  tai  metsätaloussuunnitelman  noudattaminen  tutkimusalueittain, omistajaryhmittään,  tuotantosuunnan mu  
kaan  ja metsälökokoluokittain.  
The  following of the  forestry  plans, by  study regions, ownership categories, production orientation  in  the  holding 
and  size  classes  of  forest holdings. 

Suunni tell laa voitu nouda ;taa - Plan have been 

tar-  

kasti  
close- 

ly 

vain  

osaksi^. 
partly 

ei yh- 

juuri teensä 

lain- total 

kaan 

rapely 

fol-  
lowed 

tar- vain ei 

kasti juuri 
close- partly lain- 

ly kaan 

ravely  

fol- 

lowed 

yh- 
teensä 

total 

% tiloist. 

on suuni  

% of  hold- 

plan ex- 

;a , joilla 
i  n itelma 

lings, where 
•ists 

% metsämaan alasta tiloilla,. 

joilla on suunnitelma 
% of forest land area

, where 
plan exists 

B = 29 

TUTKIMUSALUE - STUDY REGION 

64 Maan eteläpuolisko -  Southern half  

-Etelä-Suomi -  Southern Finland 

31 5 100 60 29 3 100 

61 35 4 100 65 32 2 100 

-Länsi-Suomi -  Western Finland 66 24 9 100 73 21 6 100 

-Keski- ja Itä-Suomi- Central 
and Eastern Finland 

64 32 4 100 67 30 3 100 

Maan pohjoispuolisko -  Northern half  65 33 2 100 64 35 1 100 

OMISTAJARYHMÄ -  OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät -  Farmers  

Metsäti lanomistajat -  Non-Farmers 

66 29 5 100 60 30 2 100 

100 59 36 5 100 67 27 6 

-työväestö -  working  class 

-toimihenkilöt -  middle class 

63 26 11 100 75 16 9 100 

75 16 9 100 60 21 . 11 100 

-joht . asem. olevat -  upper class 50 50 0 100 64 33 3  100 

TUOTANTOSUUNTA - ORIENTATION IN 

PRODUCTION 

Maatalous -  Agriculture 

Tasap.  maa- ja metsätalous -  Agri- 

culture and forestry  equally 

52 

77 

40 

21 

7 

2 

100 

100 

59 

73 

35 

26 

6 

1 

100 

100 

Metsätalous -  Forestry  59 34 7 100 64 31 5 100 

Virkistys tai muu käyttö  -  Recreation 

or other purposes 
57 43 0 100 52 40 0 100 

METSÄLÖKOKO, ha -  SIZE CLASS OF 

FOREST HOLDINGS,
 hectares 

5-19 30 46 16 100 

20 
-
 49 67 29 3 100 

50 -  70 20 2 100 

Kaikki yhteensä - Grand total 64 31 100 67 30 100 

Luokkaan on yhdistetty ei osaa  sanoa-vastanneet. Niiden i 
ja metsämaan alasta 2,0%. - The class "partly" comprises  
which was  1,8 per cent of holdings and 2,0 per cent of ft 

isuus  oli suunnitelmatilojen lukur 

the answers  "cannot say"  the pro\ 

> rest land area where plan existei 

lääräs tä 1,0%  

>ortion of 
l 
l. 
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16.  Metsätaloudellisen  koulutuksen  yleisyys  tutkimusalueittain, omistajaryhmittäin, tuotantosuunnan  mukaan  ja 
metsälökokoluokittain.  

The  occurence of vocational  forestry  training, by  study regions,  ownership  categories, production orientation  in  
the  holding and  size  classes  of  forest holdings. 

Saanut metsätaloui 

Have received vocati < 

lellistä koulutusta 

<nat forestry training 

kyllä ei yhteensä  

yes no total  
kyllä ei yhteensä  

yes no total 

% metsänomistajista  

% of forest owner s 

% metsämaan alasta 

% of forest land area 

B = 302 

TUTKIMUSALUE -  STUDY REGION  

21 Maan eteläpuolisko  «- Southern half  79 100 28 72  100 

-Etelä-Suomi -  Southern Finland 23 77 100 32  68 100 

-Länsi-Suomi -  Western Finland 18 82 100 27 73  100 

-Keski-  ja Itä-Suomi - Central 
and Eastern Finland 22 78 100 28 72  100 

Maan pohjoispuolisko  -  Northern half  18 82 100 19 81 100 

OMISTAJARYHMÄ -  OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät  -  Farmers  20 80 100 26 74 100 

Metsätilanomistajat  -  Non-Farmers 20 80 100 26 74 100 

-työväestö - working  class 14 86 100 18 82  100 

-toimihenkilöt -  middle class 43 57 100 48 52  100 

-joht . asem. olevat -  upper class 23 77 100 30 70  100 

TUOTANTOSUUNTA  -  ORIENTATION IN 

PRODUCTION  

Maatalous -  Agriculture  23 77  100 26 74 100 

Tasap, maa- ja  metsätalous - Agri- 
culture and forestry equally  

22  78  100 30  70 100 

Metsätalous - Forestry 19 81 100 22  78 100 

Virkistys tai muu käyttö -  Recreation 
or other purposes  

11 89 100 11 89 100 

METSÄLÖK0K0, ha -  SIZE CLASS OF 

FOREST HOLDINGS
,
 hectares  

5-19 16 84 100 

20 -  49  22 78 100 

50 -  28 72 100 

Kaikki yhteensä -  Grand total 20 80 100 26  74 100 
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17. Osallistuminen  metsätilaisuuksiin  tutkimusalueittain, omistajaryhmittäin,  tuotantosuunnan mukaan  ja metsälö  
kokoluokittain.  

The  attendance  of  the  forest  owners at  forestry  meetings,  by  study regions, ownership categories, production  
orientation in  the holding and  size  classes  of  forest holdings. 

Osallistunut mt 

Have attended ft 

jtsäti laisuuteen 

>restry  meetings  

kyllä  

yes  

ei yhteensä  

no total 

kyllä ei 

yes 
no 

yhteensä 
total 

% metsänomistajista  
% of forest owners 

% metsämaan alasta 

% of forest land area 

B = 302 

TUTKIMUSALUE - STUDY REGION  

47 Maan eteläpuolisko  
- Southern half  53 100 58 42  100 

-Etelä-Suomi -  Southern Finland 48 52 100 60 40 100 

-Länsi-Suomi -  Western Finland 44 56 100 58 42 100 

-Keski- ja Itä-Suomi -  Central  

and Eastern Finland 
48 52 100 58 42 100 

Maan pohjoispuolisko  -  Northern half  41 59 100  45 55 100 

OMISTAJARYHMÄ - OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät  -  Farmers 51 49 100  60 40  100 

Met sätiianomistajat  -  Non-Farmers 35 65 100 41 59 100 

-työväestö -  working class  31 69 100 36  64 100 

-toimihenkilöt -  middle class 47 53 100 51 49 100 

-joht . asem. olevat -  upper class 41 59 100 45 55 100 

TUOTANTOSUUNTA -  ORIENTATION IN 

PRODUCTION  

Maatalous - Agriculture  57 43 100 65  35 100 

Tasap. maa- ja metsätalous -  Agri- 

culture and forestry equally  
47 53 100 59 41 100 

Metsätalous - Forestry 40 60 100 44  56 100 

Virkistys tai muu käyttö 
-

 Recreation 
or other purposes  

24 76 100 28  72 100 

METSÄLÖK0K0,  ha -  SIZE CLASS OF 

FOREST  HOLDINGS
3
 hectares  

5 - 19 37 63 100 

20 - 49 50 50 100 

50 - 59 41 100 

Kaikki yhteensä  - Grand total 45 55 100 54 46 100 
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18. Metsänomistajien mielipiteet  tietolähteiden  sopivuudesta.  
The forest owners'  opinions concerning the  suitability  of  the  information sources. 

Sopivin 
Most 

suitable  

Toiseksi  

sopivin 

Second  

Kolman-  

neksi  

sopivin  
Third 

% metsänomistajista 

% of forest owners 

B = 302  

TIETOLÄHDE -  SOURCE OF INFORMATION  

33 
-henkilökohtainen  neuvonta  

personal instruction  
1  5 10 

-esitelmätilaisuudet  -  extension 

meeting s  
12 12 1  1 

-retkeilyt-  excursions  9 13 13 

-kilpailut -  forestry events  5 8  7 

-1-2 pv kurssit  -  1-2 days  courses 8 8  10 

-1-2 vk kurssit - 1-2 weeks courses 3 2 • 1 

-1-2 kk kurssit - 1-2 months courses 2 D  0 

-ammattilehdet  - professional 
Cournals 

6 13 1  5 

-opaskirjat ja esitteet -  guides and  

leaflets 
3 6  9 

-televisio  -  television  6 10 7 

-radio - radio  5 6  6  

1 ) 1) 
-muu - others 0 0  0 

1 ) 
Muita tietolähteitä  mainittiin  vain vähän, esimerkiksi  keskustelupanelit ,

 

metsätaloussuunnitelmat, kirjallisuus,  päivälehdet tai kysyminen  muilta  
metsänomistajilta -  Only few "other  information" sources were mentioned: 
discussion  meetings, forestry plans, literature

, newspapers or neighbours. 



19. Eri tietolähteiden  sopivuus  metsänomistajien mielestä  tutkimusalueittain, omistajaryhmittäin,  tuotantosuunnan  
mukaan  ja metsälökokoluokittain.  
The  suitability of  different information sources according to  the  forest owners'  opinions,  by  study  regions, owner  
ship  categories,  production orientation  in the  holding and  size  classes  of  forest  ho  dings. 

50 

Pitää 

henki 
-
 

lökoht. 

neuvon- 

taa 

person- 

al in-  

struc- 

tion 

sopivimj 

I esi tel- 

mä" 

tilai- 

suuksia 

exten- 

sion 

meet- 

ings 

iana tie 

retkei
-
 

lyjä 
excur-  

sions 

;olähteei 

[kilpai- 
luja 

forest- 

ry  

events  

iä - Co\ 

1-2 pv 
kurs- 

sej a 

1-2 

days 
courses  

isideret. 

1-2 vk 

kurs- 

seja 

1-2 

weeks 

courses  

i as mo; 

1-2 kk 

kurs- 

sej a 
1-2 

month 

courses  

it suite 

ammat- 

ti leh- 

tiä 

profes-  
sional- 

jour-  
nals 

ible so; 

I  opas -  

kirjo- 

ja ja. 
esit- 

teitä 

guides  

and 

leaf- 
lets 

urce o,  

tele- 

visi-  

ota 
tele- 

vision 

informt  

radio-  

ta 

radio 

ition 

muuta 

tieto- 

läh- 

dettä 

others  

letsänom: staj is  ia 
—
 % >f fore. t owne : 

B = 302 

TUTKIMUSALUE - STUDY REGION 

34 Maan eteläpuolisko -  Southern half 

-Etelä-Suomi - Southern Finland 

12 9  5 9 2 2 6  3 5 5 0 

39 8  8 5 9 1 1 5 2 7  7 0 

-Länsi-Suomi - Western Finland 30 14 6 5 10 * 2 3 6 4 5 3 1  

-Keski- ja Itä-Suomi - Central 
and Eastern Finland 34 13 12 6  9 3 2 6 2 4 6 0 

Maan pohjoispuolisko 
-
 Northern half 28 10 10 5 5 5 2 8 5 8 5 0 

OMISTAJARYHMÄ -  OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät - Farmers  32 13 10 6 9 2 2 7 3 4 5 0 

Metsät ilanomistajat - Non-Farmers 34 10 8 5 8 4 2 5  5 8 5 1 

-työväestö 
-
 working class 

-toimihenkilöt - middle class 

32 7 8 5  8 6  3 4 4 8 6 0 

34 21 4 2 9 1 0 3 9 1 0 6 2 

-joht . asem. olevat - upper class 41 11 11 4 7 1 0 7 4 8 2 1  

TUOTANTOSUUNTA - ORIENTATION IN 
PRODUCTION 

Maatalous - Agriculture 34 14 11 5 12 3 2 6 3 4 3 O 

Tasap. maa- ja metsätalous -Agri- 
culture and forestry  equally 

33 10 9 7 9 3 1 8 2 5 6 O 

Metsätalous -  Forestry  31 12 10 4 7 3 3 6 5  8 6 1 

Virkistys tai muu käyttö 
-
 Recreation 

or other purposes  
36 7 9 6 2 3 1 4 4 6  9 

METSÄLÖK0K0, ha -  SIZE CLASS OF 

FOREST HOLDINGS, hectares  

5-19 33 11 0 5  9 2 2 5 4 5  7 0 

20 - 49 32 12 1 1 7 7 3 1  8  3 7 4 0 

50 -  34 12 1 1 5  10 4 2 8 3 5  2 o 

Kaikki  yhteensä -  Grand total 33 12 
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20. Metsänomistajien mielipiteet yksityismetsälain  valvonnan  tehokkuudesta  ja oikeudenmukaisuudesta  tutkimus  
alueittain, omistajaiyhmittäin, tuotantosuunnan mukaan  ja metsälökokoluokittain.  

The  forest owners' opinions  concerning the  efficiency  and  fairness of  the  supervision of the private forestry  law,  

by  study  regions, ownership categories, production orientation  in  the  holding and  size  classes  of  forest holdings. 

Yksityismetsälain valvonta -  Supervision of private forestry law 

riittä- olisi ei osaa  yh- oikeu- epäoi- ei osaa yh- 

vän te- tehos" sanoa teensä denmu- keuden- sanoa teensä 

hokasta tettava cannot total kaista mukais- cannot total 

is ef- should say is ta say 
ficient be in- fair is 

enough tensi- unfair 
fied  

TUTKIMUSALUE - STUDY REGION 

% metsänomistajista -  % of forest owners  

B = 302 

Maan eteläpuolisko -  Southern half  76 12 13 100 77 7 15 100 

-Etelä-Suomi -  Southern Finland 80 11 9 100 81 9 11 100 

-Länsi-Suomi 
-
 Western Finland 71 13 16 100 74 6 20 100 

-Keski- ja Itä-Suomi -  Central 

and Eastern Finland 
76 12 12 100 79 7 14 100 

Maan pohjoispuolisko - Northern half  81 7 12 100 76 7 17 100 

OMISTAJARYHMÄ -  OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät -  Farmers  79 10 11 100 81 6 14 100 

Metsäti lanomistajat -  Non-Farmers 73 12 16 100 71 9 19 100 

-työväestö -  working class 

-toimihenkilöt -  middle class 

71 • 10 19 100 68 10 22 100 

78 14 9 100. 78 8 13 100 

-joht . asem. olevat -  upper class 74 15 11 100 75 9 15 100 

TUOTANTOSUUNTA -  ORIENTATION IN 

PRODUCTION 

Maatalous - Agriculture  82 8 10 100 80 7 13 100 

Tasap.  maa- ja metsätalous 
-
 Agri- 

culture and forestry  equally 
78 11 11 100 81 7 13 100 

Metsätalous -  Forestry  76 12 12 100 77 7 17 100 

Virkistys tai muu  käyttö  -  Recreation 
or other purposes 

62 15 23 100 60 10 30 100 

METSÄLÖK0K0, ha -  SIZE CLASS OF 

FOREST HOLDINGS
,
 hectares  

5-19 73 11 16 100 74 6 19 100 

20 -  49 79 11 10 100 78 8 14 100 

50 -  83 10 7 100 83 7 10 100 

Kaikki yhteensä -  Grand total 77 11 12 100 77 16 100 
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21. Metsänomistajien mielipiteet  nykyisestä  oikeusturvasta  tutkimusalueittain, omistajaryhmittäin, tuotantosuunnan 
mukaan  ja metsälökokoluokittain.  
The  forest owners' opinions concerning the  present  legal security  of the  forest owner,  by  study  regions, ownership 

categories,  production orientation  in  the  holding and  size classes  of  forest  holdings. 

Nykyinen  oikeusturva -  Present legal security 

riittävä olisi pa- ei osaa yhteensä 
is  suf- rannettava sanoa total 
fic-Cent should be cannot 

improved say 

% metsänomistajista - % of forest owners 

B = 302 

TUTKIMUSALUE -  STUDY REGION  

57 Maan  eteläpuolisko  -  Southern half 31 12 100 

-Etelä-Suomi - Southern Finland 52 34 15  100 

-Länsi-Suomi -  Western Finland 58 32 11  100 

-Keski- ja Itä-Suomi - Central 

and Eastern Finland 
60 28 12  100 

Maan  pohjoispuolisko -  Northern half 67 25 8 100 

OMISTAJARYHMÄ -  OWNERSHIP CATEGORY 

Maanviljelijät -  Farmers  59 31 10  100 

Metsäti lanomistajat  - Non-Farmers  60 27 13  100 

-työväestö -  working class  59 26 16 100 

-toimihenkilöt -  middle class 56 35 10  100 

-joht.asem, olevat -  upper class  66 28 7  100 

TUOTANTOSUUNTA -  ORIENTATION IN 

PRODUCTION  

Maatalous -  Agriculture 57 34 9 100 

Tasap.  maa- ja metsätalous  - Agri- 
culture  and forestry equally 

58 32 11 100 

Metsätalous -  Forestry  63 26 11 100 

Virkistys tai muu käyttö r Recreation  

or other  purposes 
57 24  19  100 

METSÄLÖK0K0, ha - SIZE CLASS OF 

FOREST HOLDINGS, hectares  

5-19 60 26 14  100 

20 49 59 31 10  100 

50 - 56 36 5 100 

Kaikki yhteensä - Grand total 59 30 11 100 
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HAASTATTELULOMAKE 

C-lomake  

METSÄTALOUDEN SUUNNITTELU  

Cl.  Onko tilalla  metsien  hoitoa  ja  käyttöä  varten  teh  
ty metsälö-  tai  metsätaloussuunnitelma?  

C  2. Onko suunnitelma  laadittu  vain  tilakohtaisena  vai 

yhteistoiminta-alueen perustamisen yhteydessä?  

C  3. Kenen  toimesta suunnitelma  on laadittu?  

1 metsälösuunnitelma  

2  metsätaloussuunnitelma  

3  ei suunnitelmaa  (siirry  kys.  C 7)  

1 vain  tilakohtaisena  

2 yhteistoiminta-alueen perustamisen yhteydessä 

1 metsänhoitoyhdistys  
2  piirimetsälautakunta 
3 muu, mikä 

C  4. Mitä vuosia suunnitelma  koskee  eli mikä on 

suunnitelmakausi?  vuodesta vuoteen 

C  5. Onko suunnitelmaa  voitu  noudattaa  tarkasti, vain  

osaksi  tai  ei  juuri lainkaan?  

1  tarkasti 

2 vain  osaksi 

3 ei  juuri  lainkaan  
4 ei  mielipidettä 

Jos suunnitelmaa  voitu  noudattaa  vain  osaksi  tai  ei  juuri lainkaan, kysytään  

C  6. Mistä syystä  suunnitelmaa  ei ole 

voitu  noudattaa   

Kysymykset  C 7 ja C 8 esitetään  vain  niille  haastateltaville,  joiden tilalla  ei ole  suunnitelmaa.  

Cl. Aiotteko teettää suunnitelman  lähivuosien  aika  

na? 

CB.  Mitkä tekijät ovat  vaikuttaneet siihen, että tilanne  
metsätaloutta varten ei ole laadittu suunnitel  

maa?  Onko esteenä ollut  se,  että  (B-kortti) 

1 kyllä  varmasti 
2 kyllä  luultavasti  

3 ei  osaa sanoa 

4 luultavasti  ei 

5 varmasti ei 

Jos on ollut 

esteenä, mer  
kitään  rasti  

a. suunnitelmasta  ei  ole  annettu riittävästi  tietoja ( ) 
b. suunnitelma  tulee  liian  kalliiksi ( ) 

c. suunnitelmasta  olisi  tuskin  hyötyä ( ) 

( ) d. suunnitelma  saattaa rajoittaa omaa ratkaisuvaltaa ( ) 
e. metsäammattimiehillä  ei  ole  ollut  aikaa  suunnitelman  tekoon ( ) e. metsäammattimiehillä  ei ole  ollut aikaa suunnitelman  tekoon  

f. muu  tekijä,  mikä  
( ) 

LAINVALVONTA  

Yksityisten  omistamien  metsien hoitoa  ja käyttöä  varten  on Suomessa  säädetty  ns. yksityismetsälaki,  joka mm.  kiel  
tää  metsän hävittämisen.  Tämän  lain  valvonta  on uskottu  piirimetsälautakuntien tehtäväksi.  

C  9. Onko piirimetsälautakuntien suorittama  lainval  
vonta ollut  riittävän  tehokasta vai  olisiko sitä ny  

kyisestään  tehostettava?  

CIO. Onko lainvalvonta  ollut  oikeudenmukaista  ja ta  

sapuolista vai onko  siinä esiintynyt  epäoikeuden 
mukaisuutta? 

1 ollut  riittävän  tehokasta  

2 olisi  tehostettava 

3 ei mielipidettä 

1 ollut  oikeudenmukaista  ja tasapuolista 
2 esiintynyt  epäoikeudenmukaisuutta 
3 ei mielipidettä 

Jos  katsoo,  että  lainvalvonnassa  on esiintynyt  epäoikeudenmukaisuutta, kysytään  
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Cli.  Millä  tavoin  epäoikeudenmukaisuus on ilmennyt? 

Cl  2. Mikä  on käsityksenne,  onko  metsänomistajan oi- lon riittävä  
keusturva  Suomessa  riittävä  vai  olisiko  sitä  nykyi- 2  olisi  parannettava 
sestään  parannettava? 3  ei mielipidettä 

Jos katsoo, että oikeusturvaa olisi  nykyisestään parannettava, kysytään 

Cl  3.  Mitkä ovat pahimmat puutteet  metsänomistajan 
oikeusturvassa  nykyään? 

Cl  4. Onko tilanne  metsän käyttö  vapaata vai  onko se 1 vapaata 

yksityismetsälain perusteella rauhoitettu  tai  asu- 2  yksityismetsälain  perusteella rauhoitettu  
tuslakien  mukaisten  rajoitusten alaista? 3  asutuslakien  rajoitusten  alaista 

Cl  5. Kuinka  monen vuoden  väliajoin keskimäärin  olet- myyntiväli vuotta 
te  myynyt  puuta? ei ole  myynyt ( __) 

Cl  6. Paljonko olette myynyt keskimäärin  vuotta koh- tukkipuuta   
den  kolmena  sellaisena  vuotena,  jolloin Teillä  on pinotavaraa  
ollut  myyntihakkuita? halkoja 

,
  

ei  ole  myynyt ( ) 

Cl  7.  Paljonko olette  kolmen  viime vuoden aikana  ha-  tukkipuuta  
kannut  keskimäärin  vuotta kohden  kotitarvepuu- pinotavaraa  
ta? halkoja  

ei  ole  hakannut ( ) 

NEUVONTA 

Lopuksi  esittäisin  Teille  muutamia  metsätaloudellista  neuvontaa ja koulutusta  koskevia  kysymyksiä.  

ClB.  Oletteko  saanut jotakin metsätaloudellista  koulu- 1 ei  ole  saanut 
tusta? 2 I—21—2  päivän metsäkurssi  

3  I—21—2 viikon  metsäkurssi  

4 2—3  kuukauden  metsätalouskurssi  

5  maataloudellinen  oppilaitos 

6  kansalais-ja kansakoulussa  

7 käynyt  metsäopiston 

8  yliopistollista  metsäkoulutusta  
9  muuta, mitä  

Cl  9. Oletteko  joskus käynyt  metsätaloudellisessa  valis- 1 kyllä  
tus-  tai neuvontatilaisuudessa?  2 ei (siirry  kys.  C  22) 

C2O. Minä vuonna viimeksi? vuonna 

C2l.  Minkälaisesta  tilaisuudesta  oli  kysymys?  1 tupailta tai  muu esitelmätilaisuus  
2 metsäpäivä tai  metsäretkeily 

3 leimaus-  tai  muu metsätaloudellinen  kilpailu 
4  metsänhoitoyhdistyksen kokous  

5  muu tilaisuus, mikä  
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C  22. Metsätietoa  voidaan  jakaa  metsänomistajille  monella  eri  tavalla.  Seuraavas  
sa (C-kortti)  on esitetty muutamia eri  tapoja. Mitkä kolme  tapaa olisivat  
Teille  parhaiten sopivia? Luetelkaa  ne paremmuusjärjestyksessä. 

1  = sopivin 

2 = toiseksi  sopivin  
3 = kolmanneksi  

sopivin 

a. esitelmätilaisuudet ( ) 

b. retkeilyt ( ) 

c. leimaus-tai  muut metsäkilpailul ( ) 
d. ammattimiehen  henkilökohtainen  neuvonta ( ) 

e. ammattilehdet ( ) 

f. radio ( ) 

g. televisio ( ) 
e» • —— ' 

h. postitse  jaettavat opaskirjat  ja esitteet ( ) 
i. I—21—2  päivän metsäkurssit ( )  
j. I—2  viikon  metsäkurssit ( ) 

k. I—2 kuukauden  metsätalouskurssit ( ) 

I. muu tapa.  mikä ( )  
m. ei  osaa sanoa ( ) 

HAASTATTELIJA TÄYTTÄÄ 

Haastateltava  oli  1 mies  

2 nainen 

Haastateltava suhtautui haastatteluun 1 erittäin innostuneesti  

2 melko  innostuneesti  

3 tavanomaisesti  

4 melko  vastahakoisesti  

5 erittäin vastahakoisesti  

Oliko haastattelussa  läsnä muita henkilöitä  kuin  haas  

tattelijaja haastateltava?  

1 ei muita 

2  kyllä, kuka  tai  ketkä  

Missä  haastattelu  tapahtui? 1 haastateltavan  asunto tai  työhuone 

2 muualla,  missä 

Haastattelijan muita  huomautuksia:  

Päiväys / 197 

Haastattelija 

Tutkimuslaitoksen  merkintöjä: 

Tarkastettu / 197 Tulos 

Tarkastaja 

Huomautuksia:  
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