K YSELYLOMAKE : FSD3161 M ETSÄNOMISTAJIEN NÄKEMYKSIÄ METSO- OHJELMASTA JA
METSIEN KÄYTÖSTÄ 2014
Q UESTIONNAIRE : FSD3161 F OREST OWNERS ’ V IEWS
GRAMME METSO AND F OREST U SE 2014

ON

F OREST B IODIVERSITY P RO -

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

KYSELY METSÄLUONNON MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMISESTA

Hyvä metsänomistaja,
Vastaamalla tähän kyselyyn voit vaikuttaa tapoihin, joilla metsäluonnon monimuotoisuutta Suomessa
tulevaisuudessa turvataan. Keskitymme Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan
(METSO). METSO-ohjelmaa ja siihen kuuluvia keinoja kokeiltiin Lounais-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueilla
vuosina 2003–2007. Vuodesta 2008 lähtien METSO-sopimuksia on tehty korvausta vastaan koko maassa
pääasiassa määräaikaisina ympäristötukisopimuksina tai pysyvinä yksityisinä suojelualueina.
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20–30 minuuttia. On tärkeää, että vastaat kaikkiin kysymyksiin, sillä
edustat vastauksillasi alueesi metsänomistajia. Monivalintakysymyksissä merkitse vain yksi vaihtoehto, ellei
toisin mainita. Vastauksesi käsitellään täysin luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan niin, ettei
vastauksia voi yhdistää vastaajaan.
Palauta kyselylomake 15.4.2014 mennessä oheisessa kirjekuoressa. Postimaksu on jo maksettu. Arvomme
kaikkien siihen mennessä vastanneiden ja yhteystietojensa jättäneiden kesken neljä 50 € arvoista
lahjakorttia valtakunnallisen vähittäiskauppaketjun myymälään. Jos haluat osallistua arvontaan, palauta
tämä sivu tai ainakin yläreunan nimi- ja osoitetiedot vastauksesi mukana. Voittajille ilmoitetaan
henkilökohtaisesti.
Tämä kysely on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa tutkimushanketta, jossa tarkastelemme
tietoa ja vuorovaikutusta metsien monimuotoisuuden turvaamisessa. Kyselyllä kerätään myös aineistoa
väitöskirjatutkimusta varten. Vastaajien yhteystiedot on saatu Suomen metsäkeskuksesta ja Länsi-Suomen
metsänomistajaliitosta vain tämän kyselyn toteuttamista varten. Aineisto arkistoidaan
yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.
Lisätietoja kyselystä ja meneillään olevasta tutkimuksesta antavat erikoistutkija Mikko Kurttila (p. 029 532
3262) ja johtaja Marko Mäki-Hakola (p. 020 413 3701).
Kiitos vastauksestasi jo etukäteen! Vastauksesi vaikuttaa siihen, millaisiksi METSO-sopimusjärjestelyt ja
metsänomistajille tarjottavat palvelut muotoutuvat tulevaisuudessa.

Mikko Kurttila
Erikoistutkija
Metsäntutkimuslaitos

Marko Mäki-Hakola
Johtaja
Metsänomistajien liitto
Länsi-Suomi

Outi Ratamäki
Tutkija
Suomen ympäristökeskus

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tilallani
1) Onko tilasi metsissä seuraavilla tavoilla suojeltuja kohteita?
Kyllä

Ei

En tiedä

a Määräaikainen METSO-luonnonarvokauppasopimus, joka on
tehty vuosien 2003–2007 aikana
b Määräaikainen kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera)
mukainen ympäristötukisopimus, joka on tehty vuonna 2008 tai
sen jälkeen Metsäkeskuksen kanssa
c Määräaikainen luonnonsuojelulain mukainen sopimus alueen
rauhoittamisesta yhteistyössä ELYn tai entisen
ympäristökeskuksen kanssa
d Pysyvä yksityinen suojelualue (YSA), perustettu ennen vuotta
2003
e Pysyvä yksityinen METSO-suojelualue , joka on perustettu vuosina
2003–2007
f Pysyvä yksityinen METSO-suojelualue, joka on perustettu vuonna
2008 tai sen jälkeen (yhteistyössä ELY-keskuksen tai entisen
ympäristökeskuksen kanssa)
g Olen myynyt kohteen valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen tai
vaihtanut alueen valtion maahan osana METSO-ohjelmaa vuonna
2008 tai sen jälkeen
h Luonnonhoitohanke (Metsäkeskuksen rahoittama)
i Arvokas vapaaehtoisesti turvattu kohde, mutta en muista millä
järjestelyllä
j WWF:n perintömetsäkohde
k Omalla päätöksellä hakkuiden ulkopuolelle jätetty kohde, jonka
suojelu on vain minun ja perheeni tiedossa
l
Muulla tavoin, miten: ___________________________________
_____________________________________________________

2) Jos olet yrittänyt tarjota kohdetta suojeltavaksi johonkin yllä olevista järjestelyistä, kerro tässä, millaisista
kohteista oli kyse ja miksi sopimusta ei syntynyt:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3) Jos sinulla on tällä hetkellä yksi tai useampi voimassa oleva määräaikainen METSO-sopimus, milloin se päättyy?
Jos sinulla on useita sopimuksia, merkitse aika, jolloin ensimmäinen niistä päättyy.
Vuonna 20_____

1

4) Vastaa tähän kysymykseen vain jos sinulla on päättymässä oleva määräaikainen METSO-sopimus (muussa
tapauksessa jatka kysymyksestä 5). Mitä teet määräaikaiselle METSO-kohteellesi, kun sopimus päättyy?
Mikäli kohde sisältää useita metsikkökuvioita, valitse sellainen vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten tilannettasi.

Erittäin
todennäköisesti
5

4

3

2

Erittäin
epätodennäköisesti
1

a Jatkan määräaikaista METSO-sopimusta, mikäli mahdollista
b Haen pysyvän yksityisen suojelualueen perustamista
c Kohde siirtyy metsätalouskäyttöön, toteutan kohteella
metsälain sallimissa rajoissa hakkuun noin ___ vuoden
kuluttua sopimuksen päättymisestä
d Myyn kohteen valtiolle pysyväksi suojelualueeksi METSOkauppana
e Perustan alueelle luonnonhoitohankkeen, jossa kohteen
luontoarvoja parannetaan aktiivisten toimenpiteiden avulla
(esim. ojitetussa korvessa ojien patoaminen). Maan
omistusoikeus säilyy minulla
f Myyn kohteen sellaisenaan tai suuremman metsätilakaupan
osana yksityiselle ostajalle
g Kohde siirtyy perintönä perillisilleni ja he päättävät kohteen
jatkosta
h Jätän kohteen ennalleen, vaikka minulle ei maksettaisi siitä
palkkiota
i
Muu suunnitelma, mikä:
__________________________________________________
__________________________________________________
j

En vielä osaa sanoa

5) Miten hyödynnät/haluaisit hyödyntää suojeltua kohdetta – edistääkö tai rajoittaako sopimus mielestäsi
kohteen hyödyntämistä?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

6) Onko tilasi metsissä seuraavia lakisääteisesti suojeltuja kohteita? Merkitse myös, montako hehtaaria kohteeseen
kuuluu.

Kyllä
a

Metsälakikohde

b

Liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka

c

Natura 2000 –verkostoon kuuluva kohde

d

Suojeluohjelmavaraus, mikä ohjelma: ____________________

Ei

En osaa
sanoa

_______ha
_______ha
_______ha

_______ha

___________________________________________________
e

Muu luonnonsuojelulain nojalla suojeltu kohde, esim.
uhanalainen laji

_______ha

2

7)

Kuinka tärkeinä pidät seuraavia monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä tekijöitä? Valitse seuraavasta listasta
ensin 1-3 tärkeintä tekijää ja merkitse ne kohtaan 5. Valitse sitten 1-3 vähiten tärkeää tekijää ja merkitse ne kohtaan 1.
Merkitse loput tekijät sen jälkeen kohtiin 2-4. Kullekin riville tulee vain yksi merkintä.
Erittäin
tärkeä
5

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

4

3

2

Ei
lainkaan
tärkeä
1

Varmistan, että minulle tärkeän kohteen luontoarvot
säilyvät
Säilytän kohteen luonnontilaisena
Vastaan muiden ihmisten odotuksiin
Voin parantaa jokamiehen virkistysmahdollisuuksia
Säästän kohteen jälkipolville
Säilytän oikeuden päättää omasta metsästäni
Saan suojelusta taloudellista hyötyä
Suojelen luontoa varmistaakseni nyt vielä
tunnistamattomien hyötyjen saamisen tulevaisuudessa
Ihmisen velvollisuus on suojella luontoa
Kaikkia lajeja tarvitaan monimuotoisessa luonnossa
Suojelusopimus ei sido tulevia omistajia koska se on
määräaikainen
Muu mielestäni tärkeä asia, mikä: ___________
_______________________________________

8) Seuraavat väittämät tarkastelevat METSOn toteutusta. Mitä mieltä olet väittämistä?
Täysin
samaa
mieltä
5

Jokseenkin
samaa
mieltä
4

Ei
samaa
eikä eri
mieltä
3

Jokseenkin
eri mieltä
2

Täysin
eri
mieltä
1

a On tärkeää, että suojelualueverkosto muodostaa
ekologisesti toimivan verkoston
b Olen valmis tekemään METSO-sopimuksia uusista
kohteista, jos tilallani on sopiva kohde
c Arvokas kohde on ekologisesti yhtä arvokas
riippumatta siitä, mitä sen ympärillä on
d Kohteen arvoa määrittää sen omien ominaisuuksien
lisäksi sitä ympäröivien alueiden arvo
e Vapaaehtoisen suojelun korvauksen tulee perustua
pelkästään kohteen puuntuotannolliseen arvoon
f Toista suojeltua kohdetta lähellä sijaitsevasta tai sitä
sivuavasta METSO-kohteesta pitää maksaa suurempi
korvaus kuin kaukana muista arvokkaista kohteista
sijaitsevasta METSO-kohteesta
g Vapaaehtoisen suojelun korvausta pitää painottaa
kertoimella, joka määrittyy sen mukaan, miten kohde
täydentää suojelualueverkostoa
h Arvokkaiden, mutta suojelun ulkopuolella olevien,
kohteiden omistajille tulee suunnata kohdennettua
METSO-markkinointia
i Olen valmis METSO-sopimuksen tekoon vain, jos saan
täyden korvauksen puuston arvosta

3

[Kysymys 8 jatkuu]
j
k

l

m

n
o

5

4

3

2

1

Vapaaehtoinen suojelun hehtaarikohtaisen korvauksen
tulee olla sama kohteen pinta-alasta riippumatta
Olen omasta puolestani valmis yhteistyössä
naapuri(e)ni kanssa perustamaan laajemman
suojelualueen
Tilanrajat ylittävästä, naapuriomistajien yhteishankkeena syntyvästä METSO-sopimuksesta voidaan
maksaa korotettua korvausta, ns. kasaamisbonusta
Naapuriomistajien pitäisi tehdä nykyistä enemmän
yhteistyötä monimuotoisuuden turvaamisessa
Monimuotoisuuden suojelua tarkastellaan nykyisin
liian usein vain yhden metsikön osalta kerrallaan
Metsikkö- ja tilarajat ylittävää monimuotoisuuden
suojelua pitäisi edistää nykyistä enemmän

Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisessa
9) Miten tarpeellisina pidät seuraavia palveluita omien metsiesi monimuotoisuuden säilyttämiseen ja lisäämiseen
liittyvien päätösten kannalta? Valitse seuraavasta listasta ensin 1-3 tarpeellisinta tekijää ja merkitse ne kohtaan 5. Valitse
sitten 1-3 vähiten tarpeellista tekijää ja merkitse ne kohtaan 1. Merkitse loput tekijät sen jälkeen kohtiin 2-4. Kullekin riville
tulee vain yksi merkintä.

Erittäin
tarpeellinen
5
a
b
c
d
e
f
g

h
i
j
k

l

m
n

4

3

2

Ei lainkaan
tarpeellinen
1

Kartta metsäni arvokkaista luontokohteista
Metsäni arvokkaita luontokohteita kuvailevat tekstit
Valokuvat metsäni arvokkaista luontokohteista
Arvio metsäni arvokkaiden luontokohteiden tulevasta
kehityksestä
Metsäni arvokkaiden luontokohteiden positiivista
kehitystä tukevat luonnonhoitosuositukset
Tilalleni laadittu mahdollisten METSO-sopimuskohteiden
kartoitus
Vaihtoehtolaskelmat, joissa arvioidaan METSOsopimusten ja talousmetsänä säilyttämisen taloudellisia
seurauksia (tulot ja menot) tilallani
Puhelinkeskustelu asiantuntijan kanssa metsäni
arvokkaista luontokohteista
Henkilökohtainen tapaaminen asiantuntijan kanssa
metsäni arvokkaista luontokohteista keskustellen
Tutustumiskäynti metsäni arvokkaille luontokohteille
asiantuntijan kanssa
Tapaaminen naapurimetsänomistajien ja asiantuntijan
kanssa tilanrajat ylittävän luonnonhoitohankkeen
käynnistämiseksi
Tutustumiskäynti naapurimetsänomistajien kanssa
tilojen raja-alueilla sijaitseville arvokkaille
luontokohteille
Tietokonevisualisoinnit metsäni kehityksestä eri
hoitovaihtoehdoilla
Internet-välitteinen reaaliaikainen keskustelu
asiantuntijan kanssa metsäni luontokohteista
tietokoneella esitetyn kartan tukemana

4

10) Millainen rooli seuraavilla toimijoilla on suojelusopimusprosessissa? Arvioi, kuinka usein haet tietoa eri toimijoilta,
luotatko heihin ja jaatko suojelunäkemykset heidän kanssaan.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

ELY-keskus
Metsäkeskus
Metsänhoitoyhdistys
Muut metsänomistajat
Luontojärjestöt
Maakuntaliitto
Paikalliset metsästysseurat
Paikalliset luontomatkailuyritykset
Alueen yrittäjät
Alueen metsäalan yritykset
Paikalliset asukkaat

Haen
tietoa suojelusta

Luotan
suojelunäkemyksiin

Meillä on yhtenäiset
näkemykset
suojelun tavoitteista

5=aina – 1=en koskaan

5=aina – 1=en koskaan

5=aina – 1=ei koskaan

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Muu, mikä: ____________________
______________________________

11) Miten tärkeitä seuraavien tahojen mielipiteet ovat monimuotoisuuden turvaamisen toimenpiteistä
päättäessäsi?
Erittäin
tärkeä
5
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

4

3

2

Ei
lainkaan
tärkeä
1

Perheeni
Naapurini
Minun itseni
Muiden metsänomistajien
Paikallisten asukkaiden
Paikallisten yrittäjien
Tiedotusvälineiden
Internet-keskustelupalstan kirjoittajien
ELY-keskuksen asiantuntijan
Metsäkeskuksen asiantuntijan
Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan
Puuta ostavan yrityksen asiantuntijan

5

12) Minkä organisaation kanssa asioit mieluiten METSO-asioissa? (valitse vain yksi vaihtoehto)
ELY-keskuksen

a
b
c
d
e

Metsäkeskuksen
Metsänhoitoyhdistyksen
Puunostajani
Muun organisaation, minkä:______________________________________________________

13) Minkä organisaation kanssa asioit mieluiten muissa metsiesi käyttöön liittyvissä asioissa, esim. suunnitellessasi
tai toteuttaessasi puukauppaa tai metsänhoitotöitä? (valitse vain yksi vaihtoehto)

a
b
c
d
e

Metsäkeskuksen
Metsänhoitoyhdistyksen
Metsäyhtiön, jossa minulla on sopimusasiakkuus/etusopimus
Puunostajan, joka voi vaihdella
Muun organisaation, minkä:______________________________________________________

Tilani metsien käsittely
14) Onko metsätilallasi tai -tiloillasi voimassa oleva metsäsuunnitelma? Valitse sopivin vaihtoehto.
kyllä

ei

osalla tiloista

15) Jos tilallasi on metsäsuunnitelma, mistä se on hankittu/minkä toimijan laatima se on?
A Metsäkeskus
B Metsänhoitoyhdistys
C Metsäteollisuuden yritys
C Muu metsäpalveluyritys
D Muu, mikä? _________________________

16) Mitä tavoitteita sinulla on metsiesi käytölle? Valitse seuraavasta listasta ensin 2 tärkeintä tekijää ja merkitse ne
sarakkeeseen 5. Valitse sitten 2 vähiten tärkeää tekijää ja merkitse ne sarakkeeseen 1. Merkitse loput tekijät sen jälkeen
sarakkeisiin 2-4. Kullekin riville tulee siis vain yksi merkintä.

Erittäin
tärkeä
5

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

4

3

2

Ei
lainkaan
tärkeä
1

Puuntuotanto, eli tuotan metsässäni lähinnä tukki-,
kuitu- ja polttopuuta
Taloudellisen tuoton maksimointi
Metsien monimuotoisuuden turvaaminen
Maisema-arvojen turvaaminen tai parantaminen
Riistanhoito ja metsästysmahdollisuudet
Metsän keruutuotteet (esim. marjat)
Virkistysarvot
Energiapuun tuotanto
Hiilensidonta ja hiilinielujen ylläpito
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
Puhtaan veden saatavuuden turvaaminen
Muu, mikä: _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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17) Seuraavassa esitetään erilaisia metsänhoitoon tai sitä tukeviin palveluihin liittyviä väittämiä. Miten
todennäköisesti aiot ottaa niissä esiteltyjä menetelmiä käyttöön seuraavan 5 vuoden aikana?

Erittäin
todennäköisesti
5

a
b

c
d

e

f

g

h
i
j
k

l
m

n

o

Melko
todennäköisesti
4

Ei todennäköisesti
eikä
epätodennäköisesti
3

Melko
epätodennäköisesti
2

Erittäin
epätodennäköisesti
1

Sovellan metsissäni vain ns. perinteisiä
metsänkäsittelymenetelmiä (esim. avohakkuu)
Sovellan metsissäni vain ns. vaihtoehtoisia
metsänkäsittelymenetelmiä (esim. ei avohakkuita,
eri-ikäiskasvatus)
Sovellan metsissäni sekä ns. perinteisiä että
vaihtoehtoisia metsänkäsittelymenetelmiä
Rauhoitan tietyn osan tilastani (esim. FSCsertifioinnin yli 20 ha tiloilta edellyttämä 5 % tilan
pinta-alasta)
Jätän hakkuualueelle selvästi PEFC-sertifioinnin
minimivaatimusta enemmän säästöpuita (esim. yli
viisinkertainen määrä, eli yli 50 kpl /ha)
Hoidan metsiäni riistalle edullisin tavoin, esimerkiksi
lisäämällä lehtipuuvaltaisuutta, pienaukkoja ja
säilyttämällä metsässä peitteisyyttä
Osallistun ennallistamishankkeeseen tai käynnistän
oman ennallistamishankkeen, jossa esim. puro tai
ojitettu korpi palautetaan luonnontilaiseksi
Hankin henkilökohtaista opastusta uuden metsälain
sallimista käsittelymenetelmistä
Osallistun koulutukseen uuden metsälain sallimista
käsittelymenetelmistä
Hankin eri-ikäisrakenteiseen kasvatukseen
painottuvan metsäsuunnitelman tilalleni
Hankin tilalleni luonnonhoitoon syventyvän
metsäsuunnitelman, joka sisältää mm. tilan
luontoarvokartoituksen sekä metsiköittäiset
luonnonhoidon toimenpidesuositukset
Hankin monitavoitteisen metsäsuunnitelman tilalleni
Uusin metsäsuunnitelmani, jos siihen on mahdollista
saada uusia painotuksia, vaikka suunnitelma ei vielä
vanhentuisikaan
Hankin puunmyyntisuunnitelman, jossa hakkuu on
suunniteltu tehtäväksi uuden metsälain
mahdollistamia hakkuutapoja hyödyntäen
Osallistun eri-ikäiskasvatuksen kohteita esittelevälle
retkeilylle
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18) Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Täysin
samaa
mieltä
5
a

b
c
d
e

f
g
h
i
j
k
l
m

Jokseenkin
samaa
mieltä
4

Ei
samaa
eikä eri
mieltä
3

Jokseenkin
eri mieltä
2

Täysin
eri
mieltä
1

Olen tyytyväinen metsäsuunnitelmani antamaan
tietoon metsieni tilasta ja tulevaisuuden
mahdollisuuksista
Metsäsuunnitelmani on riittävän havainnollinen
(sisältää esim. sopivia karttoja ja kaavioita)
Metsäsuunnitelman hyödyntäminen on helppoa
Metsäsuunnitelmani on liian tekninen, enkä
ymmärrä sitä
Haluaisin, että metsäsuunnitelmassani olisi esitetty
kuvin, miltä metsäni näyttää suunnitelmaan
kirjattujen toimenpiteiden jälkeen
Metsäsuunnitelmani ei vastaa tavoitteitani tai
toiveitani
Lainsäädäntö estää hoitamasta metsiäni
tavoitteideni mukaisesti
Kaavoitus ja/tai muu sääntely rajoittavat liikaa
metsäomaisuuteni hoitoa siten, kuin tahtoisin
Saatavilla oleva metsäneuvonta rajoittaa
metsäomaisuuteni hoitoa siten, kuin tahtoisin
Minulla on riittävästi tietoa tehdä
metsäomaisuuttani koskevia päätöksiä
Metsäsuunnitelma auttaa tekemään itsenäisesti
metsiäni koskevia päätöksiä
Saan omia tavoitteitani vastaavaa neuvontaa ja
tietoa koskien metsäomaisuuteni hoitoa
Metsäsertifiointi edistää metsien monimuotoisuutta

Taustakysymykset
19) Vastaajan sukupuoli
1 Nainen
2 Mies

22) Asuinpaikkakunta:
1 Haja-asutusalueella
2 Taajama alle 20 000 asukasta
3 Kaupunki 20 000 – 100 000 asukasta
4 Kaupunki yli 100 000 asukasta

20) Syntymävuosi: 19_____
23) Tilan omistus tai hallinta:
21) Tämänhetkinen asuinpaikka
1 Vakinaisesti metsätilan yhteydessä
2 Muualla metsätilan sijaintikunnassa
3 Metsätilan sijaintikunnan ulkopuolella
4 Muualla, missä:

1 Yksin
2 Puolison kanssa
3 Tila on _____ henkilön yhtymä
4 Tila on _____ henkilön perikunta
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27) Metsäalan koulutus

24) Tilan omistuksen tai hallinnan kesto:

1 Ei
2 On, yhteensä ________ opintopistettä tai
________opintoviikkoa vastaavan määrän.
3 Metsäalan tutkinto. Mikä?
_________________________________

a) Alle 6 vuotta
b) 6-15 vuotta
c) 16-25 vuotta
d) Yli 25 vuotta

25) Ammattiasema
28) Ympäristöalan koulutus

1 Palkansaaja
2 Maatalousyrittäjä
3 Muu itsenäinen yrittäjä
4 Eläkeläinen
5 Muu, mikä? _______________________

1 Ei
2 On, yhteensä ________ opintopistettä tai
________opintoviikkoa vastaavan määrän.
3 Ympäristöalan tutkinto. Mikä?
_________________________________

26) Koulutustaso

29) Arvioi kotitaloutesi yhteenlasketut bruttotulot
veroja vähentämättä vuonna 2013?

1 Peruskoulu
2 Lukio
3 Ammattikoulu tai vastaava
4 Ammattikorkeakoulu/opisto
5 Korkeakoulu/yliopisto

a) 0 – 13 999 €
b) 14 000 – 19 999 €
c) 20 000 – 39 999 €
d) 40 000 – 59 999 €

e) 60 000 – 89 999 €
f) 90 000 – 119 999 €
g) 120 000 - 149 999 €
h) Yli 150 000 €

30) Saitko viiden viime vuoden aikana (vuosina 2009–2013) tuloja yhdestä tai useammasta alla mainitusta
lähteestä? Arvioi myös, kuinka paljon tuloja sait ja kuinka monta kuutiometriä puuta myit.
Kyllä

EUR

3

m

Ei

Puun myynti:
−

A) Ainespuun myynti

−

B) Rankapuun myynti energiapuuksi

C) Hakkuutähteen tai kantojen myynti
energiapuuksi
D) Kestävän metsätalouden rahoitus
(Kemera) taimikonhoitoon, kunnostusojitukseen tms.
E) Suojelusopimuksista (METSO- tai muu
sopimus) saadut korvaukset tai ympäristötuki
F) Muiden metsän tuotteiden myynti, minkä:

______________

G) Luontomatkailu, tarkenna millainen:

______________

H) Muu metsään liittyvä yritys- tai
palvelutoiminta, tarkenna millainen:

______________

I) Muu tulo, mikä:

______________

−
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31) Haluatko kommentoida vielä jotain?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Kiitos vastauksestasi!
Palauta täytetty kysely oheisessa kuoressa.
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