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VALTONEN, K. 1979-  Loppukäyttötiedot  saha-  ja puulevyteollisuuden  markkinoin  
nissa.  Abstract:  End-use  information  for  marketing  in  sawmill  and wood-based  panel 
industries.  Folia  For.  391:1—26. 

Tutkimuksen  tarkoituksena oli  selvittää, mitä  tietoja puutuotteiden loppukäytöstä tar  
vitaan ja  mihin  niitä  käytetään  saha-  ja  puulevyteollisuuden markkinoinnin  suunnitte  
lussa  ja toteutuksessa.  Lisäksi  selvitettiin, mitä  luokituksia  puutuotteiden loppukäyt  
tötutkimuksissa  olisi  käytettävä  ja kuinka  loppukäyttötutkimukset  olisi  käytännössä 

toteutettava, jotta loppukäyttöä kuvaavat  tiedot vastaisivat  tiedon käyttäjien  tarpeita. 

Tutkimus  kohdistettiin saha-  ja  puulevyteollisuuden yrityksiin  sekä  tuotealayhdistyk  
siin.  Tutkimus  toteutettiin  postitse  asiantuntijakyselynä  ja vastaajina toimivat yritys  
ten markkinoinnista tai  markkinoinnin  suunnittelusta vastuussa olevat  toimihenkilöt 

(54 kpl).  

Loppukäyttötutkimuksen tärkeimpänä kohteena  vastaajat  pitivät  puutuotteiden käy  
tön  selvittämistä kotimaassa  käyttöryhmittäin  ja loppukäyttökohteittain.  Seuraavaksi  
tärkeimpänä tutkimuskohteena  pidettiin  sahateollisuudessa sahatavaran  alueellisen  

käytön selvittämistä.  Puulevyteollisuudessa  koettiin  sensijaan käyttäjän tuotteelle  aset  
tamien  vaatimusten  selvittäminen  selvästi  tärkeämmäksi  kuin  puulevyjen käytön  
alueellisen  jakaantumisen tutkiminen.  

Puutuotteiden loppukäyttötietoja  tarvitaan  markkinoinnissa  ensisijaisesti  tuotesuun  
nittelussa.  Loppukäyttötietojen tarve koetaan suureksi  myös  jakelun suunnittelussa, 
myyntitavoitteiden asettelussa  ja markkinoiden  segmentoinnissa. 

Loppukäyttötutkimusten  sopivimpana suoritustapana vastaajat  pitivät  jatkuvaa määrä  

väliajoin  suoritettavaa  loppukäytön tilastointia, jossa loppukäyttötietojen keräys koh  
distuisi vuosittain  eri  käyttöryhmiin ja toistuisi kussakin  käyttöryhmässä  3—5  vuoden  
välein.  

The  purpose  of  the  present  study  is to find out what  kind  of  end-use information of 
wood  products  is  needed  and  how it is being used  in  marketing planning  and  
management  in  sawmill  and  wood-based  panel industries. Methods for  classifying  
end-use data, and  for  conducting practical  end-use  studies  which  would  correspond to  
the  needs of  the  users  of  this  information, are also  discussed in  this  paper.  The  study 
was aimed  at enterprises  and  trade associations  of  the  sawmill  and  wood-based  panel 
industries.  Questionnaires were sent to experts  responsible for  marketing  or  marketing 
planning in  the  enterprise (54  observations). 

Determining the  use of  wood products  classified by  end-use sector and  end-use  was 
considered  by  the  respondents to be the  most  important object  of  an end-use  study.  In 
the  sawmill  industry,  determining the  regional use of  sawn goods was  considered  to be  
the  second most  important object of study.  In the  wood-based  panel industry, 
however, determining  the  product  requirements of  the  user  was  considered  to be  more 

important than  a study  of  the  regional distribution of the use of  wood-based  panels.  

In the  marketing of  wood products,  the  end-use information is  primarily  needed  in  
product  planning. There  is also  considerable need  for  end-use  information in  planning  
of  distribution, setting forth  sales  objectives  and market  segmentation. 

Continual periodic  collection  of  end-use  data  directed  every  year  toward  a different 
end-use  sector  and repetition in  each  sector every  3—5  years,  was considered  by  the 

respondents to  be  the  most suitable  method  for carrying out end-use  studies. 
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ALKUSANAT 

Tämä tutkimus liittyy  osana metsäekono  
mian tutkimusosaston liiketaloudellisen met  

säekonomian tutkimussuunnalla suoritettaviin 

markkinointitutkimuksiin.  Tämä loppukäyttö  
tiedon tarvetta saha- ja  puulevyteollisuuden  
markkinoinnissa kuvaava tutkimus on luon  

teeltaan esitutkimus  ja se antaa pohjaa  puu  
tuotteiden loppukäyttötutkimusprojektissa  
myöhemmin suoritettaville  tutkimuksille.  

Tutkimusongelma  on syntynyt  professori  

Seppo  Ervastin kanssa  käymieni  keskus  
telujen  pohjalta.  Hän on  myös  lukenut käsikir  

joituksen.  Professori  Jouko Hämä 1 a  i  
n  e  n ja dosentti  Heikki  Juslin ovat mer  
kittävällä  tavalla  vaikuttaneet  tämän tutkimus  

raportin  aiheen rajaamiseen.  He  ovat  myös  lu  
keneet  käsikirjoituksen  ja  tehneet siihen monia 

arvokkaita  huomautuksia.  

Metsänhoitaja,  silloinen metsät.yo Ossi  
T v  v  1  i  a  i  n e  n suoritti  aineiston keräyksen  
yksityiskohtaisen  suunnittelun ja keräsi  aineis  
ton. Hän teki  myös  tämän aineiston pohjalta  
opinnäytetyön  metsäntutkintoa varten puu  
markkinatieteessä.  

Englanninkielisen  tiivistelmän  on kääntänyt  
MH Ohto Nuottamo ja  sen on tarkasta  

nut B.Se. Ashley  S  e 1  b  y. Suomen Kulttuu  
rirahasto  on tukenut  työtäni  henkilökohtaisella 

apurahalla.  
Kiitän kaikkia  tutkimukseen vaikuttaneita. 

Helsingissä  tammikuussa 1979 
Kari  Valtonen 
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5  

1. JOHDANTO 

11. Tutkimusongelman  synty  

Ajatus  puutuotteiden  loppukäytön  tutkimi  
sesta  Suomessa heräsi ylijohtaja  Viljo  Holo  

paisen  (1965)  Metsätaloudellisessa aika  
kauslehdessä v. 1965 kirjoittaman  artikkelin 

pohjalta,  jossa  hän kiinnitti  huomiota siihen,  
että esim. FAO:n  maanosan laajuiset  ennus  
teet perustuvat usein hyvin  hatarille maakoh  
taisille tiedoille. 

Vuoden 1967 lopulla  Metsäntutkimuslaitok  
sen  metsäekonomian tutkimusosastolla  järjes  
tettiin  eri  asiantuntijoiden  neuvottelukokouk  
sia,  joiden pohjalta  ryhdyttiin  suunnittele  
maan puutuotteiden  loppukäyttötutkimusta.  
Tällöin professori  Seppo Ervasti (1967)  
esitti  ajatuksen,  että Metsäntutkimuslaitoksen 
loppukäyttötutkimusten  pitkän tähtäyksen  

päämääränä  tulisi  olla ennusteiden laatiminen 

puutuotteiden  kulutuksesta tuotteittain ja 

käyttöryhmittäin  sekä  perustietojen  antaminen 
alan markkinointitutkimukselle.  Asiantuntija  

ryhmän  kokouksessa  1968 hyväksyttiin  tutki  

musprojektin  tehtäväksi  määrittää metsäteolli  
suustuotteiden loppukäyttö  Suomessa tuotela  

jeittain,  käyttöryhmittäin  ja talousalueittain 
(Puutuotteiden  loppukäyttötutkimus  1968).  

Ensimmäiseksi  tutkimuskohteeksi valittiin  

puulevyjen  käytön  selvittäminen Uudenmaan 
talousalueella v. 1967 valmistuneissa raken  

nuksissa. Nummisen (1971)  suoritta  

man ja julkaiseman esitutkimuksen  tarkoituk  
sena  oli  paitsi  puulevyjen  kokonais-  ja  yksikkö  

käytön  määrittäminen  tuotelajeittain  ja  käyttö  
kohteittain myös kokemusten hankkiminen 

primääritietojen  keruusta  ja siitä  aiheutuvista 
kustannuksista.  

Puutuotteiden loppukäyttötutkimus  käyn  
nistettiin  uudelleen metsäntutkimuslaitoksessa 

syksyllä  1974. Ensimmäiseksi  tavoitteeksi  ase  
tettiin  niiden loppukäyttötutkimuksiin  liitty  
vien ongelmien  ratkaiseminen,  joita  aikaisem  
missa tutkimuksissa  oli havaittu (Valto  
nen 1974). Ongelmat koskivat  lähinnä lop  

pukäyttötiedon  todellista tarvetta ja  sen  keräys  
mahdollisuuksia. Ennen varsinaisen loppu  

käyttötutkimuksen  aloittamista  olisi  selvitettä  
vä,  mitä  tietoja  loppukäyttötutkimuksen  pitäi  
si  sisältää  ja  miten siinä olevat  tiedot olisi  luo  
kiteltava,  jotta tutkimus  vastaisi  loppukäyttö  
tiedon käyttäjien  tarpeita.  Ongelman  ratkaise  
miseksi  päätettiin  suorittaa tässä  tutkimusra  

portissa  esitettävä tutkimus,  joka  toimii  esitut  
kimuksena metsäntutkimuslaitoksessa myö  
hemmin suoritettavia loppukäyttötutkimuksia  
varten.  Tämän lisäksi  suoritettiin toinen esitut  

kimus,  jossa  analysoitiin  erilaisia primääritieto  

jen keräysmenetelmiä  ja niiden soveltuvuutta 

loppukäyttötiedon  keräämiseen (Vainio  
1975). 

12. Tutkimusongelman  lähestymistapa  

Loppukäyttötutkimuksen  sisältämiä  tietoja  
voidaan käyttää  sekä kansantalouden että yri  

tyksen toiminnan suunnittelussa ja  päätöksen  
teossa. Yksityiskohtaisemmin  voidaan metsäte  
ollisuustuotteiden loppukäyttötietojen  hyö  

dyntäjät  jakaa  seuraavasti:  

— metsäteollisuusyritykset  markkinointinsa ja koko  yri  
tystoimintansa suunnittelussa  ja ohjailussa  

— metsäteollisuuden  eri  tuotealojen yhdistykset  oman 
alansa yritysten  toiminnan  koordinoinnissa ja  ohjailus  
sa  sekä Metsäteollisuuden  Keskusliitto  koko  metsäteol-  

lisuuden  toiminnan  koordinoinnissa ja ohjauksessa  
— kansantaloudelliset suunnittelu- ja  tutkimuselimet ko  

ko  kansantaloutta  koskevissa suunnitelmissa  sekä  kan-  

sainväliset  tutkimus-  ja suunnittelujärjestöt omissa  ti  
lastoissaan  ja suunnitelmissaan.  

Suomessa  kuten muissakin  markkinatalous  

maissa yritys  on  se  primäärinen  talousyksikkö,  
jonka  puitteissa  taloudellinen tuotantotoimin  
ta ensisijaisesti  suunnitellaan ja toteutetaan.  
Tällöin myös  loppukäyttötilaston  tärkeimpänä  
hyväksikäyttäjäryhmänä  on pidettävä  metsä  

teollisuusyrityksiä.  Sen vuoksi  tutkimusongel  
maa on  lähestytty  nimenoman yrityksen  näkö  
kulmasta,  ts. yrityksen  toiminnan suunnitte  
lussa ja ohjauksessa  tarvittavasta  loppukäyt  
tö  informaatiosta lähtien (kuva  1). 
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Kuva  1. Tutkimusongelman lähestymistavan  kuvaus.  
Figure  1. The  approach to  the study  problem. 

Toisaalta voidaan todeta,  että myös  tilaston 
muiden  käyttäjien  informaatiotarve  on  suurel  
ta osin samansisältöinen,  vaikkakin niiden 
suunnittelu- ja koordinointityö  tapahtuu  suu  

rempien  taloudellisten kokonaisuuksien puit  
teissa. 

Kuluttaj  aorientoituneen markkinoin tikäsi  

tyksen  mukaisesti kuluttaja tarpeineen  on se 

pohja,  jolle  markkinoinnin suunnittelun tulee 

perustua. Tässä  yhteydessä  korostetaan  monas  
ti sitä,  että yritystoimintaa  ei voida kaavamai  
sesti lohkoa siten, että markkinointi seuraa 

tuotantoprosessia,  vaan monet  markkinointiin  
oleellisena kuuluvat  toimenpiteet  kuten  tuote  
suunnittelu ja  markkinointitutkimus  edeltävät 
tuotantoa. Kuluttajien  tarpeet siis  ensisijaisesti  
määräävät, mitä yrityksessä  tuotetaan ja edel  
leen,  mitä  raaka-aineita  hankitaan. 

Markkinoinnin ohjausvoiman  kohdistumi  
nen reaaliprosessin  aikaisempiin  vaiheisiin 
merkitsee markkinoinnin sisältökentän laaje  
nemista markkinoinnin suunnittelussa. Mark  

kinoinnin suunnitteluun kuuluu oleellisena 

osana  myös tuotesuunnittelu ja  tuotelajitelma  
ja valikoimaratkaisut.  Sisältökenttänsä laajen  
tumisen takia markkinointi  saa  muuta yritys  
toimintaa voimakkaasti  koordinoivan aseman, 

koska  markkinointi  välittää informaation yri  
tyksen  todennäköisesti primäärisimmästä  int  
ressialueesta,  markkinoista.  Tämä markkinoin  
nin koordinoiva  asema  liittää  markkinoinnin ja 
sen  suunnittelun entistä tiiviimmin yrityksen  

muihin toimintoihin ja suunnitteluun (S  a  r  
k  i s  i  1  t  a 1972).  

13. Tutkimuksen  tarkoitus  

Tämän tutkimuksen  tarkoituksena on selvit  

tää puutuotteiden  loppukäyttötiedon  tarvetta  
saha-  ja  puulevyteollisuuden  tuotteiden mark  
kinoinnissa.  

Tutkimus  on  luonteeltaan esitutkimus ja  sen  
tehtävänä on palvella  ennenkaikkea loppu  
käyttötutkimusten  ongelman  muotoilua,  ta  
voitteiden asettamista ja  tiedon keräyksen  
suunnitelua siten,  että suoritettavat  loppukäyt  
tötutkimukset  mahdollisimman hyvin  vastaisi  
vat  loppukäyttötiedon  tärkeimmän hyödyntä  

järyhmän,  saha- ja puulevyteollisuusyritysten  
tarpeita.  Tutkimuksesta uskotaan kuitenkin 
olevan hyötyä  myös  muille loppukäyttötutki  
muksesta  ja  loppukäyttötiedon  hyväksikäytöstä  
kiinnostuneille.  

Tutkimusongelman  ratkaisemiseksi  joudu  
taan vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:  

1) mitä  tietoja puutuotteiden loppukäytöstä tarvitaan ja 
mihin  tarkoitukseen  niitä käytetään  metsäteollisuusyri  
tyksen  markkinoinnin  suunnittelussa ja ohjauksessa 

•2) minkälaisten  luokitusten  puitteissa loppukäyttötutki  
muksen  kohteena  olevia  tuotteita, käyttäjiä,  loppu  
käyttökohteita  ja käyttöryhmiä  olisi  tarkasteltava 

3) kuinka  loppukäyttötutkimus tulisi  käytännössä toteut  
taa,  jotta loppukäytöstä saatavat  tulokset olisivat  mah  
dollisimman  hyvin  hyödynnettävissä 

2.  VIITEKEHYS YRITYKSEN LOPPUKÄYTTÖTIEDON  TARPEESTA 

Kuvassa  2 on  esitetty  tutkimuksen  viitekehys  
yrityksen  loppukäyttötiedon  tarpeesta. Viite  
kehys  muodostuu kahdesta pääelementistä:  
yrityksen  loppukäyttötiedon  tarpeesta ja lop  

pukäyttötutkimuksen  suunnittelusta. Loppu  
käyttötiedon  tarpeen osalta  selvitetään,  mitä  

loppukäyttötietoa  tarvitaan ja  mihin  sitä  käyte  
tään saha-  ja puulevyteollisuuden  toiminnan 
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Kuva  2. Viitekehys  yrityksen  loppukäyttötiedon tarpeesta.  

Figure  2.  Framework  of  the  study  describing the need  for end-use  information in  an enterprise. 

suunnittelussa ja ohjauksessa.  Koko  yritystoi  
minnan ja markkinoinnin suunnittelussa en  
simmäinen ja keskeisin  tutkimuksen kohde on 

kysynnän  analysointi.  Sen  oleellisen  osan  muo  
dostavat  käyttökohteiden  ja  käyttäjien  tutkimi  
nen.  Voidaan perustellusti  sanoa, että loppu  

käyttökohteiden,  käyttäjien  ja tuotteelta eri  

käyttökohteissa  vaadittavien  ominaisuuksien 
tunteminen on välttämätön edellytys  nyky  
aikaiselle  markkinoinnin suunnittelulle. Mark  

kinoinnissa  käytetyt  monet toimintaparametrit  
kuten  esim. segmentointi,  tuoteluokitus ja  -la  

jittelu  perustuvat suureksi  osaksi  loppukäytön  
selvittämiseen  ja  sitä kautta  eri  asiakasryhmien  

parempaan tarpeiden  tyydyttämiseen  (esim.  
Saksi 1972).  

Loppukäyttötietoja  voidaan käyttää  luon  
teeltaan kahteen  erilaiseen käyttötarpeeseen:  

käytön  ennusteisiin  ja  markkinoinnin suunnit  
teluun. Käytön  ennusteet  vaativat  pohjakseen  
usean  vuoden pituisia  aikasarjoja  loppukäytön  

kehityksestä.  Markkinoinnin  muu suunnittelu 
saa tarvitsemaansa perustietoa  jo  yhteenkin  
vuoteen kohdistuvasta  loppukäytön  selvityk  

sestä. Loppukäyttötutkimusten  alkuvaiheessa 

loppukäyttötietojen  käyttö  markkinoinnin 
muuhun suunnitteluun ja  tutkimukseen tulee  

kin  olemaan tärkeämpää  kuin  käytön  ennustei  
siin (vrt.  Ervasti 1967).  

Markkinoinnin suunnittelussa käytetään  
loppukäyttöinformaatiota  sekä tavoitteiden 
asettelua  että markkinointikeinojen  suunnitte  
lua varten. Tietoa tuotteiden loppukäytöstä  
tarvitaan mm. myyntitavoitteiden  ja markki  
naosuuksien määrittämiseen,  jakeluteiden  va  
lintaan, tuotesuunnitteluun ja markkinoiden 

segmentointiin.  Kilpailutilanteen  analysoin  
ti, hinnoittelu ja markkinakommunikaation 
suunnittelu vaativat  myös pohjakseen  loppu  

käyttötietoa.  Jonkin  asteista  loppukäytön  sel  
vittämistä  tarvitaan siis kaikkien  markkinointi  

toimintojen  suunnittelussa ja  ohjauksessa.  Yri  
tyksessä  tarvitaan loppukäyttötietoa  paitsi  
markkinoinnin suunnittelussa myös raaka  
aineen hankinnan,  tuotannon ja muun  yritys  
toiminnan suunnittelussa.  Tässä tutkimuksessa  

esitetyn lähestymistavan  mukaisesti  markki  
nointi välittää muiden yritystoimintojen tarvit  

seman informaation tuotteiden loppukäytöstä  

ja käyttäjistä.  Näin tässä  tutkimuksessa  keskity  
tään selvittämään loppukäyttötiedon  tarvetta  
lähinnä yrityksen markkinoinnin  eri osatoi  

mintojen  suunnitteluun. 
Ennen kuin tarkastellaan markkinoinnin 
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suunnittelun vaatimaa  loppukäyttöinformaati  
ota, on  aluksi  syytä  selvittää,  minkälaista  tietoa 

loppukäyttötutkimukset  ylipäätänsä  voivat  tar  

jota.  Loppukäyttötutkimukselle  ei ole löydet  
tävissä  tarkkaa määritelmää,  mikä rajaisi  sen 
muusta tutkimuskentästä. Yleisesti voidaan 

loppukäyttötutkimusten  tarkoitukseksi  määri  
tellä (ks. esim. FAO. The utilization ....  

1973): 

— selvittää  tuotteen käyttöryhmät  ja  käyttäjät  sekä  käytön 
määrä eri  käyttöryhmissä  

— selvittää tuotteen loppukäyttökohteet eri  käyttöryh  
missä ja käytön määrä eri  kohteissa  

— selvittää käyttäjän  tuotteelle  asettamat vaatimukset eri  
käyttökohteissa  

— selvittää kysyntään  liittyvät  tekijät,  jotka  vaikuttavat 
tuotteiden  valintaan  

—  selvittää  kilpailevat  tuotteet käyttökohteissa  sekä  nii  
den  edut  ja haitat  

—  laatia ennusteita  käytön kehityksestä  eri  käyttöryhmis  
sä  ja käyttökohteissa  

—  selvittää  potentiaalisia  uusia  käyttökohteita  

Esitetty  luettelo loppukäyttötutkimuksen  si  
sällöksi  on hyvin laaja,  ja se sisältää  aineksia 
kaikista  kolmesta  yrityksen  ulkoisten rajoittei  
den pääryhmästä:  kysynnästä,  kilpailusta  ja 
institutionaalisista  tekijöistä.  On tietenkin sei  

vää, ettei  näin laajaa  tutkimusta  ole mahdollis  
ta  eikä  järkevää  yhdellä  kertaa  toteuttaa, vaan 
on pyrittävä  asettamaan tarvittava  informaatio  
keskinäiseen  tärkeysjärjestykseen.  

Loppukäyttötutkimuksella  hankittavien eri  
laisten tietojen  tarpeellisuus  tietojen  käyttäjäl  
le  riippuu  oleellisesti  siitä,  mihin tuota tietoa 

käytetään.  Tämän takia tässä  tutkimuksessa  

pyritään  ensin  selvittämään loppukäyttötiedon  

käyttökohteiden  keskinäinen  tärkeys  markki  
noinnin suunnittelussa. Toiseksi selvitetään 

erilaisten  loppukäyttötietojen  tarpeellisuus  
kussakin  tiedon käyttökohteessa.  Painottamal  
la loppukäyttötietojen  tarve  tiedon eri  käyttö  
kohteissa  näiden käyttökohteiden  keskinäisellä  

tärkeydellä  pyritään  analysoimaan  loppukäyt  
tötietojen  keskinäistä  tarpeellisuutta.  

Edellä esitetystä  loppukäyttötiedon  tarpees  
ta  voidaan johtaa  loppukäyttötutkimuksen  si  
sältö,  ts. mitä  tietoja  loppukäyttötutkimuksel  
la tulisi  kerätä. Kuvan 2  mukaisesti  täytyy li  
säksi  selvittää,  kuinka  kerätyt  tiedot olisi  luoki  
teltava ja miten tutkimus muuten olisi  toteu  
tettava, jotta  loppukäyttötutkimuksesta  saata  
vat  tulokset  vastaisivat tiedon käyttäjien  tarpei  
ta.  

3. AINEISTOJA  MENETELMÄT  

Loppukäyttötutkimuksen sisältöä  ja siinä  tarvittavia luo  

kitteluja  tiedusteltiin loppukäyttötiedon tulevilta  käyttäjil  
tä. Tutkimusongelman lähestymistavan  mukaisesti  tutki  
mus kohdistettiin  Suomen  saha-  ja puulevyteollisuuden 

yrityksiin  sekä  tuotealayhdistyksiin. Teollisuusyritykset  

jaettiin tuotantoalansa  mukaan  4 ryhmään: saha-, vaneri-, 

lastulevy-  ja kuitulevyteollisuusyritykset.  Mikäli  samalla  
yrityksellä  oli  kahteen  tai useampaan  cm.  tuotealaosittee  
seen kuuluvia  tuotantolaitoksia, muodosti kukin tuoteala  

oman havaintoyksikön. 

Vaneri-, lastulevy-  ja kuitulevytehtaiden pienen luku  
määrän  vuoksi  ne  kaikki  otettiin  tutkimukseen mukaan  to  

taaliaineistona.  Sahojen suuren lukumäärän  takia  oli  tar  
koituksenmukaista rajoittaa näytteeseen tulevien  havain  

toyksiköiden määrää.  Tutkimuksen tavoitteiden mukaises  
ti keskityttiin  lähinnä  suuriin  ja keskisuuriin  sahoihin.  
Tutkimuksen  näyte otettiin teollisuustilaston  sahoista.  
Suuret  sahat,  joiden vuosituotanto  v. 1974 oli  yli  50  000 
m  3,  otettiin  kaikki  mukaan  näytteeseen (24 kpl).  Keski  
suurista  sahoista, joiden vuosituotanto  oli  15 000—50  000 
m  3,  otettiin  systemaattinen  otos  siten, että  joka toinen  sa  
ha  tuli mukaan  näytteeseen. Alle  15 000 m 3 vuodessa tuot  

tavat  sahat  jäivät  tutkimuksen  ulkopuolelle, koska  pienillä 
sahoilla  markkinoinnin  ja  tuotannon suunnittelu ei  ole  sii  
nä  määrin  systemaattista  ja  organisoitua eikä  loppukäyttö  
tiedon  tarve niin  olennaista  kuin  suurilla  ja keskisuurilla  
sahoilla.  Lisäksi  tutkimukseen  otettiin  kaikkien  neljän tuo  
tealan  yhdistykset:  Suomen  Sahanomistajayhdistys, Suo  

men  Vaneriyhdistys,  Suomen  Lastulevy-yhdistys  ja Suo  
men  Kuitulevy-yhdistys.  

Tutkimus  toteutettiin  asiantuntijakyselynä.  Tutkimuk  
sen  kohteena olevassa  yrityksessä  kysely  pyrittiin  kohdista  

maan koko markkinoinnista, markkinoinnin  suunnittelus  

ta  tai  tutkimuksesta  taikka  yrityssuunnittelusta  vastuussa 
olevalle  toimihenkilölle.  Koska  vastaajina toimivat  ammat  
tihenkilöt  ja vastaajien lukumäärä  oli  melko  suuri  (70),  
'suoritettiin  aineiston  keruu  postitiedusteluna. Postitiedus  
telun  etuna tässä tutkimuksessa  on pidettävä  sitä,  että  vas  
taajilla oli  aikaa  miettiä ja valmistella vastauksiaan  melko  

laajoihin  ja periaatteellisiin  kysymyksiin  ennen lomakkeen 
täyttämistä ilman, että haastattelijan omat näkemykset  
pääsivät  vaikuttamaan  haastateltavaan.  Kyselylomakkeen 
laadinta, koetiedustelun  suorittaminen ja valmiit  lomak  
keet  on esitetty  T v  v  1 i  a i  s e n laudaturtyössä (1975). 

Kyselylomakkeita  lähetettiin  kaikkiaan  70,  joista  palau  
tettiin  täytettyinä  54. Yksi  palautetuista  jouduttiin  puut  
teellisten  tietojen vuoksi  kokonaan  hylkäämään. Vastausp  
rosentiksi  saatiin  näin  ollen  76. Alla  olevassa asetelmassa 

on esitetty  tuotealoittain lähetettyjen lomakkeiden  ja hy  
väksyttyjen  vastausten lukumäärät sekä  vastausprosentit: 

~uoteala Lähetetty  Palautettu Vastaus-' 

Sahateollisuus  

/aneriteollisuus  

lastulevyteollisuus  
Cuitulevyteollisuus  

32 

22 

9 

7 

25 

15 

8 

5 

78 

68  

88  

71 
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Tulosten  laskentamenetelmän  valinnan  tässä tutkimuk  

sessa ratkaisi  kaksi  tekijää.  Havaintojen kokonaismäärä  on 
pieni  (54)  ja sekin  jakautuu vielä  neljään ositteeseen, jol  
loin  havaintojen lukumäärä  kahdessa  ositteessa  on jopa alle  
10 yksikköä.  Toisaalta tutkimustehtävä oli  luonteeltaan si  
käli  erikoinen, että  tarkoituksena oli  selvittää loppukäyttö  
tietojen tarvitsijoiden mielipiteitä loppukäyttötutkimuk  
sen  sisällöstä, luokituksista  ja toteuttamistavasta. Tällöin 

kysymysten  ja ennenkaikkea vastausvaihtoehtojen luku  
määrä  muodostui  hyvin  suureksi.  Edellä  esitetyistä  tekijöis  
tä  johtuen tulokset laskettiin manuaalisesti  ja ne esitetään  

pääosin vastausten  prosenttijakautumina ja keskiarvoina.  
Kaikille  neljälle tuotealalle yhteisten  kysymysten  vastauk  
sista  tulokset esitetään kaikkien  vastaajien osalta  yhteensä 

ja ryhmiteltynä  erikseen  sahateollisuuteen  ja puulevyteoli  
suuteen  kuuluvat  vastaajat.  

Prosentti  jakautumien  ja  keskiarvojen lisäksi  osa tuloksis  

ta  oli  kuitenkin  tarkoituksenmukaista esittää  erityisten  in  

deksiarvojen muodossa. Tutkimuksen  keskeisenä  tavoittee  

na oli  selvittää mitä  tietoa  loppukäyttötutkimuksesta  ensi  

sijaisesti  tarvitaan.  Koska  erilaisten  tietojen tarve riippuu 
olennaisesti  siitä, mihin  tietoja aiotaan käyttää,  tutkimus  

ongelma tältä  osin  ratkaistiin  kahdella eri  kysymyksellä.  
Toisessa  kysyttiin,  mitkä  ovat  loppukäyttötiedon tärkeim  
mät  käyttökohteet ja toisessa  selvitettiin, mitä  tietoja ku  
hunkin  tiedon  käyttötarkoitukseen  ensisijaisesti  tarvitaan.  
Kysymykset  laadittiin siten,  että lomakkeessa  annettiin 
vastausvaihtoehdot, jotka  vastaajien tuli  asettaa  tärkeysjär  

jestykseen.  Tulokset  näiden  kahden  kysymyksen  vastauk  
sista  esitetään  kolmena  erilaisena  indeksiarvona, joiden las  
kentakaavat  esitetään  seuraavissa  kappaleissa.  

4. TULOKSET 

41. Loppukäyttötietojen  tarve  

Saha- ja puulevyteollisuusyrityksen  loppu  
käyttötiedon  tarpeesta selvitettiin  ensin,  mihin 
tarkoitukseen markkinoinnin suunnittelussa ja 

toteutuksessa loppukäyttötietoa  tarvitaan. 
Taulukossa 1 on esitetty  loppukäyttötietojen  

käyttötarkoitusten  keskinäistä  tärkeyttä  mittaa  
vien  muuttujien  indeksiarvot  erikseen  saha- ja 
puulevyteollisuudessa  sekä  kaikkien  vastaajien  
osalta  yhteensä.  

Tärkeimpänä  loppukäyttötietojen  käyttötar  
koituksena  kaikki  vastaajat  pitivät  tuotesuun  

nittelua. Toiseksi  tärkeimpänä  pidettiin  myyn  
titavoitteiden asettamista.  Seuraavina tärkeys  

järjestyksessä  olivat jakelun  suunnittelu,  kil  

pailun  selvittäminen  ja markkinoiden segmen  

tointi, joita  keskenään  pidettiin  lähes yhtä  tär  
keinä. Kun  tuloksia tarkastellaan erikseen vas  

taajaryhmittäin,  voidaan havaita,  että sahate  
ollisuudessa koetaan markkinoinnin rutiinei  

hin  kuuluvat  myyntitavoitteiden  asettaminen 

ja jakelun suunnittelu huomattavasti tärkeäm  
mäksi  loppukäyttötiedon  käyttötarkoitukseksi  
kuin puulevyteollisuudessa.  Markkinakommu  
nikaation suunnittelua sen sijaan  pidetään  

1) Loppukäyttötietojen eri  käyttötarkoitusten  tärkeyttä  
mittaavat  indeksiarvot (x;)  

100  (7fj t + 6f
i 2 + ...+ fi7 + f;g)  

Q Q O Q 

7 I fa + 6 Zf
i 2 + ...

+ I(i 7 + I fiB 
I=l I=l I=l I=l 

missä  fik  on vastausfrekvenssi,  jossa  alaindeksi,  merkit  
see loppukäyttötiedon käyttötarkoitusta  (j  = 

1,-;-,8 )  ja 
alaindeksi k merkitsee  tärkeysjärjestyssijaa  ( k  
= 1 8) 

Laskentakaavasta seuraa, että eri  käyttötarkoitusten  

tärkeyttä  mittaavien  indeksiarvojen  summa I Xj = 
i  = 1 

100. 

2)  Loppukäyttötietojen tarvetta  tiedon eri käyttötarkoi  
tuksissa  mittaavat indeksiarvot (y ;j) 

_

 100 (Bfji,  f 2f
ii 2 +  fiiQ  

3  i fi'  * 2 ,1  <>•'  i,  %  
missä fjjton  vastausfrekvenssi,  jossa alaindeksi,  merkit  

see loppukäyttötiedon käyttötarkoitusta  ( ;  = 
1,...,8), alaindeksi j merkitsee  loppukäyttö  
tiedon sisältöä  (j  = 1,—,7)  ja alaindeksi  k 
merkitsee ko. tiedon tärkeysjärjestyssijaa  ( k  = 
1, 2, 3) 

Laskentakaavasta  seuraa,  että eri  tietojen tarvetta  kussakin  
käyttötarkoituksessa  mittaavien indeksiarvojen summa 

I y;j = 100.  
)=  l ' 

3) Loppukäyttötietojen tarvetta  mittaavat painotetut in  
deksiarvot  (Zj)  
Erilaisten  loppukäyttötietojen  tarvetta mittaavat pai  
notetut indeksiarvot  saadaan  edellä lasketuista  loppu  
käyttötietojen  tarvetta tiedon eri  käyttötarkoituksissa  
mittaavista indeksiarvoista (y,:)  painottamalla  ne  eri  
käyttötarkoituksien  tärkeyttä  mittaavilla  indeksiarvoil  
la (xj).  Kunkin  loppukäyttötiedon tarvetta  mittaava  
painotettu indeksiarvo saadaan  laskemalla  ko.  tiedon  
eri  käyttötarkoituksissa  saamien  painotettujen indeksi  
arvojen summa ja jakamalla se 100:11 a eli  

8 

_

 j?, x i  yjj 
Z i 

~

 100  

Edellä esitetyssä  laskentakaavassa  summa on jaettu 
100:11 a siksi, että myös  tässä  laskettujen  loppukäyttö  

tietojen tarvetta mittaavien  painotettujen indeksiarvo  

jen (Zj)  summa i z-  olisi  100.  
' i-i ' 
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puulevyteollisuudessa  selvästi tärkeämpänä  
kuin sahateollisuudessa. Tutkimuksessa  esitet  

tyjen  loppukäyttötietojen  käyttötarkoitusvaih  
toehtojen lisäksi  esitetty,  "muu käyttötarkoi  
tus" jäi  merkityksettömäksi,  koska  vain kaksi  
sahateollisuuteen kuuluvaa vastaajaa  esitti  
muuta käyttötarkoitusta  seitsemän tärkeim  
män käyttötarkoituksen  joukkoon.  

Seuraavaksi  selvitettiin,  mitä  loppukäyttö  
tietoja  eri  tiedon käyttötarkoituksiin  vastaajien 
mielestä  ensisijaisesti  tarvitaan. Kuvassa  3 esi  
tetään erilaisten  loppukäyttötietojen  tarvetta  
markkinoinnin suunnittelun  eri  käyttötarkoi  
tuksiin  kaikkien  vastaajien  osalta.  Jaetussa  pyl  
väskaaviossa  pylvään  leveys  kuvaa ko.  käyttö  
tarkoituksen  tärkeyttä  markkinoinnin suunnit  
telussa  ja  pylvään  eri  osat  erilaisten  loppukäyt  
tötietojen tarvetta. Liitetaulukoissa I—3 on 

esitetty  loppukäyttötietojen  tarvetta  tiedon eri  

käyttötarkoituksiin  mittaavat  indeksiarvot  erik  
seen  saha- ja  puulevyteollisuudessa  sekä  kaik  
kien vastaajien  osalta yhteensä.  

Loppukäyttötietojen  tärkeimpänä  käyttötar  
koituksena pidetyssä  tuotesuunnittelussa tarvi  
taan kaikkien  vastaajien  mielestä  ensisijaisesti  
tietoa tuotteiden käytön  jakaantumisesta  lop  
pukäyttökohteittain  ja tuoteluokittain sekä 

tuotteelta eri käyttökohteissa  vaadittavista  
ominaisuuksista.  Myyntitavoitteiden  määrittä  
mistä  varten  tarvitaan tietoa ensiksikin  tuottei  

den käytön  jakaantumisesta  käyttöryhmittäin  
ja alueittain,  mutta tärkeänä pidettiin  tietoa 

myös  tuotteen käytöstä  loppukäyttökohteittain  
ja tuoteluokittain.  Jakelun suunnittelu tarvit  
see pohjakseen  alueittaisen ja  käyttöryhmittäi  
sen loppukäyttötiedon  lisäksi  tietoa tuotteen  
kulusta  eri  käyttäjäryhmille  jakeluportaittain.  

Kilpailutilanteen  selvittämistä  varten  tarvi  
taan kaikkia  tutkimuksessa  esitettyjä  vaihtoeh  
toisia  loppukäyttötietoja  suhteellisen tasaisesti.  
Ainoastaan tiedot tuotteen käytöstä  tuottaja  
luokittain  saavat muita tietoja selvästi  korostu  
neemman aseman. Markkinoinnissa tärkeänä 

pidetty  toimintaparametri  markkinoiden seg  
mentointi tarvitsee tietoa tuotteiden käytöstä  
käyttäjäryhmittäin,  loppukäyttökohteittain  ja 
alueittain. Markkinakommunikaation suunnit  

telussa  pidetään  tärkeänä käyttöryhmittäistä  ja 
loppukäyttökohteittaista  tietoa. Sen lisäksi  

myös tuotteelta vaadittavien ominaisuuksien  
tunteminen koetaan melko tärkeäksi markki  

nakommunikaation suunnittelussa varsinkin 

puulevyteollisuuteen  kuuluvien vastaajien  
osalta. 

Taulukko  1. Loppukäyttötietojen tärkeimmät käyttötarkoitukset.  Eri  käyttötarkoitusten  tärkeyttä  mittaavien  muuttu  
jien  indeksiarvot saha-ja puulevyteollisuudessa. 

Table 1. The most  important  fields  of  application of end-use  data.  Index values of  the variables  measuring the im  
portance  of  various  activities  in  sawmill  and  wood-based panel industries.   

Indeksiarvon laskentakaava on esitetty  menetelmäluvussa 3, s. 9. 
The formula  for calculating index values is  described in  Ch. 3,  p- 9. 

Loppukäyttötietojen  käyttötarkoitus  
Field of application  of end-use data 

Loppukävttötiedon  käyttötarkoituksen  tärkeyttä  mittaavat indeksiarvot 1
) 

Index  values ) measuring  the importance  of  end-use information  for  the activity 

Sahateollisuus 

Sawmill industry  
Puulevyteollisuus  

Wood-based panel  industry  

Kaikki vastaajat  
All respondents  

1. Tuotesuunnittelu 

Product  planning  

2. Myyntitavoitteiden asettaminen  

Setting  forth sales  objectives  

22 

19 

23  

15  

22 

17 

3. Jakelun suunnittelu  

Planning  of  distribution 16 12 14 

4. Kilpailun selvittäminen  
Analysis  of  competition 

5. Markkinoiden  segmentointi 
Market segmentation 

6. Markkinakommunikaation 

suunnittelu  

Planning  of  market 
communication  

13 

12 

8  

14 

14  

14 

14 

13 

11 

7. Hinnoittelu  

Pricing  

8. Muu  käyttötarkoitus  
Other  application 

8  

2 

8  8  

1 

Yhteensä  

Total 100 100  100 
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Tutkimuksessa  esitetyistä  loppukäyttötiedon  

käyttötarkoitusvaihtoehdoista  vähiten tärkeänä 
pidettyä  hinnoittelua varten  tarvitaan  kaikkien  
vastaajien  mielestä  tietoa tuotteen käytön  ja  
kaantumisesta käyttöryhmittäin  ja tuotteelle 
asetetuista  vaatimuksista.  Sen lisäksi  sahateolli  

suuteen kuuluvat  vastaajat  pitävät  tuoteluokit  
taista ja puulevyteollisuuden  vastaajat  jakelu  

portaittaista  loppukäyttötietoa  hyvin  tärkeänä 
hinnoittelussa. 

Edellä esitetyistä  tuloksista  voidaan todeta,  
etteivät saha- ja puulevyteollisuuden  vastauk  
set  jo esitettyjen  erojen  lisäksi  merkittävästi  

poikkea  toisistaan. Erilaisista loppukäyttötie  
doista pidetään  käyttöryhmittäistä  ja  loppu  

käyttökohteittaista  tietoa tärkeänä lähes kaikis  
sa  tiedonkäyttötarkoituksissa.  Tuoteluokittais  
ta tietoa tarvitaan lähinnä tuotesuunnittelussa,  

myyntitavoitteiden  asettamisessa  ja hinnoitte  

lussa. Tuotteelle  asetettujen  vaatimusten sel  
vittämistä  pidetään  erittäin  tärkeänä tuote  
suunnittelussa ja  melko tärkeänä myös  hin  
noittelussa.  Selvitystä  tuotteiden käytöstä  alu  
eittain  tarvitaan ennenkaikkea jakelun  suun  
nittelua, markkinoiden segmentointia  ja 

myyntitavoitteiden  asettamista varten.  Tietoa 

puutuotteiden  toimitusten jakaantumisesta  
tuottajaluokittain  ja jakeluportaittain  tarvitaan  
vähemmän kuin  muita loppukäyttötietoja.  

Tuottajaluokittaista  tietoa tarvitaan  lähinnä 
vain kilpailutilanteen  selvittämisessä  ja  jakelu  
portaittaista  tietoa sen  lisäksi  jakelun  suunnit  
telussa ja hinnoittelussa. 

Jo  edellä esitettyjen  tulosten perusteella  voi  
daan päätellä,  mitä tietoja  loppukäyttötutki  
muksella  tulisi  ensisijaisesti  selvittää. Tulosten 
selventämiseksi  tältä osin laskettiin vielä  lop  

pukäyttötutkimukselta  odotettavien erilaisten 

Kuva  3. Loppukäyttötietojen tarve markkinoinnin  suunnittelun  eri  käyttötarkoituksiin.  Tiedon  
tarvetta mittaavat  indeksiarvot 1 )  kaikkien  vastaajien  osalta.  

Figure  3■ The need  for end-use  information for various  activities  in  marketing planning. Index  
valuesV measuring  the  need  for information concerning all  respondents. 

Indeksiarvojen  laskentakaava  on  esitetty menetelmäluvussa 3, s. 9- 

The formula  for calculating  index values is  described in Ch. 3, p-  9. 
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Taulukko  2. Tarpeellisimmiksi  koetut  tiedot loppukäyttötutkimuksesta  saha-  ja puulevyteollisuudessa. Tiedontarvetta 
tiedon eri  käyttötarkoituksissa  mittaavat indeksiarvot painotettuina tiedon käyttötarkoituksien  tärkeyttä  
mittaavilla  indeksiarvoilla.  

Table 2. Most  useful information to  be  obtained in  an end-use study.  Index  values measuring the needfor various  
end-use  information weighed  with  the  index  values  measuring the  importance of  various  fields  of  applica  
tion  of  end-use data. 

l)lndeksiarvon  laskentakaava  on  esitetty menetelmäluvussa  3, s.  9- 

The  formula  for  calculating  index  values is  described  in Ch.  3, p.  9-  

Taulukko  3.  Saha-  ja  puulevyteollisuuden  edustajien  mielipiteet  tuotteille  asetettujen  vaatimusten  tutkimisen tärkey  
destä  (%).  

Table 3. Opinions  of  the  representatives  of the  sawmill  and  wood-basedpanel industries concerning  the  importan  
ce  of  conducting a study  concerning product  requirements (%). 

tietojen  tarvetta  mittaavat  yhdistetyt  indeksiar  
vot.  Ne on saatu edellä lasketuista  loppukäyt  

tötietojen  tarvetta  tiedon eri käyttötarkoituk  
sissa  mittaavista  indeksiarvoista  painottamalla  
ne eri  käyttötarkoituksien  keskinäistä tärkeyttä  
mittaavilla  indeksiarvoilla  (taulukko  1). Taulu  
kossa  2  on  esitetty  tarpeellisimmiksi  koetut  tie  
dot loppukäyttötutkimuksesta  saha- ja puule  

vyteollisuudessa.  

Loppukäyttötutkimuksen  tärkeimpänä  teh  
tävänä on kaikkien  vastaajien  mielestä selvittää 

tuotteiden käytön  jakaantuminen  käyttöryh  
mittäin ja loppukäyttökohteittain.  Tulos vas  
taa  hyvin  yleistä  käsitystä,  jonka  mukaan lop  

pukäyttötutkimuksen  ensisijaisena  tehtävänä 
on selvittää tuotteiden käytön  määrä  eri  käyt  

töryhmissä  ja loppukäyttökohteissa.  Kun lop  

pukäyttötutkimuksen  sisältöä laajennetaan,  
tulevat tutkimuskohteiksi  tärkeysjärjestyksessä  
seuraavina käyttäjän  tuotteille eri käyttökoh  
teissa  asettamien  vaatimusten ja  käytön  alueit  
taisen jakaantumisen  selvittäminen.  Vastaaja  

Loppukäyttötutkimuksesta  tarvittavat  tiedot 
Required  end-use information  Loppukäyttötiedon  tarvetta  mittaavat painotetut indeksiarvot 1

) 
Weighed  index  value  s 1

) measuring  the need  for  end-use  information  

Sahateollisuus 

Sawmill industry  

Puulevyteollisuus  

Wood-based panel  industry 

Kaikki  vastaajat  

All respondents  

1. Käyttö  loppukäyttökohteittain 
Use  by  end-use  

2. Käyttö  käyttöryhmittäin  
Use  by  end-use sector  

17,5 

18,7 

21,9 

20,5  

19,7  

19,6 

3. Tuotteelle  asetetut vaatimukset  

Product requirements 

4.  Käyttö  alueittain 
Use  by  region 

5. Käyttö  tuoteluokittain  
Use  by  product  

6.  Toimitukset jakeluportaittain 
Deliveries  by distribution channel  

13,9 

17,5 

14,1 

10,0 

17,0 

13.2 

11.3 

7,8 

15,4 

15,4 

12,7 

8,9 

7. Toimitukset tuottajaluokittain 
Deliveries  by  producer  category   8,3   8,3   8J 

Yhteensä  

Total 100 100 100 

Tuotteille asetettujen  vaatimusten tutkiminen 
Studying product  requirements  

Vastausten %-jakauma tuoteryhmittäin  
Percent  distribution of  the respondents  by product  \roup 

Sahateollisuus  

Sawmill  industry  
Puulevyteollisuus  

Wood-based panel  industry 

Kaikki vastaajat  
All respondents  

Erittäin  tärkeä 

Very  important 

Tärkeä 

Important 

Kohtalaisen  tärkeä 

Rather important 

28  

32 

27  

53  

27 

43 

24  12 18 

Ei  kovinkaan  tärkeä 

Not  very  important  

Ei  ollenkaan  tärkeä 

Unimportant 

16 4 10 

4 2 

Yhteensä  

Total 100 100  100 
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ryhmittäin  tulokset eroavat  toisistaan siten,  et  
tä  sahateollisuudessa pidetään  käytön  alueittai  
sen jakaantumisen  selvittämistä  selvästi  tär  
keämpänä  kuin tuotteelle asetettujen  vaati  
musten  tutkimista.  Puulevyteollisuudessa  koe  
taan päinvastoin  tuotteelle asetettujen  vaati  
musten selvittäminen huomattavasti tarpeelli  
semmaksi. 

Kyselylomakkeessa  tiedusteltiin myös  erilli  
senä  kysymyksenä,  kuinka  tärkeänä vastaajat  

pitivät  tuotteille asetettujen  vaatimusten sel  
vittämistä  loppukäyttötutkimuksella.  Vastaus  
ten prosenttinen  jakauma  tähän kysymykseen  
on esitetty  erikseen saha- ja puulevyteollisuu  
dessa sekä  kaikkien  vastaajien  osalta  yhteensä  
taulukossa 3. 

Taulukon 3  tulokset tukevat  edellä esitettyjä  
tuloksia.  Kaikista  vastaajista 70 % pitää  tuot  
teelle asetettujen  vaatimusten tutkimista  erit  
täin tärkeänä tai tärkeänä. Puulevyteollisuu  
dessa  koetaan tuotteelle asetettujen  vaatimus  
ten  tutkiminen vieläkin tärkeämmäksi,  koska  

vastaava prosenttiluku  siellä on  jopa  80. 
Vastaajilta  kysyttiin  myös,  pitivätkö he tar  

peellisena  loppukäytön  alueittaista  selvitystä.  
Sahateollisuudessa 84 %  ja puulevyteollisuu  
dessa 71 % vastaajista  piti  loppukäytön  alueel  
lisen  jakaantumisen  selvittämistä  tarpeellisena.  

Taulukossa 2  loppukäyttötutkimuksesta  tar  
vittavien  tietojen  luettelossa tärkeysjärjestyk  
sessä  viidentenä on  käytön  jakaantuminen  tuo  
teluokittain. Jokaisessa  loppukäyttötutkimuk  
sessa  tarvitaan aina  jonkinlainen  karkea  tuote  
luokitus.  Tässä tuoteluokitusta koskevalla  kysy  

myksellä  tarkoitetaan kuitenkin  ns.  perustuo  
teluokitusta  huomattavasti tarkempaa  käytön  
tuoteluokittaista selvitystä.  Tätä tarkempaa  
tuoteluokitusta eivät  vastaajat  koe  läheskään 
niin tärkeäksi  kuin edellä käsiteltyjä  loppu  
käyttötietoja.  

Vähiten tarpeellisiksi  esitetyistä  loppukäyt  
tötiedoista koetaan selvästi  puutuotteiden  toi  
mitusten jakaantuminen  jakeluportaittain  ja 
tuottajaluokittain.  Saatua tulosta  tukee myös  

kyselylomakkeessa  erikseen  ko. asiaa  koskevan  

kysymyksen  vastaukset.  Erilliskysymyksessä  tie  
dusteltiin,  pitivätkö  vastaajat  tarpeellisena  lop  

pukäyttötutkimuksissa  selvittää  myös  käytetty  

jen  puutuotteiden  toimitukset  tuottaja-  ja  jat  

kojalostusluokittain  ja  jakeluportaittain.  Näi  
den eri  luokitusten  mukaan ottamista tarpeel  
lisena pitävien  vastaajien  %-osuudet  kaikista  
kunkin vastaajaryhmän  vastaajista on esitetty  
seuraavassa  asetelmassa: 

Vain noin 1/3 kaikista  vastaajista  piti  tuot  
taja-,  jatkojalostaja-  ja jakeluportäittaista  luo  
kittelua  tarpeellisena  loppukäyttötutkimuksis  
sa. 

Yhteenvetona saha- ja puulevyteollisuuden  
loppukäyttötiedon  tarpeesta voidaan tämän 
tutkimuksen perusteella  todeta,  että tuottei  
den loppukäyttöä  koskevat  tiedot koetaan hy  
vin tärkeiksi  markkinoinnin suunnittelussa. 

Loppukäyttötutkimuksen  tärkeimpänä  tehtä  
vänä on selvittää  tuotteiden käytön  jakaantu  
minen käyttöryhmittäin  ja loppukäyttökoh  
teittain.  Jos  loppukäyttötutkimuksen  kenttää 
halutaan laajentaa,  pidetään  seuraavaksi  tär  

keimpinä  tutkimuskohteina tuotteelle asetet  

tujen  vaatimusten  selvittämistä  ja  tuotteiden 
käytön  jakaantumista  alueittain. 

Tässä  yhteydessä  on  mielenkiintoista  verrata  
saatuja  tuoteryhmäkohtaisia  tuloksia  J v s 1  i  -  

ninjaWagerin  tutkimuksen (v.  1975)  
tuloksiin. Tutkimus  selvitti  puutuotteiden  
markkinoinnin suunnittelua ja siinä koettuja  
ongelmia.  

Tuon tutkimuksen mukaan sahateollisuutta  

luonnehtivat lähinnä markkinoinnin rutiinien 

suunnittelun  ongelmat. Nämä ovatkin  tyypilli  
siä  passiivista  tai tuoteorientoitunutta markki  

nointistrategiaa  edustaville yrityksille.  Erityi  
sesti  sahateollisuudessa korostuivat varastotoi  

mintojen  optimointiin  ja hinnoitteluun liitty  
vät ongelmat.  Myös  tämän tutkimuksen mu  
kaan koetaan sahateollisuudessa markkinoin  
nin rutiineihin kuuluvat myyntitavoitteiden  
asettaminen ja jakelun  suunnittelu hyvin  tär  
keiksi  loppukäyttötiedon  käyttötarkoituksiksi.  
Tämä selittänee suurelta osin sen,  miksi  tässä  
tutkimuksessa  sahateollisuudessa pidettiin  lop  
pukäytön alueellisen  jakaantumisen  selvittä  
mistä  hyvin  tarpeellisena  (taulukko  2) ja selväs  
ti  tärkeämpänä  kuin puulevyteollisuudessa.  
Tietoa tuotteiden loppukäytöstä  alueittain tar  
vitaan juuri  markkinoinnin rutiinien suunnit  
telua kuten  esimerkiksi  varastotoimintojen  op  
timointia ja jakelun suunnittelua varten. 

JuslininjaWagerin  tutkimuksen 
mukaan puulevyteollisuus  edustaa enemmän  

Vastaajaryhmä:  Tuottajaluokittelua Jatkojalostaja-  

kannattavien luokittelua kan-  

osuus: nattavien osuus  

Jakeluporrasluo- 

kittelua kannat-  

tavien osuus:  

iaha-  

teollisuus 

'uulevy- 
teoilisuus 

kaikki 

44 % 32 % 

29  % 32 % 

36 % 

29 % 

vastaajat 36  % 32 % 32 % 
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aktiivista  tai myyntiorientoitunutta  markki  

nointistrategiaa  kuin  sahateollisuus.  Puulevy  
teollisuudelle ovatkin  luonteenomaisia tuote  

suunnitteluun ja markkinointikommunikaati  
on suunnitteluun liittyvät  ongelmat. Taulu  
kossa  4 on esitettyJuslininjaWage  
r  i n saamat tulokset suurimmiksi  koetuista  

markkinointiongelmista  puulevyteollisuudes  
sa.  Taulukon mukaan  tosin "loppukäytön  sel  
vittämistä"  ei pidetä läheskään tärkeimpänä  

ongelmana  suomalaisessa  puulevyteollisuudes  
sa. Tuossa tutkimuksessa  kuitenkin  "loppu  

käytön  selvittäminen"  on käsitetty  hyvin  sup  

peaksi  tutkimuskohteeksi.  Kun loppukäyttö  
tutkimus  käsitetään kohdealueeltaan yhtä  laa  

jasti  kuin  tässä  tutkimuksessa,  sisältävät  tuon 
taulukon  monet markkinointiongelmat  loppu  

käyttötutkimuksella  selvitettäviä tietoja.  Sel  

vimpinä  esimerkkeinä  mainittakoon "tuotein  
novointi,  kuluttajan  vaatimukset tuotteille,  
tuotteiden muuntaminen ja tuotteiden tuleva 

kysyntä".  
Edellä esitetyt  J  uslininjaWagerin  

saamat  tulokset  tukevat  myös  tämän tutkimuk  
sen  tulosta,  jonka  mukaan kuluttajan  tuotteel  
le asettamien vaatimusten selvittämistä  pide  
tään puulevyteollisuudessa  hyvin tärkeänä 

(taulukko  2).  Tietoa kuluttajan  tuotteelle aset  
tamista vaatimuksista  tarvitaan ennenkaikkea 

tuotesuunnittelua,  mutta myös  markkinointi  
kommunikaation suunnittelua varten. 

Yleensäkin loppukäyttötietojen  tärkeä mer  

kitys  nimenomaan puulevyteollisuuden  mark  
kinoinnin suunnittelussa  käy  ilmi J v s  1  i  -  

ninjaWagerin  tutkimuksen  erottelua  

nalyysin tuloksista (s. 48),  joiden mukaan  

"puulevyteollisuutta  luonnehtivat ongelmat  
loppukäytön  selvittämisessä''.  Puulevyteolli  
suudessa  tuotteiden loppukäytön  selvittämistä 

pidetään  ennenkaikkea suurena  tuotesuunnit  
teluun liittyvänä  ongelmana.  

42. Loppukäyttötutkimuksissa  käytettävät  
luokitukset  

Edellisessä  luvussa selvitettiin, mitä tietoja 

loppukäyttötutkimuksella  tulisi  kerätä. Tutki  
muksen viitekehyksen  mukaisesti  on  lisäksi  sel  
vitettävä,  minkälaisia luokituksia  loppukäyttö  
tutkimuksissa  olisi  käytettävä.  Jokaisessa lop  

pukäyttötutkimuksessa  tarvitaan  poikkeuksetta  

jonkinasteinen  loppukäyttökohdeluokittelu,  
mikä antaa tietoa siitä,  mihin ko. tuotteita 

käytetään.  Tämän rinnalla tarvitaan usein 

myös  ns.  käyttäjäluokittelua,  jotta tiedettäi  
siin,  mitkä  käyttäjäryhmät  tutkimuksen koh  
teena olevia tuotteita käyttävät.  

Kaikista  tutkimuksen vastaajista  92 % kan  
natti  kyselylomakkeessa  esitettyä  käyttäjäluo  
kittelua  ja 86 %  piti  ehdotettua käyttöryhmä  
luokittelua sopivana.  Seuraavassa asetelmassa  
on esitetty  nämä vastaajien  mielestä  sopivim  
mat käyttäjä-  ja  käyttöryhmäluokittelut.  

Käyttäjät: Käyttöryhmät:  

— rakennusliikkeet — uudisrakennukset 
— yksityiset  rakentajat — rakennusten korjaukset  

ja kunnossapito 
— puutalo-ja muu — maa-,  vesi-ja  muu 

valmisosateollisuus rakennustoiminta 
— huonekaluteollisuus 

—
 huonekalut 

— rakennuspuusepän- — rakennuspuusepäntuotteet  
teollisuus  

— pakkausteollisuus — pakkaukset  
— muut käyttäjät — muu käyttö  

Vanerituotteiden osalta  olisi  vastaajien  mie  
lestä tarpeen erottaa muista  käyttäjistä  omiksi  
luokikseen laivanrakennusteollisuus ja  maakul  
jetusvälineteollisuus  sekä vastaavasti  omiksi 

käyttöryhmikseen  laivat ja maakuljetusväli  
neet. Esitetystä  asetelmasta  voidaan huomata,  

Taulukko  4. Suurimmiksi  koetut markkinointiongel  
mat  puulevyteollisuudessal ).  

Table 4. The marketing problems felt to  be  the 
worst  in wood-basedpanel industry l).  

Ongelma  
Problem 

Keskiarvo  

Mean value 

1. Tuoteinnovointi  

Product innovation  

2. Kuluttajan vaatimukset  tuotteille  
Consumer  s  demands  of  the products  

3,48 

3,45 

3- Tuotteiden  muuntaminen  

Product modification 

4. Tuotteiden tuleva kysyntä  ja tarjonta 
Future  supply  and  demand of  products  

5. Sopivan raaka-aineen saanti  
Supply  of suitable raw  material  

6.  Toimitusaikojen nopeuttaminen 

Cutting  delivery  times 

7. Tuotteiden  valmistus  

Product  manufacture  

3,28 

3,21 

3,17 

3,07 

3,03 

8.  Kuljetuskustannusten alentaminen  
Cutting the cost  of  transport 

9.  Loppukäytön selvittäminen 
Tracing the  end  use  

10. Markkinointikommunikaation 

kustannukset 

Cost  of market communication   

3,00 

2,83 

2,79 

Lähde: Juslin ja Wager 1975, s. 51. 
Source:  
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että rakennustoiminnassa käyttäjä-  ja käyttö  

ryhmäluokittelu  poikkeavat  sekä  nimensä että 
sisältönsä  puolesta  toisistaan.  Sensijaan  raken  
nustoiminnan ulkopuoliset  käyttö  ryhmä-  ja  

käyttäjäluokat  ovat  hyvin  samansisältöisiä  ja  
kutakin käyttäjäluokkaa  vastaa pääosin  yksi  
samanniminen käyttöryhmäluokka.  

Loppukäyttökohdeluokituksessa  tarvitaan 
rakennustoiminnan osalta ainakin uudisraken  

nusten luokittelemista  vielä rakennustyypeit  
täin. Taulukossa 5  on  esitetty  vastaajien  mieli  

piteet  sopivimmasta  rakennustyyppiluokitte  
lusta vastaaj  aryhmittäin. 

Sopivimpana rakennustyyppiluokitteluna  

pidettiin  yksityiskohtaisinta  7-luokkaista  (D)  
rakennustyyppiluokittelua.  Noin puolet  vas  

taajista  kannatti  tätä vaihtoehtoa ja  1/4 vaih  
toehtoa C.  Eri  vastaajaryhmien  (tuoteryhmien)  

Taulukko 5. Saha-  ja puulevyteollisuuden edustajien mielipiteet  sopivimmasta  rakennustyyppiluokittelusta  (%).  
Table 5. Opinions of  the representatives  of  the  sawmill and wood-  basedpanel industries concerning the most suit  

able classification  for  types  of building.  

Rakennustyyppiluokitteluvaihtoehdot  
Classification alternatives for types  of building  

Vastausten %-jakauma  tuoteryhmittäin  

Percent  distribution of the respondents  by  product  group 

Sahateollisuus 

Sawmill 

industry  

Puulevyteollisuus  
Wood-based 

panel  industry  

Kaikki  

All re- 

spondents  

Pientalot  

Low-rise  residential buildings  
Kerrostalot 

..  High-rise residential buildings 
Muut rakennukset 

Other buildings  

Pientalot,  puu  
Wood-framed  low-rise residential buildings 

Pientalot, kivi  
i. Non-wood-framed  low-rise residential buildings 9 15 12 

Kerrostalot  

High-rise  residential  buildings 

Muut rakennukset  

Other  buildings 
Pientalot  

Low-rise  residential buildings  
Kerrostalot  

High-rise  residential buildings 

Maatalousrakennukset  

Non-residential farm buildings 29  23 26 

Kesämökit  ja saunat 
Summer  cottages and sauna buildings  
Muut rakennukset  

Other buildings 

Pientalot, puu  

Wood-framed low-rise residential  buildings  
Pientalot, kivi 

Non-wood-framed low-rise  residential buildings 

Kerrostalot  

High-rise residential buildings 
Maatalousrakennukset  

Non-residential farm  buildings 

50  46 48  

Kesämökit ja saunat 
Summer  cottages  and sauna buildings 

Muut  rakennukset, puu  
Other wood-framed buildings  

Muut rakennukset, kivi 

Other  non-wood-framed buildings 

Muu  luokittelu 

Other  classification 

Yhteensä 

Total 
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välillä  ei  ollut  merkittäviä  eroja. 
Lähes kaikki  vastaajat  pitivät tarpeellisena  

uudisrakennusten luokittelua myös  rakennus  
tavoittain. Kaikista  vastaajista  93 % kannatti  

loppukäyttötutkimuksissa  käytettäväksi  seuraa  
vaa rakennustapaluokittelua:  

— paikan päällä rakennettu  
— puolielementtivalmisteinen 
—

 kokoelementtivalmisteinen  

Rakennustyypin  ja rakennustavan mukaisen 
luokittelun lisäksi tarvitaan yksityiskohtaisem  

paa rakennusten eri  osien  mukaista luokitte  

lua,  jota  tässä  tutkimuksessa  nimitetään raken  
nusten  loppukäyttökohdeluokitukseksi.  Kyse  

lylomakkeessa  esitetyistä  neljästä  vaihtoehtoi  
sesta  luokittelutavasta vastaajat  pitivät  sopi  

vimpana  9-luokkaista  loppukäyttökohdeluoki  
tusta.  Kaikista  vastaajista  35 % kannatti  tätä 
luokitusta. Toiseksi  sopivimpana  pidettiin  

useampiluokkaista  luokittelua,  jota kannatti  
27 % vastaajista.  Alla on esitetty  nämä mo  
lemmat luokittelut: 

Sopivin  loppukäyttö- 2. sopivin  loppukäyttö  
kohdeluokittelu kohdeluokittelu 

kattorakenteet vesikatto — kantava runko  

lattiarakenteet — ei kantava  runko 

kantava  runko 
—

 verhous  

ulkoseinän ulkopinta yläpohja — kantava  runko  
seinän  sisäpinta — ei kantava  runko  
katon sisäpinta — verhous  
lattian päällyste välipohja — kantava  runko  
väliseinä — ei kantava  runko  
rakennusaikainen  käyttö —  verhous  

alapohja  — kantava  runko  
—  ei kantava  runko  

—
 verhous  

ulkoseinä  — kantava runko  
— ei kantava  runko  

—
 verhous  

sisäseinä  — kantava  runko  

—
 ei kantava  runko  

—  verhous  

rakennusaikainen  käyttö  

Kyselylomakkeessa  esitettyä  kahta muuta 

luokitteluvaihtoehtoa kannatti kumpaakin  
17  % vastaajista  ja lisäksi  2 vastaajaa  esitti  
oman luokittelunsa. 

Rakennusten korjaus  ja kunnossapito  -käyt  
töryhmän  loppukäyttökohdeluokitusta  ei pi  

detty  yhtä  tärkeänä kuin  uudisrakennusten  tar  
kempaa  luokittelua. Vain puolet  vastaajista pi  

ti rakennusten korjauksen  ja kunnossapidon  
loppukäyttökohdeluokittelua  tarpeellisena.  

Vastaajien  mielestä tärkeämpänä  pidettiin  ra  
kennusten eri  osien kuin rakennustyyppien  
mukaista luokittelua. 

Käyttöryhmän  "muu rakennustoiminta" 

tarkempaa  luokittelua piti  50 % vastaajista  

tarpeellisena.  Näistä 85 % kannatti  seuraavaa  
luokittelua: 

—
 maarakentaminen  

— vesirakentaminen 

—
 muu rakentaminen  

Muun rakennustoiminnan yksityiskohtai  

sempaa loppukäyttökohdeluokituksen  tarvetta  
ei  tutkimuksessa  selvitetty.  

Rakennuspuusepäntuotteiden  loppukäyttö  
kohdeluokitusta pidettiin  hyvin  tarpeellisena.  
Kaikista  vastaajista  80 % piti  sopivimpana  seu  
raavaa  luokittelua: 

— ovet 

—
 ikkunat  

— kalusteet 
— muut tuotteet 

Huonekalut,  pakkaukset  ja muu käyttö  

-käyttöryhmien  tarkempaa loppukäyttökohde  
luokituksen  tarvetta  tutkimuksessa  ei selvitet-  

Ty-  

Loppukäytön  alueellista selvittämistä  piti  
pääosa  vastaajista  tarpeellisena.  Aluejakona  tu  
levat  lähinnä kysymykseen  yleisesti  käytössä  
olevat tilastoyksiköt;  talousalueet ja tilastoalu  
eet.  Vastaajista  90 % piti  talousaluejakoa  sopi  

vimpana  aluejakona  loppukäyttötutkimuksiin.  

Taajama-asteen  mukaista luokitusta ei sensi  
jaan  pidetty kovinkaan  tärkeänä,  koska  vain 
40  % vastaajista  piti  sitä  tarpeellisena.  Taaja  
ma-asteen luokituksena tulisi käyttää  vastaa  

jien mielestä  kuntamuodon mukaista kaksi  
luokkaista  luokitusta:  

— kaupungit  ja kauppalat 
—

 maalaiskunnat  

Puutuotteiden loppukäytön  alueellisen sel  
vittämisen tarpeellisuuteen  viittaavat myös  
esim. Valtosen suorittaman  pientalojen  
eri  talotyyppien  suhteellisen osuuden ja talojen  
koon alueelliseen vaihteluun kohdistuneen 

tutkimuksen tulokset (J  us 1 i  n—V aito  
nen 1976, s. 44—47).  Tuon tutkimuksen 
mukaan vaihtelevat  sekä  pientalojen  keskimää  
räinen koko  että puu- ja  tiilitalojen  suhteelliset  
osuudet selvästi  kuntamuodoittain ja alueit  
tain Suomessa. 

Edellä esitettyjen  kaikille  tutkimuksen vas  

taajille  yhteisten  käyttäjä-,  loppukäyttökohde  
ja alueluokitusten lisäksi  selvitettiin jokaisen  

tuoteryhmän  osalta  erikseen  loppukäyttötutki  
muksissa  tarvittavat tuoteluokitukset. Kunkin 

tuoteryhmän  tuoteluokituksia selvittäneisiin  
kysymyksiin  vastasivat  vain ao. tuoteryhmän  
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teollisuusyrityksiin  tai tuotealayhdistykseen  
kuuluvat  vastaajat.  Koska  kyselyyn  vastannei  
den lukumäärä on  hyvin  pieni  varsinkin levy  

tuoteryhmissä  (kuitulevytuotteilla  5  vastannut  
ta),  on  tuloksiin  suhtauduttava suurin  varauk  
sin. 

Sahatavaran erilaisten tuoteluokitusten  kes  

kinäinen tärkeysjärjestys  käy  ilmi alla olevasta  
asetelmasta,  jossa  on esitetty  eri  tuoteluokitte  

luvaihtoehtojen  tärkeyttä  mittaavien muuttu  
jien  keskiarvot:  

Eri  luokitteluvaihtoehtojen  tärkeyttä  mittaa  
vat  muuttuja-arvot  on  laskettu  siten,  että vas  

taajat asettivat vaihtoehdot tärkeysjärjestyk  
seen  ja tärkein koodattiin  4:ksi, toiseksi  tärkein 
3:ksi  jne.  Tulosten mukaan tärkeimpänä saha  
tavaran  tuoteluokitteluna  vastaajat  pitävät  laa  
tuluokittelua ja vähiten tärkeänä käsittelytapa  
luokittelua. Kuitenkaan tuloksissa  ei siis  ollut 

suuria  eroja  eri  vaihtoehtojen  tärkeydessä,  vaan 
kaikkia luokitteluvaihtoehtoja  pidettiin  suurin 

piirtein  yhtä  tärkeinä. 
Vaihtoehtoisista laatuluokitteluista par  

haimpana  piti  72 % vastaajista 5-luokkaista  
luokittelua:  U/S,  V, VI,  Pl,  muut. Sopivimpa  
na  puulajiluokitteluna  pidettiin  jakoa:  mänty,  
kuusi,  muut puulajit.  Vastaajista  56 % kan  
natti  tuota luokittelua ja 36 % piti  sopivimpa  
na  jakoa: mä, ku,  mä/ku,  muut. Erilaisista  di  
mensioluokitteluista parhaimpana pidettiin  
luokittelua: parrut, lankut,  soirot,  laudat,  lis  
tat (68  % vastaajista).  Muista vaihtoehdoista 
dimensioluokitteluksi  ei mikään saanut huo  

mattavaa kannatusta.  Kaikki vastaajat  kahta 
lukuunottamatta kannattivat seuraavaa  käsitte  

lytapaluokittelua:  

—  jalostamaton 
—  höylätty  
—  kyllästetty  
—  sormijatkettu  
—  lujuuslajiteltu 
—  muuten jalostettu 

Yksi  vastaaja  halusi luokitteluun lisättäväksi  
luokan "pituuslajiteltu".  

Vanerituotteiden tuoteluokitusten keskinäi  

nen tärkeysjärjestys  on  esitetty  seuraavassa  ase  
telmassa: 

Erilaisista tuoteluokitteluvaihtoehdoista 

koetaan vanerin kohdalla tarpeellisiksi  perus  
tuote- ja jalostusasteluokittelu.  Dimension 
mukaista luokittelua vastaajat  eivät koe  kovin  
kaan tärkeäksi. Yhtä vastaajaa  lukuunotta  
matta kaikki  kannattivat  alla esitettyä  perus  
tuoteluokittelua ja  kahta  lukuunottamatta seu  
raavaa  jalostusasteluokittelua:  

Lastulevyjen  eri  tuoteluokituksista tärkeim  
mäksi  koettiin  jalostusasteluokittelu:  

Kaikki  vastaajat  kannattivat seuraavaa  lastule  

vyn  jalostusasteluokittelua:  

— jalostamaton 
—  maalausvalmis  

—
 maalattu  

— puuviilupintainen 
— melamiinipintainen 
—  paloturvalevy  
— lattialevy  
—  muuten jalostettu 

Dimensioluokitteluna tulisi  vastaajien  mie  
lestä käyttää  lähinnä lastulevyn  paksuuden  
mukaista luokittelua.  Valmistustavan mukaise  

na luokituksena,  mikäli sitä  halutaan käyttää,  
tulisi  kysymykseen  luokittelu:  

—  laakapuristettu 
—  muuten valmistettu  

Kuitulevyjen  tuoteluokitteluna tulisi  vastaa  
jien mielestä ensisijaisesti  käyttää  jalostusas  

\ioteluokitteluvaihtoehto: Vaihtoehdon tärkeytt; 

mittaava keskiarvo:  

..
 Laatuluokittelu 

!.  Puulajiluokittelu  
>.  Dimensioluokittelu 

L  Käsittelytapaluokittelu 

2,9 

2,7 
2,5 

2,0 

ruoteluokittelu- 

/aihtoehto: 

Vaihtoehdon tärkeyttä 

mittaava keskiarvo 1^: 

1. perustuoteluokittelu 
l.  jalostusasteluokittelu  
5. dimensioluokittelu 

2,4 

2,3 

1,0 

Perustuoteluokittelu: Jalostusasteluokittelu:  

koivuvaneri  

;ekavaneri  

twinvaneri  

tiavuvaneri  

rimalevy 

sälelevy 

käsittelemätön 

filmipintainen  
fenolipintainen 
maalattu/lakattu 

kyllästetty  

öljytty  
lasikuitupintainei 
muuten käsitelty  

Tuoteluokittelu- 

vaihtoehto:  

Vaihtoehdon tärkeyttä 
mittaava keskiarvo  1): 

1. jalostusasteluokittelu 
2.  dimensioluokittelu 

3.  valmistustapaluokittelu 

2,6 

2,0 

1,8 

l)Ks. sahatavaran vastaava  asetelma 
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teen ja  tiheyden  mukaista luokitusta.  Sensijaan  
dimension mukaista luokittelua ei pidetty  ko  
vin tarpeellisena.  Jalostusasteluokitteluna  olisi  

vastaajien  mielestä  sopivin  seuraava  luokittelu:  

— jalostamaton 
— maalattu, lakattu, laminoitu, tms.  pintakäsittely  
— kyllästys  veden, tulen  tai  lahoamisen  takia 
— mekaaninen  käsittely  

Tiheysluokituksena  tulisi  käyttää  tuttua pe  
rusjakoa: 

— kovalevyt  
— rakennelevyt  
— huokoiset  kuitulevyt  

Kuitulevyjen  dimensioluokitteluna olisi  käy  
tettävä joko  levyn  paksuuden  mukaista  luokit  
telua tai jakoa  kahteen luokkaan:  vakiomitat ja 
määrämitat. 

43. Loppukäyttötutkimuksen  toteuttamistapa  

Viimeisenä ryhmänä  yritysten  loppukäyttö  
tiedon tarvetta  koskevista  tuloksista  esitetään  

loppukäyttötutkimuksen  toteuttamistapaa  
koskevat  tulokset.  Tutkimuksen tätä osaa  kos  

kevilla  kysymyksillä  pyrittiin  selvittämään,  mi  
ten loppukäyttötutkimus  olisi  vastaajien  mie  
lestä toteutettava, jotta  se  olisi  mahdollisim  
man tarkoituksenmukainen. 

Loppukäyttötutkimuksen  toteuttamisessa on 

valittavana useita vaihtoehtoisia suoritustapo  

ja.  Tavoitteena voi olla kertaluontoisesti  selvit  
tää mahdollisimman  yksityiskohtaisesti  ja laa  
jasti  puutuotteiden  loppukäyttö  jonakin  tietty  
nä aikana. Toisena päävaihtoehtona  on jatku  
van määräväliajoin  toistuvan loppukäyttötilas  
ton laatiminen. Molemmilla  vaihtoehdoilla  on 

omat etunsa ja  rajoituksensa.  Loppukäyttöti  
laston suurimpana  etuna lienee sen tarjoama  

mahdollisuus verrata  keskenään eri  ajanjakso  
jen loppukäyttötietoja  syntyvistä  aikasarjoista.  

Rajoituksena  ovat  jatkuvan  tilastoinnin suuret  
kustannukset.  

Loppukäyttötiedon  keräyksessä  voidaan 

käyttää  monia hyvin  erilaisia  tiedon keräysme  
netelmiä kuten esim. kirjetiedustelua,  henki  
lökohtaista haastattelua,  tuotteiden käytön  
mittaamista, loppukäyttäjän  suorittamaa jat  
kuvaa materiaalikirjanpitoa, tuottaja-  ja väli  

tysportaiden  myyntilaskutuksen  analysointia  
tai  rakentamisen osalta  piirustusten  analysoin  
tia.  Loppukäyttötiedon  keräys  voidaan kohdis  
taa  joko suoraan tuotteiden loppukäyttäjiin  tai 
tuottajiin  ja myynti-  ja jakeluteihin.  Keräys  

menetelmät eroavat  toisistaan lähinnä sen mu  

kaisesti,  mitä tietoa tuotteiden loppukäytöstä  
niillä voidaan kerätä.  Lisäksi  keräyskustannuk  
set  ja tulosten tarkkuus  vaihtelevat eri  keräys  
menetelmillä. 

Esimerkkeinä yksityiskohtaisista  loppukäy  
tön selvityksistä  mainittakoon Pohjois-Walesin  

yliopiston  Englannissa  tekemät loppukäyttö  
tutkimukset (Riddington  ym. 1971, 
Shea 1972, RAO 1972 ja Industrial  Wood 

.  .  .1971).  Tutkimukset  ovat  kohdistuneet se  
kä  sahatavaran että erilaisten puulevyjen  käyt  
töön. Ensisijaisena  keräysmenetelmänä  näissä 
tutkimuksissa on  käytetty  jakeluteihin  kohdis  
tunutta laskutusanalyysiä.  Tutkimusten tavoit  
teena on ollut  selvittää:  

— puutuotteiden loppukäyttö eri  käyttöryhmissä  
—  puutuotteiden nykyiset  käyttäjät  ja heidän  tuotteille 

asettamat vaatimuksensa  

— kulutukseen  vaikuttavat  ulkoiset  tekijät  
— kilpailevat  tuotteet loppukäyttökohteittain 
— puutuotteiden tuonnin  rakenne, kauppatavat, tuote  

lajitelmat  jne. 

Metsäntutkimuslaitoksen  tavoitteena on  ol  

lut  lähinnä jonkinasteisen  loppukäyttötilaston  
aikaansaaminen. Siihen kuuluvana esitutki  

muksena  suoritti  Numminen (1971)  jo 
aikaisemminkin mainitun  puulevyjen  käyttöä  
Uudenmaan talousalueella valmistuneissa ra  

kennuksissa selvittäneen loppukäyttötutki  
muksen,  jossa  loppukäyttötiedon  keräysmene  
telmänä käytettiin  rakennuttajan  tai rakenta  

jan  henkilökohtaista haastattelua.  
Tähän tutkimukseen liittyy  oleellisesti  myös  

kysymys  loppukäyttötutkimuksen  suorittajas  
ta. Tämän takia kyselylomakkeessa  kysyttiin  

vastaajien  mielipidettä  sekä loppukäyttötutki  
muksen tarkoituksenmukaisimmasta suoritus  

tavasta että sopivimmasta  suorittajasta.  Met  
säntutkimuslaitoksen lisäksi  oli  vaihtoehtoise  

na  tutkimuksen suorittajana  kyselyssä  tuoteyh  

distys.  Seuraavassa  asetelmassa  on  esitetty  saha  
ja puulevyteollisuuden  edustajien  mielipiteet  

sopivimmasta  loppukäyttötutkimuksen  suori  
tustavasta.  

Loppukäyttötutkimuksen  

sopivin  suoritustapa:  
Vastausten %-jakauma  

Saha- Puulevy- Kaikki 
teoll. teoll. 

Tuotealayhdistykset suorittavat  
varsinaiset  loppukäyttö- 
tutkimukset 50 27 38 

METLA  tekee  yksityiskohtaisen  
kertaluonteisen  selvityksen 8 0 4 

METLA  tekee  jatkuvaa, määrä-  

väliajoin toteutettavaa 
loppukäyttötilastoa 42 73 58 

100 100 100 
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Taulukko 6. Saha-  ja puulevyteollisuuden edustajien 
mielipiteet  loppukäyttötilaston tarpeelli  
suudesta  (%).  

Table 6. Opinions of  the representatives  of  the saw  
mill  and  wood-based panel industries con  

cerning  the importance of end-use statistics  
(%).  

Vastaajien  enemmistö (58  %)  piti sopivim  

pana loppukäyttötutkimuksen  suoritustapana  
Metsäntutkimuslaitoksen jatkuvaa  määrävälia  
join suorittamaa loppukäytön  tilastointia. Sa  
hateollisuudessa vastaajista  vain puolet  kannat  
ti  Metsäntutkimuslaitoksen  suorittamaa loppu  

käyttötutkimusta.  Tulosten  tulkintaa varten  on 

syytä huomauttaa,  että kyselylomakkeessa  vas  
tausvaihtoehdossa "tuotealayhdistys  suorittaa 
varsinaisen loppukäyttötutkimuksen"  mainit  
tiin Metsäntutkimuslaitoksen tehtäväksi  joka 

tapauksessa loppukäyttötietojen  keräysmene  
telmien tutkiminen. 

Kyselylomakkeessa  kysyttiin  myös  erikseen  

vastaajien  mielipidettä  loppukäyttötilaston  tar  

peellisuudesta,  ja tulokset  tästä kysymyksestä  
on esitetty taulukossa 6 vastaajaryhmittäin.  

Kaikista  vastaajista  70 % piti  loppukäyttöti  
lastoa tärkeänä tai erittäin  tärkeänä. Puulevyte  

ollisuuden piirissä loppukäyttötilaston  tarve  
koettiin  selvästi  tärkeämmäksi kuin sahateolli  

suudessa. Tulokseen vaikuttaa ainakin osittain 

se,  että kysymyksessä  on nimenomaan loppu  

käyttötilaston  tarpeellisuus  puutuotteiden  ko  
timaisesta  käytöstä  ja  puulevy  teollisuudelle ko  
timaan markkinoiden merkitys  on huomatta  
vasti  suurempi  kuin sahateollisuudelle. Kui  
tenkin tulos kuvastaa  myös  yleensä  loppukäyt  
tötiedon suurempaa tarvetta  puulevyteollisuu  
den kuin sahateollisuuden markkinoinnin  

suunnittelussa.  Näin tulos  vahvistaa jo aikai  

Taulukko  7. Saha-  ja puulevyteollisuuden edustajien 
mielipiteet loppukäyttötutkimuksen aika  
välistä  (%). 

Table 7. Opinions of the representatives  of  the saw  
mill  and  wood-based panel industries con  
cerning the frequency  of end-use studies  
(%). 

semmin esitettyjä loppukäyttötietojen  tarvetta  
saha- ja puulevyteollisuudessa  koskevia  tulok  
sia  (ks.  myös  Juslin ja Wager  1975).  

Vastaajilta  kysyttiin  myös  yritysten  mahdolli  
suuksia  osallistua  loppukäyttötutkimuksen  
kustannuksiin,  jos Metsäntutkimuslaitos  sen 
suorittaisi.  Tähän kysymykseen  ei kuitenkaan 
saatu kuin pari vastausta.  

Loppukäyttötilaston  laatimiseen kuuluu 
oleellisena kysymys,  kuinka  usein loppukäyttö  
tiedot tilastoa  varten  tulisi  kerätä,  jotta  ne  oli  
sivat tiedonkäyttäjän  kannalta tarpeeksi  ajan  
kohtaiset suhteessa keräyskustannuksiin.  Myös  
tätä kysyttiin  tämän tutkimuksen  vastaajilta.  
Taulukossa 7  on esitetty  vastaajien  mielipiteet  

loppukäyttötutkimuksen  sopivimmasta  aikavä  
listä. 

Loppukäyttötilaston  laadinnassa noin puolet  

vastaajista  kannatti  joka 3. vuosi  tapahtuvaa 

loppukäyttötietojen  keräystä  ja  30 % joka  5.  
vuosi  tapahtuvaa  keräystä.  Joka  vuosi  tapahtu  
vaan  loppukäyttötietojen  keräykseen  puutuot  
teiden kaikista  käyttöryhmistä  ei liene min  
käänlaisia mahdollisuuksia.  

Kustannusten suuruuden ja tutkimusresurs  
sien niukkuuden takia joudutaan  loppukäyttö  
tutkimus rajoittamaan  I—21 —2 käyttöryhmään  
kerrallaan.  Tällöin tutkimuksen kohteeksi  tuli  

si  ottaa kaikkien  puutuotteiden  loppukäytön  
selvittäminen ao.  käyttöryhmissä  (Nummi  
nen 1971).  Käytännössä  tämä merkitsisi  jat  
kuvaa jokavuotista  loppukäyttötutkimusta,  

Loppukäyttötilaston  
tarpeellisuus 

The importance  of 

Vastausten %-jakauma vastaajaryhmittäni 
Percent distribution of the respondents  by 

product group 
i-use st tist (ICS  

Sahateollis. Puulevytcollis.  

Sawmill Wood-based 

industry panel  
industry  

Kaikki  

vastaajat  

All 

respondents  

Erittäin tärkeä 

Very  important 
Tärkeä 

Important 
Kohtalaisen  tärkeä 

Rather important 
Ei  kovinkaan  tärkeä 

Not  very  important  
Ei  ollenkaan tärkeä  

Unimportant 

24 

32 

24 

16 

4 

37 

45 

7 

11 

31 

39 

15 

13 

2 

'hteensä  
r

otal 100 100 100 

Sahateollis. Puulevyteollis.  
Sawmill Wood-based 

industry panel  
industry  

Kaikki 

vastaajat 

All 

respondents  

Vuosittain  

One  year  

Joka 3. vuosi  
Three  years  
Joka 5. vuosi  
Five  years  
Muu aikaväli  

Other 

14 

54 

32 

21 

50 

25 

4 

18 

52 

28  

2  

Yhteensä  

Total 100 100 100 
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jossa loppukäyttötietojen  keräys  kohdistuisi  
vuosittain  eri  käyttöryhmiin  ja toistuisi  kussa  
kin  käyttöryhmässä  3—5 vuoden välein. Vas  

taajaryhmittäin  tarkasteltuna näyttää  puulevy  
teollisuus tarvitsevan lyhyemmällä  aikavälillä  
tarkastettua  loppukäyttötietoa  kuin  sahateolli  
suus. Tämä heijastanee  osaltaan oletusta nope  
ammista muutoksista  puulevyjen  kuin  sahata  
varan  loppukäytössä.  

Loppukäyttötutkimuksia  aloitettaessa jou  
dutaan ratkaisemaan,  missä järjestyksessä  eri  

käyttöryhmät  on  tarkoituksenmukaista  tutkia.  
Eri käyttöryhmien  tutkimusjärjestyksen  mää  
rittämisen  kriteerinä  voidaan pitää  niiden mer  

kitystä  tutkimustulosten  käyttäjille.  Ensisijaisia  
tutkimuskohteita  ovat ne  käyttöryhmät,  joiden  
osuus  tuotteen kokonaiskäytöstä  on suuri ja  sa  
malla tiedot loppukäytöstä  huonot. 

Taulukossa 8  on  esitetty  puutuotteiden  käyt  

töryhmien  keskinäinen  tutkimusjärjestys  suori  
tetun kyselyn  perusteella.  Eri  käyttöryhmien  
tutkimustarvetta  mittaavat muuttujat  on  muo  
dostettu siten, että vastaajat  asettivat  käyttö  

ryhmät tärkeysjärjestykseen  sen mukaisesti,  
missä järjestyksessä  ne heidän mielestään pitäi  

si selvittää.  Tärkeimmäksi koettu  käyttöryhmä  
koodattiin 6:11  a,  toiseksi  tärkein 5:llä  jne.  Tau  
lukossa on  esitetty  näin muodostettujen  tutki  
mustarvetta mittaavien  muuttujien  keskiarvot.  

Tärkeimpänä  ja  selvästi  ensisijaisena  tutki  
muskohteena pidettiin  puutuotteiden  loppu  

käyttöä  uudisrakennuksiin. Tämä onkin puu  
tuotteiden käyttöryhmistä  selvästi  suurin.  Mer  
kittäviä  eroja  vastaajaryhmittäin  tuloksissa  ei  
ole. Huonekaluteollisuuden suuri merkitys  
puulevyjen  käyttöryhmänä  näkyy  kuitenkin  

puulevyteollisuuden  edustajien  vastauksissa.  
Edellä esitetyt  loppukäyttötutkimuksen  to  

teuttamistapaa  koskevat  tulokset kuvaavat  lop  

pukäyttötietojen  käyttäjien,  saha- ja puulevy  
teollisuuden  mielipiteitä  aivan  samoin kuin  ai  
kaisemmin  esitetyt  loppukäyttötietojen  tarvet  
ta  ja luokittelua koskevat  tulokset.  Lähdettäes  
sä suunnittelemaan ja toteuttamaan loppu  

käyttötutkimuksia  joudutaan  loppukäyttötie  
don käyttäjien  tarpeiden lisäksi  ottamaan huo  
mioon toiselta puolen  loppukäyttötiedon  ke  

räysmahdollisuudet,  joita eri  tutkimusmene  
telmät tarjoavat.  

Taulukko  8. Puutuotteiden käyttöryhmien  tutkimusjärjestys.  Eri  käyttöryhmien  tutkimustarvetta mittaavien  muuttu  
jien keskiarvot  saha-  ja puulevyteollisuudessa.  

Table 8. The  priority  ofend-use sectors of  woodproducts to  be  studied. Mean  values ofthe  variables measuring the  
need to  study different end-use sectors in  sawmill and wood-based panel industries. 

Tulosta ci voi esittää,  koska  sahateollisuuden kyselylomakkeessa  ei tätä käyttöryhmää  ollut vaihtoehtona.  
Result not available because this alternative was not  presented  in the questionnaire  mailed to the sawmill industry.  

}uutuotteidcn käyttöryhmä  

Ind-use sector  of  wood products  

Muuttujien  keskiarvot  tuoteryhmittäin 

Mean values of the variables by  product  group 

Sahateollisuus  

Sawmill  industry  
Puulevyteollisuus  

Wood-based panel  industi 

Kaikki vastaajat  
All respondents  

. Uudisrakennukset  

New  building construction  6,0  5,3  5,6 

. Rakennuspuusepänteollisuus 

Joinery 

i.  Rakennusten  korjaus  
Building repair 

L Muu rakennustoiminta  

Other construction 

3,4 

3,4 

3,4 

3,6 

2,9 

2,4  

3,5 

3,1 

2,8 

i. Huonekaluteollisuus  

Furniture  industry  1,3  3,2 2,3 

i. Pakkausteollisuus  

Packaging  

Maakuljetusvälineteollisuus 
Transportation industry  

2,4 

i) 

1,6  

2,8 

2,0 

i) 

!. Laivanrakennusteollisuus  

Ship-building industry  i) 2,2 i) 

i.  Muu käyttö  
Other end-uses   (U   03 
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5. YHDISTELMÄ  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 

puutuotteiden  loppukäyttötiedon  tarvetta  
saha- ja puulevyteollisuuden  markkinoinnissa.  
Tämän  tutkimuksen  tehtävänä on palvella  lop  

pukäyttötutkimusten  ongelman  muotoilua,  ta  
voitteiden asettamista ja tiedon keräyksen  
suunnittelua siten, että suoritettavat  loppu  
käyttötutkimukset  mahdollisimman hyvin  vas  
taisivat puutuotteiden  loppukäyttötiedon  
käyttäjien  tarpeita.  

Loppukäyttöinformaation  tarpeesta selvitet  
tiin,  mitä  tietoja  puutuotteiden  loppukäytöstä  

ensisijaisesti  tarvitaan  ja mitä luokituksia  lop  

pukäyttötutkimuksissa  olisi  käytettävä,  jotta ne 
vastaisivat  loppukäyttöinformaation  käyttäjien  
tarpeita.  Lisäksi  selvitettiin  myös  tiedon käyttä  
jien mielipiteitä  loppukäyttötutkimuksen  tar  
koituksenmukaisimmasta  suoritustavasta.  Kos  

ka  erilaisten  tietojen  tarve  riippuu  olennaisesti  
siitä,  mihin tietoja käytetään,  selvitettiin  tutki  
muksessa ensin, mihin käyttötarkoituksiin  
saha-  ja  puulevyteollisuusyrityksen  ja  erityisesti  
sen  markkinoinnin suunnittelussa ja  toteutuk  
sessa  loppukäyttötietoja  tarvitaan. 

Selvästi  tärkeimpänä loppukäyttötietojen  

käyttötarkoituksena  pidettiin  tuotesuunnitte  
lua.  Toiseksi  tärkeimpänä  pidettiin  myyntita  
voitteiden asettelua.  Tärkeysjärjestyksessä  seu  
raavina olivat  jakelun  suunnittelu,  kilpailun  
selvittäminen ja markkinoiden segmentointi,  

joita  pidettiin  keskenään  lähes yhtä  tärkeinä. 
Sahateollisuudessa koetaan myyntitavoitteiden  
asettaminen ja jakelun  suunnittelu huomatta  
vasti  tärkeämmiksi loppukäyttötiedon  käyttö  
tarkoituksiksi  kuin  puulevyteollisuudessa.  Sen  

sijaan  puulevyteollisuudessa  pidetään  markki  
nakommunikaation suunnittelua selvästi tär  

keämpänä  kuin sahateollisuudessa. 
Seuraavaksi  selvitettiin mitä loppukäyttötie  

toja  tiedon eri  käyttötarkoituksiin  vastaajien  
mielestä tarvitaan. Erilaisista  loppukäyttötie  
doista käyttö  ryhmittäistä  ja loppukäyttökoh  
teittaista  tietoa pidetään  hyvin  tärkeänä  lähes 
kaikissa  tiedonkäyttötarkoituksissa.  Tuoteluo  
kittaista tietoa tarvitaan lähinnä tuotesuunnit  

telussa,  myyntitavoitteiden  asettamisessa  ja 
hinnoittelussa. Tuotteelta eri käyttökohteissa  
vaadittavien ominaisuuksien selvittämistä  pi  

detään hyvin  tärkeänä tuotesuunnittelussa ja 
melko tärkeänä myös hinnoittelussa. Tietoa 
tuotteiden käytön  jakaantumisesta  alueittain 
tarvitaan  jakelun  suunnittelua,  markkinoiden  

segmentointia  ja myyntitavoitteiden  asettamis  

ta  varten.  Tietoa puutuotteiden  toimitusten ja  
kaantumisesta tuottajittain  tarvitaan lähinnä 
vain kilpailutilanteen  selvittämistä  varten.  Ja  
keluportaittaista  tietoa tarvitaan  paitsi  jakelun  
suunnittelussa myös  hinnoittelussa ja kilpailu  
tilanteen selvityksessä.  

Edellä esitetyistä  tuloksista voidaan jo pää  
tellä,  mitä tietoja  saha-  ja  puulevyteollisuuden  

edustajien  mielestä loppukäyttötutkimuksella  
tulisi selvittää.  Tulosten selventämiseksi lasket  

tiin vielä  erilaisten  loppukäyttötietojen  tarvetta  
mittaavat  yhdistetyt  indeksiarvot  painottamal  
la  loppukäyttötietojen  tarvetta  eri  tiedonkäyt  
tötarkoituksissa  mittaavat  indeksiarvot  eri  käyt  
tötarkoitusten keskinäistä  tärkeyttä  mittaavilla  
arvoilla.  Seuraavassa asetelmassa on esitetty  
vastaajien  mielestä tarpeellisimmiksi  katsotut 

loppukäyttötiedot  tärkeysjärjestyksessä  ja nii  
den tarvetta  mittaavat indeksiarvot.  

Tulosten mukaan loppukäyttötutkimuksen  
ensisijaisena  kohteena pidetään  puutuotteiden  

käytön  selvittämistä  käyttöryhmittäin  ja loppu  

käyttökohteittain.  Jos loppukäyttötutkimuk  
sen  tehtäväkenttää halutaan laajentaa,  tulevat 
tutkimuskohteeksi  tärkeysjärjestyksessä  seuraa  
vina käyttäjän  tuotteelle asettamien vaatimus  
ten  ja käytön  alueellisen jakaantumisen  selvit  
täminen. Sahateollisuudessa pidetään  käytön  
alueellisen jakaantumisen  selvittämistä  tär  

keämpänä  kuin tuotteelle asetettujen  vaati  
musten  tutkimista. Puulevyteollisuudessa  koe  
taan asia  päinvastoin.  Puutuotteiden loppu  

käytön  selvittämistä  tuoteluokittain ei koeta 
yhtä  tärkeäksi  kuin  edellä esitettyjä  tietoja.  Vä  
hiten tarpeellisina  pidetään  puutuotteiden  toi  
mitusten jakaantumisen  selvittämistä  jakelu  

portaittain  ja  tuottajaluokittain.  Tutkimukses  
sa  selvitettiin  myös  vastaajien  mielipiteet  lop  

pukäyttötutkimuksella  kerättävien  tietojen  so  

pivimmasta  tuote-,  käyttäjä-,  käyttöryhmä-  ja 

loppukäyttökohdeluokituksesta  sekä aluejaos  
ta. 

Loppukäyttötutkimuksesta  

tarvittavat tiedot: 
Loppukäyttötiedon  tarvetts  
mittaava indeksiarvo:  

1. Käyttö  loppukäyttökohteittain 
2. Käyttö  käyttöryhmittäin  
3. Tuotteelle  asetetut  vaatimukset  

4. Käyttö  alueittain  
5. Käyttö  tuoteluokittain 
6. Toimitukset  jakeluportaittain 
7. Toimitukset  tuottajaluokittain 

19,7 

19,5 

15,4 

15,4 

12,7 

8,9 

8,3 
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Puutuotteiden loppukäyttötutkimuksen  so  

pivimpana  suoritustapana  vastaajien  enemmis  
tö  piti  Metsätutkimuslaitoksen  toimesta suori  
tettavaa  jatkuvaa  määräväliajoin  toteutettavaa 

loppukäytön  tilastointia. Sopivimpana  aikavä  
linä pidettiin  joka  3- vuosi  tapahtuvaa  loppu  
käyttötietojen  keräystä.  Käytännössä  tämä 
merkitsisi  jatkuvaa  jokavuotista  loppukäyttö  
tutkimusta,  jossa loppukäyttötietojen  keräys  
kohdistuisi  vuosittain eri  käyttöryhmiin  ja  tois  
tuisi  kussakin  käyttöryhmässä  3 —5  vuoden  vä  
lein.  Puutuotteiden eri  käyttöryhmien  tutki  -  
musjärjestyksessä  ensimmäisenä tutkimuskoh  
teena pidettiin  puutuotteiden  loppukäyttöä  
uudisrakennuksiin,  mikä onkin selvästi  suurin 

ja tärkein käyttöryhmä.  Seuraavina tutkimus  
järjestyksessä  ovat rakennuspuusepänteolli  

suus,  rakennusten korjaus  ja  muu rakennustoi  
minta. 

Puutuotteiden loppukäyttötiedon  tarvetta  
saha- ja puulevyteollisuudessa  kuvaavat  tulok  
set  saatiin  postitse  suoritetusta  asiantuntijaky  

selystä.  Koska  vastaajina  toimivat saha-  ja  puu  
levyteollisuuden  markkinoinnista,  markki  
noinnin suunnittelusta tai  koko  yrityssuunnit  
telusta vastuussa  olevat ammattihenkilöt ja 

vastausprosentti  oli korkea  (76  %), voidaan 
tutkimuksessa  saatuja  tuloksia pitää  riittävän  
luotettavina. Tulokset antavat selkeän kuvan 

loppukäyttöinformaation  suurimman ja tär  
keimmän käyttäjäryhmän,  saha- ja puulevy  
teollisuuden yritysten  ja tuotealayhdistysten,  

puutuotteiden  loppukäyttötiedon  tarpeesta.  
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SUMMARY 

The  purpose  of  the  study  was  to find out what  kind  of  data 

concerning end-use  of  wood  products  is needed, and  where  
it is  being used in  marketing  planning  and  management  in  
sawmill  and  wood-based panel industries.  

Methods for  classifying  end-use data and for  conducting 
practical  end-use studies  which  would correspond to the  
needs of the users (sawmill  and wood-based  panel 
industries),  are  also  discussed in  this  paper.  

The  study was directed to the  enterprises  and  trade 
associations of  the  sawmill  and wood-based  panel 
industries  in  Finland.  The  questionnaires were sent to 

experts in  70  enterprises  and  trade associations.  The  
respondents were in  charge of marketing, marketing  
planning or research  in  sawmill  and wood-based panel 
industries. 76  % of  the  questionnaires were returned. Due  

to  this  high percentage  and  the  professional  experience of 
the  respondents the  results  reliably  point  out the need for 
end-use information in  sawmill  and  wood-based  panel 
industries. 

In the marketing of wood  products the end-use  
information is primarily  needed in  product planning. 
Setting forth sales  objectives  were considered  to  be  the  
second  most important application. Next  in  order  of 
importance came planning of  distribution, analysis  of 

competition, market segmentation and planning of 
marketing communication.  

Setting forth sales  objectives and planning of  
distribution were considered to be more important 
applications of end-use information in  the  sawmill  

industry  than  in  the  wood-based panel industry.  However, 
planning of  marketing communication  was  considered to 
be  more  important in  the  wood-based  panel industry  than  
in the  sawmill  industry.  

The need  for  various end-use  data (objects  of  research)  is  
described  in  the following table.  The  data considered to be  
most essential  by  the  respondents and  the  index  values  
measuring the  need for  them, are  listed  in  the  table  in  
order  of  importance. 

Determining the  use  of  wood  products  classified by  the  
end-use  sector and  end-use  was  considered  to be  the  most 

important object of an end-use study. Consequently 
information classified by  end-use  sector and  end-use  was  
considered  to  be  very  important in  almost  all  applications 
of  the  data.  Determining the  product  requirements and 

regional distribution are  the  next objects  of  study  as the  
range  of  end-use  studies expands. Knowledge of  product  
requirements in  various  end-uses  is  needed in  product  

planning,  but  it  was also  considered  to  be  useful  in  pricing  
and  planning marketing communication.  Information 

concerning the  distribution  of  the use of  the  products  by  
region  is mainly  needed  in  planning  distribution, market 

segmentation and setting forth sales  objectives.  In the  
sawmill  industry, contrary  to the  wood-based panel 
industry,  the  regional distribution of  the use of  wood  
based  panels was  considered  to be  far  more  important  than  
finding out product  requirements. 

Determining  the  end-use  of  wood  products  by  using a  
detailed  product  classification, was not considered to be as 
important as the  above  information. Information classified 
by  product  is  needed in product  planning,  in  setting forth 
sales  objectives  and  in  pricing.  

Determining the  distribution  of the  deliveries of  wood 

products according to the distribution channel  and 

producer category  was not  considered  to be  essential.  
Information by distribution channel  was  needed in  

planning  of  distribution but  also  in pricing  and  in  the  
analysis  of competition.  There was little  need  for  
information concerning the  distribution of  use of  wood 
products classified by  producer  category  except in the  
analysis  of  competition. 

An account of the opinions of the  respondents 
concerning the  most suitable classification for products,  
users,  end-use  sectors,  end-uses  and  regional distribution 
was also  given in  the  study.  Continual periodic  collection 
of  end-use data directed every  year toward  a different end  

use  sector and repetition in  each  sector every  3—5 years,  
was considered  by  the  respondents to be  the  most  suitable  
method for carrying  out end-use  studies.  The  end-use  in  
new building construction, the largest  and  most  significant  

among  various  end-use  sectors,  was considered  to be  the  
first  in  line  to be studied.  The next sectors  in  order  of 

importance are joinery,  building repair and other  
construction.  

Required  end-use 
information 

Index  describing  the neec  
for end-use information 

1. Use by  end-use  
2. Use by  end-use  sector  
3. Product requirements 
4. Use by  region 
5. Use by  product  
6.  Deliveries  by distribution  channel  
7. Deliveries  by producer  category  

19,7 

19,5 

15,4 

15,4 

12,7 
8,9 

8,3 

Total 100,0 



Liitetaulukko  1. Loppukäyttö tietojen tarve  markkinoinnin  suunnittelun  eri  käyttötarkoituksiin.  Tiedon  tarvetta mittaavat  
indeksiarvot  kaikkien  vastaajien osalta.  

Appendix 1. The need  for  end-use  data in  different activities  in  marketing  planning. Index  values  measuring  the  need  

for  information concerning all  respondents. 

Indeksiarvon  laskentakaava  on  esitetty menetelmäluvussa 3,  s. 9 
The formula  for calculating  index  values is  described in Ch. 3,  p-  9■ 

Liitetaulukko  2. Loppukäyttötietojen tarve  markkinoinnin  suunnittelun  eri  käyttötarkoituksiin.  Tiedon  tarvetta mittaavat 
indeksiarvot  sahateollisuuteen  kuuluvien  vastaajien  osalta.  

Appendix 2. The need  for end-use  data  in  different activities  in  marketing  planning. Index  values measuring the  need  
for information concerning respondents in  sawmill  industry.  

Indeksiarvon  laskentakaava  on  esitetty  menetelmäluvussa 3, s. 9. 
The  formula  for  calculating  index  values is  described  in Ch.  3,  p.  9-  25 

Loppukäy ttötietoj  en 

käyttötarkoitus 
Field of application  of 

end-use data 

Erilaisten loppukäyttötietojen  tarvetta  mittaavat indeksiarvot 1 ) 
Index  values^)measuring the needfor  different end-use  data 

"Käyttö- 

ryhmittäin  

By end-use 

sector  

Loppukäyttö- Tuote 

kohteittain luokittain 

By end-use By product 

Tuotteelle Alueittain 

asetetut  

vaatim. 

Product By region  

requirement  

Tuottaja- 

luokittain 

By  producer  

category 

Jakelu- Yhteensä 

portaittain 

By distribu- Total 

tion channel 

Tuotesuunnittelu 

Product  planning 

Myyntitavoitteiden 
asettaminen  

Setting  forth 
sales  objectives  
Jakelun suunnittelu  

Planning  of  distribution 

Kilpailun selvittäminen  
Analysis of  competition 
Markkinoiden segmentointi  
Market segmentation 
Markkinakommunikaation 

suunnittelu 

Planning of  market 
communication  

Hinnoittelu  

Pricing 
Muu  käyttötarkoitus  
Other  activity  

9 

23 

20 

12 

28 

35 

17 

33 

29 

17 
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Liitetaulukko  3. Loppukäyttötietojen tarve  markkinoinnin  suunnittelun  eri  käyttötarkoituksiin.  Tiedon  tarvetta  mittaavat  
indeksiarvot  puulevyteollisuuteen kuuluvien  vastaajien osalta.  

Appendix 3  ■ The need  for  end-use  data in  different activities  in  marketing  planning. Index  values measuring the  need  
for  information concerning respondents  in  wood-based  panel industry.  

Indeksiarvon  laskentakaava  on  esitetty menetelmäluvussa 3, s.  9. 
The formula  for calculating  index  values is  described in Ch. 3, p. 9. 
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