
     
   

Valtakunnallisen metsänomistajakyselyn kyselylomake ja vastausten hajonta 

 

Alla esitetään kyselyn väittämätehtävien (1, 3, 7 ja 8) vastausten hajonta. Kyselyyn vastasi yhteensä 

495 metsänomistajaa eri puolilta Suomea. 

 

OSA I. Metsäpolitiikka ja metsäpalvelut 

 

1. Millainen metsätoimija olet? Merkitse taulukkoon, kuvaavatko väittämät sinua. Pyri 

vastaamaan jokaiseen väittämään. Voit myös kommentoida tai tarkentaa vastauksiasi marginaaliin 

tai taulukon alapuolelle. Kysymyksissä esiintyvällä metsäammattilaisella tarkoitetaan esimerkiksi 

metsänhoitoyhdistysten, metsäyhtiöiden tai metsäkeskuksen henkilöstöä. 

Väittämä Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

K1_1. Perheen/sukulaisten mielipiteet vaikuttavat siihen, miten käsittelen metsiäni. 277 209 

K1_2. Tuttavien mielipiteet vaikuttavat siihen, miten käsittelen metsiäni. 61 424 

K1_3. Metsäammattilaisten mielipiteet vaikuttavat siihen, miten käsittelen metsiäni. 421 65 

K1_4. Nykyiset metsäpalvelut tarjoavat minulle kaiken oleellisen. 408 76 

K1_5. Olen vastaanottanut ammattilaiselta metsäneuvontaa. 408 78 

K1_6. En ole juuri käyttänyt metsäpalveluita. 112 369 

K1_7. En ole juuri kohdannut metsäammattilaisia. 71 415 

K1_8. Minulla on ollut tai on metsäsuunnitelma. 412 73 

K1_9. Olen tehnyt metsäkauppoja suoraan metsäyhtiön kanssa. 339 147 

K1_10. Olen suojellut metsiäni virallisesti. 93 393 

K1_11. Olen suojellut metsiäni, mutta en virallisesti. 258 224 

K1_12. Kohtaamani metsäammattilaiset ovat hahmottaneet tavoitteeni hyvin. 392 83 

K1_13. Kohtaamani metsäammattilaiset olisivat voineet hahmottaa tavoitteeni 
paremmin. 

133 340 

K1_14. Olen joskus kohdannut metsäammattilaisen, jonka näkemys metsästä ja sen 
oikeasta käsittelystä eroaa huomattavasti omastani. 

176 305 

K1_15. Olen kiertänyt metsässäni yhdessä ammattilaisen kanssa. 358 129 

K1_16. Metsässä kävely yhdessä ammattilaisen kanssa on minusta ollut erittäin 
hyödyllistä ja silmiä avaavaa. 

353 115 
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K1_17. Metsäni aineettomien arvojen mittaamisesta voisi olla minulle hyötyä. 300 177 

K1_18. En keksi, mitä hyötyä metsäni aineettomien arvojen mittaamisesta voisi minulle 
olla. 

165 315 

K1_19. Otan mielelläni itse puheeksi ajankohtaisia metsäpoliittisia aiheita. 308 178 

K1_20. Minun tulee puhuttua usein metsäpoliittisista aiheista. 213 271 

K1_21. Puhun hyvin harvoin metsäpoliittisista aiheista. 220 265 

K1_22. En juuri seuraa metsiin liittyvää uutisointia. 66 422 

K1_23. Puhun metsäpoliittisista aiheista yleensä vain silloin, jos joku toinen aloittaa 
keskustelun. 

232 251 

K1_24. Tapani käyttää metsiäni vaikuttaa siihen, millaisena ihmisenä muut minut 
näkevät. 

183 300 

K1_25. Mediakeskustelu vaikuttaa omaan metsien käyttööni. 72 414 

K1_26. Vaikutan metsien käytölläni muiden mielipiteisiin. 169 312 

K1_27. Suhtaudun varautuneesti jatkuvaan kasvatukseen. 213 269 

K1_28. Suhtaudun kielteisesti jatkuvaan kasvatukseen. 92 383 

K1_29. Suhtaudun positiivisesti jatkuvaan kasvatukseen. 319 151 

K1_30. Luotan täysin metsäammattilaisten ammattitaitoon. 263 220 

K1_31. En luota luonnonsuojelijoihin. 301 173 

K1_32. En luota pelkkää puuntuotantoa ajaviin. 309 169 

K1_33. Mediassa esiintyy usein minulle epämieluisaa metsäkeskustelua. 273 209 

K1_34. En juuri kohtaa minulle epämieluisaa metsäkeskustelua mediassa. 178 303 

K1_35. Minulla on toisinaan tarvetta pohdiskella omia metsiin liittyviä arvojani. 371 114 

K1_36. Minusta on kiinnostavaa keskustella jonkun sellaisen kanssa, jolla on aivan eri 
käsitys metsästä. 

291 192 

K1_37. Pyrin sovinnon nimissä välttämään metsäpoliittisia aiheita. 130 353 

K1_38. Pyrin välttämään mustavalkoista metsäkeskustelua. 385 97 

K1_39. Metsiin liittyvät arvojen ja ideologioiden ristiriidat ovat elämässäni vahvasti 
läsnä. 

108 372 

K1_40. En juurikaan kohtaa metsiin liittyviä arvojen ja ideologioiden ristiriitoja. 281 200 

K1_41. Kohtaan kyllä metsiin liittyviä arvojen ja ideologioiden ristiriitoja, mutta ne eivät 
vaikuta metsieni käsittelyyn millään lailla. 

383 97 

K1_42. Olen oppinut elämään metsiin liittyvien arvoristiriitojen kanssa. 444 37 
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K1_43. Omien metsänkäytön tavoitteideni välillä ei ole mitään ristiriitoja. 412 68 

K1_44. Metsien käsittelyä koskevat päätökset ovat minulle yksityinen asia, 
muidenmielipiteet eivät niihin lopulta vaikuta. 

363 122 

K1_45. Kun teen metsieni käsittelyä koskevia päätöksiä, pohdin käsittelyjen 
vaikutuksia muihin metsän käyttäjiin. 

212 273 

K1_46. Otan metsieni käsittelyllä kantaa siihen, miten metsiä pitäisi mielestäni 
käsitellä. 

348 136 

K1_47. Pyrin vastaamaan ”suuren maailman” ongelmiin omalla metsien käytölläni. 206 276 

K1_48. Olen metsänomistajana poliittinen toimija. 65 416 

K1_49. Metsien käyttöni on ideologista. 130 343 

K1_50. Kaipaan metsäammattilaiselta ennen kaikkea selkeitä neuvoja siihen, mitä 
metsässäni pitäisi tehdä. 

346 136 

K1_51. Kaipaan metsäammattilaiselta ennen kaikkea erilaisten vaihtoehtojen esittelyä, 
jotta voin valita niistä itselleni sopivimman. 

394 88 

 

2. Mitkä ovat mielestäsi tämän hetken keskeisimmät metsien käyttöön liittyvät kysymykset 

Suomessa? Jos et keksi yhtään keskeistä kysymystä, laita rasti alla olevaan laatikkoon. 

 

 

 

 En keksi yhtään keskeistä kysymystä. 

 

3. Millainen suhde sinulla on muihin metsätoimijoihin? Merkitse taulukkoon, mitä mieltä olet 

väittämistä. Pyri vastaamaan jokaiseen väittämään kokemuksesi, näkemyksesi tai mielikuvasi 

perusteella. Jätä vastaamatta vain, jos aihe on sinulle niin vieras tai kysymys niin epäselvä, että 

mielipiteen muodostaminen on mahdotonta. Voit myös kommentoida tai tarkentaa vastauksiasi 

marginaaliin tai taulukon alapuolelle. Kysymyksissä esiintyvällä metsäammattilaisella tarkoitetaan 

esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten, metsäyhtiöiden tai metsäkeskuksen henkilöstöä. 

Väittämä Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

K3_1. Metsänomistajien toimintaa pitäisi säännellä mahdollisimman vähän – 
metsänomistajien moninaisuus takaa itsessään metsien käytön kestävyyden. 

310 163 

K3_2. Metsänomistajien toiminnan sääntely on tärkeää – ilman sääntelyä 
metsienkäytön kestävyys vaarantuu. 

194 279 

K3_3. Metsänomistajalle pitäisi maksaa myös muusta kuin puusta ja 
luonnonsuojelusta (esim. maiseman ylläpidosta). 

399 81 

K3_4. Metsäammattilaisten välinen vaihtelu on pientä – metsänomistaja voi yleisesti 
luottaa saamansa palvelun laatuun. 

329 142 
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K3_5. Metsäammattilaisia on joka lähtöön – metsänomistajan pitää olla tarkkanasiinä, 
ketä kuuntelee. 

250 222 

K3_6. Metsäammattilaisen tulee tehdä ehdotuksensa ennen kaikkea metsän 
tilanperusteella. 

452 30 

K3_7. Metsäammattilaisen tulee myötäillä ehdotuksissaan metsänomistajan tavoitteita 
siinä määrin kuin on mahdollista. 

363 116 

K3_8. Metsäammattilaiset ovat yleisesti taitavia kuuntelemaan 
metsänomistajientoiveita ja tavoitteita. 

376 86 

K3_9. Metsäammattilaiset ovat kyllä taitavia kuuntelemaan metsänomistajien toiveita 
ja tavoitteita, mutta tieto kulkee huonosti metsureille ja konekuskeille. 

152 283 

K3_10. Moni metsäammattilainen tarvitsisi harjoitusta siinä, miten metsänomistajaa 
kuunnellaan. 

207 238 

K3_11. Suomalaiset metsäammattilaiset ovat nimenomaan hyvän metsänhoidon 
suositusten asiantuntijoita. 

395 64 

K3_12. Median metsäpoliittinen keskustelu on vieraantunut todellisuudesta. 341 122 

K3_13. Mediakeskustelu vaikuttaa yleisesti siihen, miten metsänomistajat metsiään 
käyttävät. 

132 338 

K3_14. Nykyinen metsien käsittely on riittävän moniarvoista. 335 141 

K3_15. Metsien käsittelyn tulisi olla nykyistä moniarvoisempaa. 186 289 

K3_16. Äärimmäiset luonnonsuojelulliset näkemykset ovat ongelma. 398 84 

K3_17. Äärimmäiset puuntuotannolliset näkemykset ovat ongelma. 325 151 

K3_18. Vallitsevat näkemykset metsästä ovat ongelma. 148 307 

K3_19. Vallitsevaa metsien käyttöä haastavat näkemykset ovat ongelma. 204 256 

K3_20. Vallitsevaa metsäneuvontaa ja metsäsuunnittelua voi kutsua moniarvoiseksi. 359 101 

K3_21. Aidosti moniarvoista metsäneuvontaa tai metsäsuunnittelua ei vielä ole tarjolla. 146 304 

K3_22. Aidosti moniarvoinen metsäneuvonta ja metsäsuunnittelu kuulostavat hyvin 
haastavilta – moniarvoinen tarkoittaa myös monimutkaista. 

218 239 

K3_23. Nykyistä moniarvoisempi metsäneuvonta ja metsäsuunnitelma 
kuulostavatideoina kiinnostavilta. 

358 108 

K3_24. Nykyiset metsäsuunnittelu ja metsäneuvontapalvelut vastaavat kysyntään–
muunlaisille palveluille tuskin on tarvetta. 

264 198 

K3_25. Nykyistä moniarvoisemmille metsäsuunnittelu ja metsäneuvontapalveluille voisi 
olla kysyntää. 

303 164 

K3_26. Metsäammattilaiset ovat poliittisia toimijoita. 95 359 
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K3_27. Metsäorganisaatiot (esim. metsäkeskus, metsäyhtiöt, metsänhoitoyhdistykset) 
ovat poliittisia toimijoita. 

157 302 

K3_28. Jokin ideologia ohjaa metsäammattilaisten työtä. 244 213 

K3_29. Jokin ideologia ohjaa metsäorganisaatioiden (esim. metsäkeskus, metsäyhtiöt, 
metsänhoitoyhdistykset) toimintaa. 

282 173 

K3_30. Metsäammattilaiset toteuttavat organisaatioidensa tavoitteita. 437 37 

 

OSA II. Metsien käytön tavoitteet 

4. Miksi metsäsi on tärkeä? A) Rastita sarakkeeseen kaikki ne tavoitteet, joita pyrit toteuttamaan 

metsänomistajana. B) Valitse näistä tavoitteista viisi tärkeintä ja aseta ne tärkeysjärjestykseen: 

tärkeimmälle numero 1, toiseksi tärkeimmälle numero 2 jne. Aseta tavoitteesi tärkeysjärjestykseen 

myös siinä tapauksessa, että sinulla on vähemmän kuin viisi tavoitetta. 

 Tavoite A) Tavoitteet omalle 

metsälle (x) 

B) Tärkeimmät 

tavoitteet (1-5) 

1 Tulot   

2 Turva pahan päivän varalle   

3 Puuntuotanto   

4 Metsäteollisuuden puunsaanti   

5 Laatupuu   

6 Kotitarvepuu (esim. polttopuu)   

7 Hyväkasvuinen terve metsä   

8 Metsänomistuksen ylisukupolvinen jatkuvuus   

9 Omistaminen itsessään   

10 Ei-puuaineiset luonnontuotteet (esim. marjat ja sienet)   

11 Elinvoimaiset riistakannat   

12 Metsätyön tuoma virkistys   

13 
Virkistys muissa muodoissaan (esim. kävely, retkeily, luonnon 

tarkkailu, metsästys) 
  

14 Maisema   

15 Hyvinvoiva metsäluonto   

16 Luonnon monimuotoisuus   

17 Ilmastonmuutoksen torjunta   

18 Muu, mikä?   

 

5. Luuletko tai haluaisitko tavoitteidesi muuttuvan tulevaisuudessa? Jos, niin mihin suuntaan? 
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OSA III. Metsäluonnon monimuotoisuus 

 

6. Miten ymmärrät metsäluonnon monimuotoisuuden?  

 

 

 

 

 Käsite on minulle vieras. 

 

 

7. Millainen suhde sinulla on metsäluonnon monimuotoisuuteen? Merkitse taulukkoon, 

kuvaavatko väittämät sinua. Pyri vastaamaan jokaiseen väittämään. Voit myös kommentoida tai 

tarkentaa vastauksiasi marginaaliin tai taulukon alapuolelle. Monimuotoisuudella tarkoitetaan 

kaikissa väittämissä nimenomaan metsäluonnon monimuotoisuutta. 

Väittämä Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

K7_1. Käsitykseni mukaan metsäluonnon monimuotoisuuden tila on Suomessa hyvä. 344 140 

K7_2. Käsitykseni mukaan metsäluonnon monimuotoisuuden tila on Suomessa 
heikko. 

110 372 

K7_3. Minulla ei ole minkäänlaista käsitystä metsäluonnon monimuotoisuuden tilasta. 19 447 

K7_4. Uskon monimuotoisuuden tilan säilyvän ennallaan tulevaisuudessa. 283 195 

K7_5. Uskon monimuotoisuuden tilan paranevan tulevaisuudessa. 290 177 

K7_6. Uskon monimuotoisuuden tilan heikkenevän tulevaisuudessa. 109 360 

K7_7. Toivon monimuotoisuuden tilan paranevan, mutta minun on vaikea uskoa, että 
niin kävisi. 

210 254 

K7_8. En osaa arvioida monimuotoisuuden kehitystä. 131 324 

K7_9. Oman metsäni monimuotoisuus on keskimääräistä parempi. 263 197 

K7_10. Oman metsäni monimuotoisuus on keskimääräisellä tasolla. 282 182 

K7_11. Oman metsäni monimuotoisuus on keskimääräistä huonompi. 12 446 

K7_12. Olen kiinnostunut metsäni lajistosta ja tunnen jonkin verran lajeja. 440 43 

K7_13. Olen kiinnostunut metsäni lajistosta, mutta en juuri tunne lajeja. 57 412 

K7_14. Pyrin ainakin toisinaan määrittämään minulle tuntemattomia lajeja. 391 80 

K7_15. En ole kovinkaan kiinnostunut metsäni lajistosta. 46 428 
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K7_16. Olisi kiintoisaa oppia enemmän metsäni lajistosta. 409 70 

K7_17. En ole mielissäni, jos kuulen metsästäni löytyneen rauhoitettuja lajeja. 134 348 

K7_18. On hienoa, jos metsässäni elää rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja. 377 103 

K7_19. En mielelläni ota monimuotoisuusasioissa neuvoja luonnonsuojelijoilta. 284 189 

K7_20. En mielelläni ota monimuotoisuusasioissa neuvoja metsätaloustoimijoilta. 89 387 

K7_21. Olen saanut metsäammattilaisilta hyviä neuvoja myös monimuotoisuuden 
ylläpitoon. 

286 182 

K7_22. Olen saanut metsäammattilaisilta neuvoja myös monimuotoisuuden ylläpitoon, 
mutta ehdotetut toimenpiteet ovat mielestäni liioiteltuja. 

71 380 

K7_23. Olen saanut metsäammattilaisilta neuvoja myös monimuotoisuuden ylläpitoon, 
mutta ehdotetut toimenpiteet ovat mielestäni riittämättömiä. 

45 405 

K7_24. Olisin kiinnostunut oman metsäni lajistoon ja monimuotoisuuden ylläpitoon 
keskittyvästä metsäneuvonnasta, jos sellaista olisi olemassa. 

308 158 

K7_25. Olen kuullut lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioinneista (nk. Punaisista 
kirjoista). 

196 269 

K7_26. Olen tutustunut lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarviointeihin (nk. Punaisiin 
kirjoihin). 

72 393 

 

 

8. Millaisia näkemyksiä sinulla on metsäluonnon monimuotoisuudesta? Merkitse taulukkoon, mitä 

mieltä olet väittämistä. Pyri vastaamaan jokaiseen väittämään kokemuksesi, näkemyksesi tai 

mielikuvasi perusteella. Jätä vastaamatta vain, jos aihe on sinulle niin vieras tai kysymys niin 

epäselvä, että mielipiteen muodostaminen on mahdotonta.  Voit myös kommentoida tai tarkentaa 

vastauksiasi marginaaliin tai taulukon alapuolelle. Monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikissa 

väittämissä nimenomaan metsäluonnon monimuotoisuutta. 

Väittämä Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

K8_1. Metsäluonnon monimuotoisuutta tulee vaalia. 469 13 

K8_2. Metsäluonnon monimuotoisuuden vaaliminen on tarpeetonta.  21 457 

K8_3. Maamme metsäluonnon monimuotoisuuden tilaa arvioitaessa pitäisi verrata 
Suomen tilannetta muiden maiden vastaavaan. 

213 263 

K8_4. Monimuotoisuuden tilasta puhuttaessa kiinnitetään liian vähän huomiota kaikkiin 
niihin positiivisiin muutoksiin, joita suomalaisessa metsätaloudessa on tapahtunut. 

364 97 

K8_5. Metsäluonnon monimuotoisuuden tila on hyvä, jos sitä verrataan moniin muihin 
luontotyyppeihin. 

321 117 
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K8_6. Metsänomistajien etääntyminen metsistään edistää monimuotoisuuden 
suojelua. 

125 333 

K8_7. Metsänomistajien etääntyminen metsistään on uhka monimuotoisuuden 
suojelulle. 

289 169 

K8_8. Monimuotoisuuden vähenemiseen tulisi reagoida välittömästi. 276 188 

K8_9. Metsäluonnon monimuotoisuus vähenee, mutta siitä ei voida syyttää ketään. 121 335 

K8_10. Metsäluonnon monimuotoisuus vähenee ja se on metsätaloustoiminnan syytä.  157 307 

K8_11. Moderni metsätalous ja hyvä metsänhoito ylläpitävät monimuotoisuutta. 367 94 

K8_12. Monimuotoisuuden ylläpitämiseksi tehdään jo kaikki tarvittava. 152 308 

K8_13. Tulevilla sukupolvilla on enemmän motivaatiota monimuotoisuuden 
huomioimiseen. 

287 169 

K8_14. Metsänomistajilla on erityinen vastuu metsäluonnon monimuotoisuuden 
huomioimisesta. 

419 53 

K8_15. Metsänomistajia neuvovilla ja toimenpiteitä toteuttavilla metsäammattilaisilla on 
erityinen vastuu metsäluonnon monimuotoisuuden huomioimisesta. 

407 67 

K8_16. Valtiolla on erityinen vastuu metsäluonnon monimuotoisuuden huomioimisesta. 343 125 

K8_17. Suomalaiset metsänomistajat osaavat yleensä huomioida metsäluonnon 
monimuotoisuuden. 

318 149 

K8_18. Suomalaiset metsänomistajat eivät juurikaan ajattele monimuotoisuusasioita. 103 364 

K8_19. Suomalaiset metsänomistajat ovat valmiita huomioimaan monimuotoisuutta 
sikäli, kun siitä ei aiheudu merkittäviä taloudellisia menetyksiä. 

437 37 

K8_20. Suomalaiset metsänomistajat ovat kaksijakoista väkeä: toiset panostavat tosis-
saan monimuotoisuuden suojeluun, toisia aihe ei kiinnosta lainkaan. 

354 108 

K8_21. Yhä useammat metsänomistajat pyrkivät huomioimaan monimuotoisuutta. 363 90 

K8_22. Joidenkin lajien uhanalaisuutta liioitellaan. 276 196 

K8_23. Uhanalaisia lajeja huomioidaan liian vähän metsätaloudessa. 167 297 

K8_24. Uhanalaisia lajeja huomioidaan liikaa metsätaloudessa. 151 310 

K8_25. Rauhoitetut lajit ovat metsänomistajille yleensä riesa. 178 289 

K8_26. Pakkosuojelun pelko aiheuttaa aavistushakkuita ja heikentää siten 
monimuotoisuutta 

330 123 

K8_27. Suojelutilastot eivät kerro koko totuutta, sillä metsänomistajille on tyypillistä 
jättää osia metsistään pysyvästi hakkuiden ulkopuolelle. 

332 114 

K8_28. Metsien suojelu on herkkä keskustelunaihe, jota on usein syytä välttää. 114 344 
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K8_29. Metsäammattilaiset (esim. metsänhoitoyhdistyksistä, metsäkeskuksesta 
taimetsäyhtiöistä) ovat myös monimuotoisuuden ylläpitämisen asiantuntijoita. 

364 94 

 

 

9. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät keinot, joilla metsänomistaja voi ylläpitää tai parantaa 

metsäluonnon monimuotoisuutta omassa metsässään? 

 

 

 

 

 

 Mieleeni ei tule yhtään keinoa. 

 

 

 

10. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät keinot, joilla yhteiskunta voi ylläpitää tai parantaa 

metsäluonnon monimuotoisuutta yksityismetsissä?  

 

 

 

 

  

 Mieleeni ei tule yhtään keinoa. 

 

 

OSA IV. Tiedonsaantikanavat 

 

11. Mistä saat metsiin liittyvää tietoa? Merkitse taulukkoon ne tietolähteet, joita olet käyttänyt ja 

arvostat A) metsien käsittelyyn liittyvissä ja B) metsäluonnon monimuotoisuuteen liittyvissä 

kysymyksissä. Huomaa, että samat henkilötietolähteet voivat toimia useammassa roolissa: 

esimerkiksi sukulainen voi olla myös metsäammattilainen. Tällöin voit merkata joko molemmat 

roolit tai vain toisen, jos pidät nimenomaan sitä metsäasioissa merkityksellisenä.   

 Tietolähde 

A) Metsien 

käyttö (x) 

B) 

Metsäluonnon 

monimuotoisuus 

(x) 

1 Perheenjäsenet ja sukulaiset   

2 Tutut metsänomistajat   

3 Tutut metsäammattilaiset   

4 Muut tuttavat   

5 Metsänhoitoyhdistyksen metsäammattilaiset   

6 Metsäyhtiöiden metsäammattilaiset   

7 Metsäkeskuksen metsäammattilaiset   
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8 ELY-keskuksen metsäammattilaiset   

9 Luonto- ja ympäristöjärjestöjen toimijat. Nimeä järjestö(t): 

 

  

10 Muiden organisaatioiden toimijat. Nimeä organisaatio(t): 

 

  

11 Tietokirjallisuus   

12 Kaunokirjallisuus   

13 Radiouutiset   

14 Radion keskusteluohjelmat   

15 Muut kuunneltavat ohjelmat   

16 Tv-uutiset   

17 Tv:n keskusteluohjelmat   

18 Tv:n metsiä käsittelevät dokumentit tai sarjat   

19 Tv:n luontodokumentit tai sarjat   

20 Muut tv-ohjelmat   

21 Helsingin sanomat   

22 Muut päivälehdet   

23 Maaseudun tulevaisuus   

24 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenlehti (Metsänomistaja)   

25 Metsäyhtiöiden asiakaslehdet (esim. Terve Metsä, Metsä Groupin 

Viesti, Metsän Henki) 
  

26 Metsälehti   

27 Aarre   

28 Suomen luonto   

29 Muu lehti. Nimeä:    

30 Metsäyhtiöiden verkkosivut   

31 Metsänhoitoyhdistysten verkkosivut   

32 Metsäkeskuksen verkkosivut   

33 Tapion verkkosivut   

34 Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivut   

35 Luonto- ja ympäristöjärjestöjen verkkosivut. Nimeä järjestö(t):   

36 Muun toimijan verkkosivut. Nimeä toimija:  

 

  

37 Internet-lähteet yleisesti (tiedon tuottajien nimeäminen 

mahdotonta) 
  

38 Facebook   

39 Twitter   
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40 Muu sosiaalinen media. Nimeä:   

41 Metsänomistajille suunnatut tietokannat ja muut sähköiset palvelut 

(esim. Metsään.fi). Nimeä: 
  

42 Muu informaatiolähde. Nimeä:    

 

12. Nimeä 1-3 tärkeintä tietolähdettä (kts. yllä oleva lista), joista etsit nimenomaan metsiin 

liittyvää tietoa. 

__________________________________________________________________________ 

 En varsinaisesti etsi metsiin liittyvää tietoa 

 

13. Nimeä 1-3 tärkeintä tietolähdettä, joista saat metsiin liittyvää tietoa sitä erityisemmin 

etsimättä. 

_______________________________________________________________________________  

 

OSA V. Taustatiedot 

Ikä: ____   

Sukupuoli: N / M  

Koulutus: peruskoulu / ammattikoulu / lukio / korkeakoulu 

Olen työskennellyt metsäalalla: kyllä / en   

Metsänomistuksen kesto vuosina:____ 

Olen perinyt metsää: kyllä / ei        

Olen ostanut metsää: kyllä / ei      

Omistusmuoto: omistan yksin / yhteisomistus   

Matka kotoa lähimpään omaan metsään:______   

Metsän sijaintimaakunta:_____________    

Asuinmaakunta:___________   

Kuinka usein käyt omassa metsässäsi:_______________ 

Mitä yleensä teet omassa metsässäsi:__________________________________________________ 

 

 


