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”MetsaHuuto”–hankkeen tavoitteena oli kartoittaa paikallisten puutavaralajien
asiakaslähtöisen digitaalisen puukauppamallin mahdollisuuksia. Hankkeessa
keskityttiin erityisesti erikoispuiden saatavuuden parantamiseen. Erikoispuulla
tarkoitetaan puulajia tai puutavaralajia, joka poikkeaa tavanomaisesta vähäisyytensä,
laatunsa tai katkontansa takia. Hankkeessa edettiin palvelumuotoilun prosessin
mukaisesti nelivaiheisesti, joita ovat ”tieto-, ideat-, arviointi- ja toteutusvaiheet”.
Hankkeessa ”tieto”–vaihe kerättiin kohdennetulla metsänomistajakyselyllä, jossa
tarkasteltiin puukaupan digitaalisen palvelun kehittämistä. Tärkeimpinä digitaalisen
puukauppa palveluun liittyvinä kehityskohteina metsänomistajan näkökulmasta
nähtiin kysynnän tavoittaminen, hintatarjousten sekä katkonnan vertailun
parantaminen. Hankkeessa ”ideat”–vaihe toteutettiin laskennallinen tapaustutkimus
hyödyntäen metsän laserkeilausaineistoja ja paikkatietoa, jossa havaittiin, että
teoreettisen saatavuuden lisäksi todellista paikallista saatavuutta rajoittaa moni tekijä
(esim. myyntihalukkuus). Hankkeen ”arviointi”–vaiheena toteutettiin työpajoja,
joilla

selvitettiin

asiantuntijoiden

näkemyksiä

erikoispuun

saatavuuden

parantamiseksi. Ratkaisuna nousi esille palveluketju, jossa isot ja pienet toimijat
voisivat tehdä nykyistä joustavampaa alueellista yhteistyötä puunhankinnassa.
Lisäksi digitaaliset metsäarviointi- ja puukauppamenetelmät nähtiin tärkeinä
työkaluina erikoispuun saatavuuden parantamiseksi. Hankkeessa esiteltyjen
ratkaisuiden käytännön ”toteutus”–vaihe jää julkisessa hankkeessa yritystoimijoiden
edistettäväksi.
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This is the final report of the project “Development of a curtomer-oriented auction
service for the local digital wood trade in the forest sector“. The aim of the project
was to promote the potential of customer-oriented local digital wood trade service.
The project focused on improving the availability of special wood. Special wood
refers to a wood species or a timber grade that differs from the normal because of its
small amount, quality or cutting dimensions. The project proceeded in four stages,
according to the process of service design, which are the “phases of information,
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ALKUSANAT

Tämä julkaisu on ”Metsäsektorin paikallisen digitaalisen puukaupan asiakaslähtöisen
huutokauppapalvelun

kehittäminen”

eli

lyhyemmin

”MetsäHuuto”–hankkeen

loppuraportti. Hanke oli osa hallituksen ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)”–
aluekehitysrahoitusta, jonka tavoitteena on edistää kasvua ja hyödyntää maan eri osien
voimavaroja ja osaamista. Hanketta rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto (70%) ja
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT omarahoituksella (30%). Hankkeen
budjetti oli n.100 00 € ja hanke toteutettiin 1.2.2018 ja 31.1.2019 välisenä aikana.
Hankkeessa työskentelivät projektipäällikön lisäksi projektitutkijat Antti Karhunen ja
Mika Laihanen sekä harjoittelija Rabins Gaudel. Yhteistyössä hankkeen kanssa
toteutettiin asiakaskysely Juho Krouvin opinnäytetyönä. Lisäksi Lapin yliopiston
jatko-opiskelija Tytti Vuorikari avusti hankkeen palvelumuotoilussa. Hankkeen
ohjausryhmä koostui metsäalan organisaatioiden edustajista; Aku Mäkelä (Suomen
puukauppa Oy), Veikko Iittainen, (Suomen metsäkeskus). Petri Pajunen (Etelä-Savon
Metsänhoitoyhdistys), Kalle Kärhä (Stora Enso Oyj), Jussi Torpo (Versowood Oy),
Timo Ripatti (Suomen sahayrittäjät ry.) ja rahoittajan edustajana Jyrki Kuva (EteläSavon maakuntaliitto) sekä hankkeen vastuullinen johtaja oli Professori Tapio Ranta
(LUT). Haluan kiittää rahoittajaa, työntekijöitä ja ohjausryhmää sekä työpajoihin
osallistuneita asiantuntijoita. Erityisesti haluan kiittää Suomen metsäkeskusta ja
Suomen Puukauppa Oy:tä yhteistyöstä hankkeen aikana. Erityiskiitokset myös
hankkeessa aktiivisesti toimineelle puheenjohtajalle, kaimalle, Kalle Kärhälle.

Mikkelissä 1.2.2019,
Kalle Karttunen (MMT), projektipäällikkö
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JOHDANTO

1.1 MetsäHuuto hanke

Metsätalouden

ja

puukaupan

digitaaliset

järjestelmät

kehittyvät

nopeasti.

Metsänmittauksen innovaatiot, datan avoimuus ja ohjelmistohallinta ovat tuomassa
metsätoimijoille

mahdollisuuden

merkittävään

päätöksentekoa

tukevaan

ja

tarkentavaan tiedonlisäykseen. Tiedon jalostaminen käytettävään muotoon vaatii
osaamista, yhteistyötä ja asiakaslähtöisyyttä. Metsänhoidon ja puukaupan lisäämiseksi
sekä

uusien

palvelumallien

mahdollistamiseksi

järjestelmiä

pitää

kehittää

asiakaslähtöisesti.

Puukaupan

palvelumallit

elävät

digitalisaation

muutosvaiheessa. Perinteisten puukaupan

johdosta

toteutustapojen

voimakkaassa

rinnalle

on

tullut

laserkeilausaineistoa hyödyntäviä nettipalveluita, joiden avulla metsänomistajat voivat
pyytää ostajilta tarjouksia ja kilpailuttaa näin myyntikohteitaan itsenäisesti. Tiedon
avoimuus

ja

joustavuus

ovat

olleet

avainasioita

uusien

palveluiden

käyttöönottamiseksi. Lisäksi nettipalveluiden käytön lisääminen vaatii toimijoiden
laaja-alaista yhteistyötä. Vaikka ainespuun käytännöt ovat jo alkaneet vakiintua osaksi
digitaalisia palveluitakin, niin paikallisesti pienempien myyntierien edistäminen
erikois- ja energiapuukaupan osalta on jäänyt huomiotta. Tämä johtuu osittain
kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen liittyvistä haasteista sekä pienemmästä
kokonaisarvosta. Toisaalta pienemmillä puukaupan erillä voi olla paikallisesti suurta
merkitystä. Pienemmillä erikoispuukaupan erillä tarkoitetaan pienten ja keskisuurten
sahojen, höyläämöiden sekä puusepänteollisuuden jatkojalostajien käyttämää
erikoispuuta. Erikoispuuta voivat olla erikoispuulajit, jotka esiintyvät rajoitetusti
luontaisen kasvualueensa ulkopuolella, omaavat pienen osuuden metsäpinta-alasta ja
vuotuisesta kasvusta sekä ovat rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan poikkeavia (Kärki
1997) kuten esimerkiksi haapa, lehtikuusi, tervaleppä, visakoivu, pihlaja ym.
1

Erikoispuuta

voivat

olla

myös

mitkä

tahansa

puulajit,

jotka

lasketaan

käyttötarkoituksen, erikoisten dimensioiden tai vähäisen käyttömäärän vuoksi
erikoispuutavaralajiksi (Lakio 1953), kuten erikoistyvitukit, pylväät, pikkutukit ja
parrut. Suomen sahayrittäjät ry. on ottanut käyttöön ”Lähipuu” tuotemerkin paikallisen
puukaupan markkinoinnin edistämiseksi (Suomen sahayrittäjät 2018).

”MetsäHuuto”-hankkeen kanssa yhteistyössä toteutettiin digitaalisten metsävara- ja
puukauppajärjestelmien asiakaskysely opinnäytteenä, jossa tarkastellaan puunmyyjien
näkemyksiä digitaalisten palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen (Krouvi 2019).
Erityisenä kehittämiskohteena tarkasteltiin digitaalista paikallista puukauppaa ja
huutokauppamallia osana puukauppapalveluita. Hankkeen avulla voidaan suunnata
nettipohjaisten metsäjärjestelmien kehittämistä asiakaslähtöisten tarpeiden pohjalta
sekä edistää paikallisten pienempien myyntierien markkinoille tuloa. Nettipalvelut
mahdollistaisivat kohdennetun asiakaskyselyn toteuttamisen, jota voitaisiin myös
hyödyntää kohdennetun markkinoinnin kehittämisessä.

Hankkeen tavoitteena oli edistää paikallisten puutavaralajien asiakaslähtöisen
digitaalisen puukauppamallin mahdollisuuksia olemassa olevien puukauppatapojen
rinnalla. Erityisesti hankkeessa käsiteltiin erikoispuiden saatavuuden parantamista.
Hankkeessa tuotettiin uutta tietoa metsänomistajien ja käyttöpaikkojen puukaupan
kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen monipuolistamiseksi ja parantamiseksi. Hankkeen
paikkatietopohjaisia tapaustarkasteluita toteutettiin erityisesti Etelä-Savon alueelle.
Hankkeessa hyödynnettiin Metsään.fi ja Kuutio.fi -palveluiden lähtökohtia puukaupan
kehittämiseksi. Puukaupallisten palveluiden kehittäminen voi avata mahdollisuuden
paikallispuun paremmalle saatavuudelle käyttöpaikkojen näkökulmasta, lisätä
puunkysyntää ja korkeampaa hintaa metsänomistajien näkökulmasta sekä tuoda
työtilaisuuksia metsäpalveluyrittäjille.
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1.2 Puukaupan toimintamalli

Puukaupassa puunmyyjä, eli metsänomistaja on usein yleensä aloitteellinen osapuoli
(Kurki ym. 2012). Puunmyyntipäätöksen ja -suunnitelman laatimisen jälkeen
pyydetään tarjouksia puunostajilta, joko suoraan yhdeltä ostajalta tai kilpailuttamalla
useampia ostajia perinteisesti tai nettipalvelun välitykseltä (Kuva 1). Ostajien
tarjousten kilpailuttaminen voi olla kannattavaa puunmyyjälle. Metsänomistaja voi
tehdä myös puukaupan toimeksiannon metsänhoitoyhdistykselle tai muulle palvelun
tarjoajalle, jolloin puukauppa tehdään valtakirjakauppana ja toteuttavan organisaation
toimihenkilön tehtäväksi jää ostotarjousten pyyntö, vertailu ja hakkuun valvonta
(Rantala 2014). Metsänomistajan tekee kuitenkin lopullisen päätöksen puunostajasta.

Suora kauppa

Omatoiminen
kauppa

Kuitupuu
ostaja

Metsänomistaja

Metsänomistaja

Sopimuskauppa

Tukkipuu ostaja

Metsänomistaja

Metsänomistaja

Myyntipäätös

Nettikilpailutus

Tarjous

Metsänomistaja

Metsänomistaja

MHYvaltakirjakauppa

Vaihtoehto

Kilpailutus

Omatoiminen
kauppa

Perinteinen
kilpailutus

Energiapuu
ostaja

Metsänomistaja
Erikoispuu
ostaja

Kuva 1. Puukaupan prosessikaavio, jossa nettikilpailutus keskiössä.

Metsäyhtiöt pyrkivät muodostamaan pysyviä pitkäaikaisia asiakassuhteita tekemällä
yhteistyösopimuksia metsänomistajien kanssa. Sopimuksessa yhtiö sitoutuu ostamaan
3

hakkuusuunnitelman mukaisen määrän puuta vuosittain ja tätä vastaan se tarjoaa
sopimusmyyjille hintatakuita tai bonuksia. Sopimuksella metsänomistaja on sitoutunut
tarjoamaan myytävää puuerää yhtiölle, mutta hänellä ei ole kuitenkaan velvollisuutta
myydä puuerää sopimusyhtiölle (Rantala 2016).

Huutokauppa on kaupantekotapa, jossa hinta määräytyy ostajien tai myyjien tekemien
tarjousten eli huutojen perusteella. Kohde myydään sille, joka tekee korkeimman
tarjouksen. Ennen huutokaupan alkua voidaan järjestää esittely, jossa myyntikohteisiin
voi

tutustua

osanottajien

etukäteen. Huutokauppa
läsnä

ollessa

tai

voidaan

huutokauppana

toteuttaa perinteisellä
netin

tavalla

välityksellä. Puukaupan

nettihuutokaupan menetelmistä ei ole vielä paljoa kokemusta, mutta sen
perusajatuksena olisi saada potentiaaliset puukauppaerät ostajien näkyville ja avoimen
kaupankäynnin mukaisesti puuerille korkein mahdollinen tarjous.

1.3 Raportin sisältö

Loppuraportti koostuu johdannon ja yhteenvedon lisäksi kolmesta erillisestä
artikkelista. Artikkeleiden kirjoittamiseen ovat osallistuneet projektipäällikön (Kalle
Karttunen, MMT) lisäksi hankkeessa työskennelleet tai yhteistyötä tehneet henkilöt.
Ensimmäinen ”Metsänomistajakysely digitaalisen puukaupan kehittämiseksi” artikkeli
(Juho Krouvi & Kalle Karttunen) käsittelee pääkohtia yhteistyössä hankkeen kanssa
toteutetusta opinnäytetyöstä, jonka on toteuttanut Lappeenrannan yliopiston opiskelija
Juho

Krouvi

(Krouvi

2019).

Toisessa

artikkelissa

”Laserkeilausaineiston

hyödyntäminen saatavuuden alueelliseen laskentaan” (Mika Laihanen, Antti
Karhunen, Kalle Karttunen & Tapio Ranta) käsitellään laserkeilausaineistojen pohjalta
alueellisia analyysejä aines- erikois- ja energiapuun saatavuudesta. Aineistossa on
hyödynnetty Metsäkeskukselta saatuja kunnittaisia laserkeilausaineistoja.
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Kolmantena artikkelina esiteltiin ”MetsäHuuto hankkeen palvelumuotoilu” (Kalle
Karttunen, Rabins Gaudel & Tytti Vuorikari). Artikkelissa käsitellään hankkeen
prosessia palvelumuotoilun keinoin esittelemällä palvelumuotoilun ideat hyödyntäen
paikkatietoympäristöä erikoispuun hankinnan yhteydessä. Harjoittelija Rabins Gaudel
työskenteli hankkeessa toteuttaen metsävaratiedon käsittelyä paikkatietoympäristössä.
Artikkelissa raportoitiin myös kahdesta hankkeessa toteutetusta työpajasta, joiden
tavoitteena oli kerätä asiantuntija arvioita erikoispuun hankinnan kehittämiseksi. Tytti
Vuorikari (Lapin yliopisto) avusti palvelumuotoilun osaamisella ja piirsi kuvaukset
erikoispuun hankinnan ja huutokauppa palvelun toimintamalleille.

Lähteet
Krouvi,
J.
2019.
Asiakasvaatimusten
hyödyntäminen
digitaalisessa
palvelukehityksessä
–
sähköisen
puukauppapalvelun
toiminnallisuuden
asiakaslähtöinen kehittäminen. Diplomityö. Tuotantotalouden koulutusohjelma.
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT teknillinen yliopisto.
Kurki, P., Mutanen, A., Mikkola, E., Leppänen, J. & Hänninen, R. 2012.
Puumarkkinoiden toimivuus ja kehittämiskohteet. Metlan työraportteja 242.
Metsäntutkimuslaitos. 72 s.
Kärki, T. 1997. Sahauskelpoisen erikoispuun laatuvaatimukset ja käyttö Savo-Karjalan
alueella. Metsätieteen aikauskirja – Folia Forestalia 1/1997: 37–48.
Lakio, L.A. 1953. Puutavaralajit ja niiden valmistus. Keskusmetsäseura Tapio.
Helsinki. 44 s.
Rantala, S. 2016. Uuden metsänomistajan kirja. 3. painos. Porvoo, Suomi:
Metsäkustannus Oy. 96 s.
Rantala, S. 2014. Metsäkoulu. 8. painos. Porvoo, Suomi: Metsäkustannus Oy. 351 s.
Suomen sahayrittäjät. 2018. Lähipuu® -Merkki ympäristön puolesta. Viitattu 2/2018
www.sahayrittajat.fi/lahipuu-tuotemerkki
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2

METSÄNOMISTAJAKYSELY DIGITAALISEN PUUKAUPAN
KEHITTÄMISEKSI
Juho Krouvi & Kalle Karttunen

2.1 Metsänomistajien puunmyyntikäyttäytyminen

Yksityismetsät luovat perustan Suomen puumarkkinoille. Yksityismetsänomistajien
toiminta ja päätökset ovat ratkaisevassa asemassa puumarkkinoiden toimivuuden
kannalta. Yksityiset metsämaat sijaitsevat pääosin maan eteläosissa, hyvätuottoisilla
mailla (LUKE tilastot). Jopa yli 80 prosenttia markkinahakkuista Suomessa tapahtuu
yksityisomisteisissa metsissä (LUKE tilastot). Markkinahakkuut ovat kasvaneet
vuodesta 2015 eteenpäin vuosi vuodelta ja vuoden 2018 yksityismetsien puun
kumulatiivinen myyntimäärä on tähän mennessä korkeimmillaan koko 2010-luvulla
(Järvinen 2018).

Yksityismetsänomistajat tekevät vuosittain yhteensä noin 100 000 puukauppaa,
keskimääräisen puukaupan koon ollessa noin 400 kiintokuutiometriä. Puunmyyntitulot
vaihtelevat vuosittain yhden ja kahden miljardin euron välillä (LUKE tilastot). EteläSavo on puunmyyntitilastoiden (270 milj. €, 2017) valossa Suomen tärkeintä
puumarkkina-aluetta (Luke tilastot).

Vaikka metsästä saadaan merkittävää taloudellista hyötyä hakkuutulojen muodossa,
voivat muut kuin taloudelliset tavoitteet olla metsänomistajille tärkeitä. Lisäksi metsien
omistukseen liitetään yleisesti erilaisia tunne- ja perinnearvoja (Rantala 2016).
Metsänomistajakunnan rakennemuutoksen myötä metsänomistajien arvot, tavoitteet ja
6

käyttäytyminen saattavat myös muuttua. Omistajien yhteys luontoon voi heiketä, kun
uudet omistajat ovat enenevissä määrin kaupunkiin muuttaneita, syntyperäisiä
kaupunkilaisia sekä varallisuudeltaan vähemmän riippuvaisia metsästä saatavista
tuloista (Karppinen & Ahlberg 2008).

Haltia ym. (2017) ovat jakaneet tutkimuksessaan yli 10 vuotta metsänsä omistaneet
aktiivisuuden

mukaan

metsänomistajat ovat

aktiivisiin

ja

hiljaisiin

metsätaloudellisesti

täysin

metsänomistajiin.
passiivisia.

Hiljaiset

Yksityismetsien

käyttämättömistä hakkuumahdollisuuksista noin 66 prosenttia (316 milj. m3) oli
aktiivisilla perheomistajilla ja 14 prosenttia (65 milj. m3) hiljaisilla metsänomistajilla.
On arveltu, että metsänomistajakunnan rakennemuutoksen seurauksena puukauppoja
ja metsän hoitotoimia tekemättömien metsänomistajien määrä on lisääntynyt (Haltia
ym. 2017).

Metsänomistajan

taustapiirteet

vaikuttavat

olennaisesti

metsänomistajien

puunmyyntiaktiivisuuteen (Taulukko 1). Iän puolesta nuoremmat metsänomistajat,
sukupuolen osalta miehet ja ammattiryhmistä maatalousyrittäjät ovat aktiivisempia
puunmyynnissä (Haltia ym. 2017). Epätietoiset metsänomistajat ovat passiivisimpia ja
taloudellisesti suuntautuneet monitavoitteiset aktiivisimpia puunmyyjiä (Haltia ym.
2017). Uudet metsänomistajat myyvät aktiivisesti puuta, keskimäärin yhtä usein kuin
muukin metsänomistajakunta (Rämö ym. 2009). Alle 40-vuotiaat metsänomistajat
hoitavatkin puukauppoja useimmiten itsenäisesti.

7

Taulukko 1. Puukaupan tekemisen todennäköisyyteen vaikuttavat tekijät (Haltia ym.
2017)
Puukaupan tekemisen
todennäköisyyttä lisäävät:
-

-

Puukaupan tekemisen
todennäköisyyttä laskevat:

Ikä 55-74 vuotta
Sukupuoli: mies
Voimassa oleva metsäsuunnitelma
Suurempi tilakoko
Tilan sijainti Itä-Suomessa
Uudellamaalla tai Hämeessä
Taloudellisesti suuntautunut
monitavoitteinen tai metsää
toiminnallisena ympäristönä
korostava
Omien toiveiden huomioon ottaminen
Taloudellisen tuoton tavoittelu

-

-

Puukauppaa rajoittavat tiedon ja
kiinnostuksen puute tai metsän luontoja virkistyshaitat
Tilan sijainti Lapissa

Viiden vuoden tarkastelujaksolla 62 prosenttia metsänomistajista oli tehnyt vähintään
yhden puukaupan (Hänninen ym. 2011). Näistä puukaupan tehneistä 60 prosenttia oli
tehnyt

kaupan

suoraan

ostajan

kanssa,

reilu

kolmasosa

valtakirjakaupan

metsänhoitoyhdistyksen kautta sekä 20 prosenttia metsäyhtiön sopimusasiakkuuden
pohjalta. Mitä enemmän metsänomistaja omisti metsää, sitä todennäköisemmin hän oli
tehnyt puukaupan. Tilakoon kasvaessa valtakirjakaupan todennäköisyys laski ja
metsäyhtiön sopimusasiakkuuden todennäköisyys nousi.

Aktiivisilla metsänomistajilla päätökseen olla tekemättä puukauppaa vaikuttivat eniten
metsänhoitoon tai puumarkkinoihin liittyvät tekijät, kuten paremman puun hinnan
odotus ja se, että ei ole myytävää puustoa tai että hakkuu ei ole ajankohtainen (Haltia
ym. 2017). Noin viidennes aktiivisista metsänomistajista ei halunnut avohakkuuta tai
raskaita metsäkoneita metsäänsä, kun taas hiljaisille metsänomistajille ne olivat
huomattavasti

merkittävämpiä

syitä

olla

tekemättä

puukauppaa.

Hiljaisten

metsänomistajien puukauppaa rajoittivat eniten tiedon ja kiinnostuksen puute sekä
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luonnolle

ja

virkistykselle

koituvat

haitat.

Metsänomistajien

tavoitteiden

tunnistamiseksi tulisikin kehittää sähköisiä työvälineitä, joilla tunnistettaisiin
paremmin erilaisia metsänomistajia (Haltia ym. 2017).

Puukauppapäätöstä tehdessä tulee huomioida monta tekijää, jotka liittyvät puukaupan
ominaisuuksiin ja käytäntöihin. Jokaisen puukaupan onnistumisen avainasemassa ovat
kilpailutus ja katkonnan valvonta. Keskimääräisellä hakkuualueella katkonnasta
johtuvat erot eri ostajien välillä voivat olla tuhansia euroja (Järvinen 2018).

Pystykaupassa

metsänomistaja

luovuttaa

kauppakohteen

hakkuuoikeuden

puunostajalle ja ostaja suorittaa puunkorjuun. Pystykauppojen osuus yksityismetsien
kauppojen puumäärästä on yli 80 prosenttia (LUKE tilastot). Hankintakaupassa
metsänomistaja sitoutuu toimittamaan ostajalle puuerän sovittuun luovutuspaikkaan.
Metsänomistaja huolehtii puunkorjuusta tekemällä hakkuun itse tai teettämällä sen
jollakin muulla taholla.

Pystykaupassa ostajilla on eri lähtökohdat runkojen katkonnalle ja tukkipuuosan
hyödyntämiselle, joten katkonta eri ostajien välillä voi olla hyvin erilaista. Ostajien
katkontatietoja voi hyödyntää myyjälle edullisen katkonnan arvioimisessa, erityisesti
rungon tukkiosan mahdollisimman tarkkaan hyödyntämiseen (Rantala 2014)
Energiapuuta ei kasvateta Suomessa suuria määriä erikseen, vaan energiantuotannossa
hyödynnetään metsäteollisuuden tuotannon ja raakapuun korjuiden hakkuutähteitä,
kantoja ja nuorten metsien pienpuuta (Hänninen 2015).
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Etämetsänomistajuus, metsänomistajakunnan kaupungistuminen sekä palkansaajien
osuuden kasvu tulee lisääntymään (Rämö ym. 2009). Vuonna 2030 arviolta noin puolet
metsänomistajista tulee olemaan etämetsänomistajia, eli henkilöitä, jotka asuvat
toisella paikkakunnalla, kuin missä omistettu metsä sijaitsee (Rämö ym. 2009).
Metsänomistajilla on tulevaisuudessa entistä vähemmän tietoja, taitoja ja aikaa tehdä
metsänhoitotöitä ja hoitaa metsäasioita itse. Erityisesti puukauppaan liittyvät asiat ja
mahdollisuudet hyödyntää metsää tunnetaan huonosti. Metsänomistajakunnan
muutoksen haasteet kohdistuvat metsänomistajien palveluille ja neuvontaan. Metsä- ja
puukauppapalveluiden kysyntä todennäköisesti kasvaa, myös siksi, että tulevat
metsänomistajat ovat kasvaneet palveluyhteiskunnassa ja tottuneet käyttämään
palveluita (Rämö ym. 2009). Internet lienee tulevaisuudessakin tärkeä kanava
yhteydenpidossa metsänomistajiin.

Yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa metsänomistajien puunmyyntikäyttäytymiseen
kehittämällä ja markkinoimalla palveluitaan. Esimerkiksi digitaalisen Metsään.fipalvelun tuottaman ilmaisen ja avoimen metsävaratietojärjestelmän odotetaan
aktivoivan metsänomistajien toimintaa. Metsään.fi -palvelu perustuu laserkeilauksella
kaukokartoitettuun metsävaratietoon, jonka inventointikierto on noin kymmenen
vuotta (Metsäkeskus 2016). Nykymuotoinen metsäsuunnittelu palvelee parhaiten
metsätaloudesta kiinnostuneita metsänomistajia, joilla on valmiina tiedot metsistään.
Metsänomistajat

toivovat

metsäasioissaan.

Metsäalan

omien

tavoitteiden

organisaatiot

ovat

ja

toiveiden
alun

perin

huomioimista
rakentuneet

puuntuotantotavoitteiden ympärille, eivätkä ne kaikilta osin ole pystyneet vastaamaan
muuttuneen metsänomistajakunnan tarpeisiin (Haltia ym. 2017). Digitalisaation
tuomien uusien palvelumahdollisuuksien myötä on mahdollista tavoittaa ja aktivoida
monimuotoista metsänomistajakuntaa paremmin.
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2.2 Metsänomistajakyselyn toteutus

Kyselytutkimuksessa tarkasteltiin digitaalisen puukauppapalvelun toiminnallisuutta ja
asiakaslähtöistä kehittämistä asiakastarpeiden ja -kokemuksen näkökulmista.
Asiakaskysely on rajattu käsittelemään digitaalisen puukaupan kehittämistä uuden
Kuutio.fi -palvelun pohjalta. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä ovat suomalaiset
yksityismetsänomistajat. Kyselyaineisto on kerätty sekä Kuutio.fi että Metsään.fi palveluiden käyttäjäksi rekisteröityneiltä metsänomistajilta.

Kyselytutkimuksella

pyrittiin

syventämään

ymmärrystä

metsänomistajien

asiakastarpeista digitaalisten puukauppapalvelujen, erityisesti Kuutio.fi-palvelun
käyttöön liittyen. Kerätystä aineistosta esitellään tässä raportissa tärkeimmät tulokset,
joiden pohjalta esitetään ehdotuksia digitaalisten palveluiden toiminnallisuuden
parantamista varten. Kyselyn pohjalta pyrittiin selvittämään, miten digitaalista
puukauppapalvelua voitaisiin asiakaslähtöisesti kehittää.

2.2.1

Kyselylomake

Metsään.fi -palvelua käyttävistä metsänomistajista valittiin 5000 henkilön otos
satunnaisotannalla. Valitut Metsään.fi -palvelun käyttäjät voivat olla myös Kuutio.fi palvelun käyttäjiä. Lisäksi kyselyä täydentämään valittiin Kuutio.fi-palvelua käyttäviä
metsänomistaja-asiakkaita satunnaisotannalla 3000 henkilön otos. Kyselytutkimuksen
metsänomistajajoukon voi olettaa edustavan digitaalisista puukauppapalveluista
kiinnostuneita metsänomistajia, jotka ovat jo Kuutio.fi -palvelun asiakkaita tai palvelun
potentiaalisia asiakkaita. Metsään.fi -otoksen joukolle, josta satunnaisotos valittiin,
asetettiin seuraavat valintakriteerit:
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1) Metsänomistajat, jotka omistavat metsäpinta-alaltaan vähintään 30
hehtaarin metsätiloja. Pienet tilakoot rajattiin pois.
2) Palvelun käyttäjistä rajattiin pois ne, jotka eivät enää omista tilaansa.
3) Palvelun käyttäjistä rajattiin pois alaikäiset metsänomistajat.

Kyselylomakkeen sisältöä laadittaessa hyödynnettiin osittain aiemmissa tutkimuksissa
metsänomistajille

teetettyjä

kyselylomakkeita.

Metsänomistajan

taustatietoja

kartoittavat kysymykset laadittiin niin, että ne olisivat yhdenmukaisia aikaisempien
metsänomistajatutkimusten kanssa. Kyselylomakkeen laadinnassa olivat mukana sekä
projektiryhmä että yhteistyöorganisaatioiden edustajat, Metsäkeskus ja Suomen
puukauppa Oy.

Kyselylomake laadittiin sähköisellä Webropol-kyselytutkimustyökalulla. Kyselylinkki
ja saatekirje lähetettiin vastaajille sähköpostitse. Kuutio.fi ja Metsään.fi -palveluista
valituille otoksille oli tehty Webropol-järjestelmään omat erilliset kyselyt, joihin johti
eri linkki, mutta joiden sisältö oli sama. Otosryhmien vastaajat vastasivat oman
linkkinsä kautta kyselyyn ja kyselyiden sulkeuduttua kyselyraportit yhdistettiin
yhdeksi raportiksi, johon sisältyy molempien otosryhmien vastaukset. Jako erillisiin
kyselyihin tehtiin sen takia, että molempien otosten vastaajamääriä voitiin tarkkailla ja
se mahdollistaa myös otosryhmien vastausten keskinäisen vertailun.

Metsään.fi -otokselle kysely lähetettiin 23.8.2018 ja vastausaikaa annettiin 9.9.2018
saakka. Kuutio.fi-otokselle kysely lähetettiin 3.9.2018 ja vastausaikaa annettiin
16.9.2018 saakka. Molemmille otoksille lähetettiin muutama päivä ennen kyselyn
sulkeutumista vielä muistutusviesti vastaamaan kyselyyn ja sillä saatiin nostettua
vastaajamäärää. Taulukossa 2 on esitetty otosryhmien koot ja kyselyyn vastanneiden
määrät ja vastausprosentit.
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Taulukko 2. Kyselyn vastaajamäärät

Otoskoko
Vastanneet

Kuutio.fi -otos
n
3000
285

Metsään.fi -otos
n
5000
611

Kokonaisuus
n
8000
896

Vastaus-%

9,5 %

12,2 %

11,2 %

Kysely koostui 38 eri kysymyksestä, jotka jakautuivat kolmeen pääkokonaisuuteen.
Kysymyksissä 1-11 tarkasteltiin yleisiä puukauppaan liittyviä asioita. Kysymykset 1227 liittyvät Kuutio.fi -palvelun käyttöön. Taustatietokysymykset oli sijoitettu kyselyn
loppuun, jotta ne eivät alussa kuormittaisi vastaajaa ja aiheuttaisi vastausväsymystä.

Kyselyssä

hyödynnettiin

monivalintakysymyksissä

erilaisia

vastaajalle

kysymystyyppejä.

annettiin

valmiit

Suljetuissa

vastausvaihtoehdot.

Sekamuotoisissa kysymyksissä valmiiden vastausvaihtoehtojen ohella vastaajalla oli
lisäksi valittavana avoin kohta, kuten ”muu, mikä?”, jolloin vastaaja pystyi vapaasti
esittämään oman vastausvaihtoehdon, jos valmiit eivät olleet sopivia. Avoimissa
kysymyksissä vastaaja sai vapaasti muotoilla vastauksensa. Osa kyselyn kysymyksistä
oli niin sanottuja ”hyppykysymyksiä”, joissa eri vastausvaihtoehdot linkittyivät eri
jatkokysymyksiin. Näin ollen kyselyn rakenne näyttäytyi eri vastaajille erilaisena.

13

2.3 Metsänomistajakyselyn tulokset

2.3.1

Metsänomistaja profiilit

Metsänomistajien vastausten taustapiirteitä vertailtiin ”Suomalainen metsänomistaja
2010” tutkimukseen (jatkossa ”MO 2010”), joka on kattava tutkimus suomalaisesta
metsänomistajakunnasta (Hänninen ym. 2011).

Kyselyyn vastanneiden metsänomistajien ikä- ja sukupuolijakaumat on esitetty
taulukossa 3. Kyselyyn vastanneiden metsänomistajien keski-ikä oli noin 58 vuotta.
Miehet (85%) olivat laajemmin edustettuina kuin naiset verrattuna ”MO 2010” tutkimukseenkin.

Taulukko 3. Metsänomistajien ikä- ja sukupuolijakauma
Tämä tutkimus
%
58 v

MO 2010
%
60 v

Alle 45 vuotta
45-54 vuotta
55-64 vuotta
65-74 vuotta
Yli 75 vuotta

15
23
32
25
6

11
19
32
24
14

Mies
Nainen

85
15

75
25

Ikä, keskimäärin vuotta
Jakautuminen ikäluokkiin

Sukupuoli

Vastaajien jakautuminen eri ammattiryhmiin on esitetty taulukossa 4. Tutkimuksen
metsänomistajien suurimmat ammatilliset ryhmät olivat palkansaajat 39 prosentin
osuudella ja eläkeläiset 34 prosentilla. Tämä oli päinvastoin verrattuna ”MO 2010” tutkimukseen.
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Taulukko 4. Metsänomistajien ammattiasema
Tämä tutkimus
%

MO 2010
%

39
34
11
8
6
2

30
45
14
7
2
2

Ammattiasema
Palkansaaja
Eläkeläinen
Maatalousyrittäjä
Muu yrittäjä
Metsätalousyrittäjä
Muu (opiskelija, työtön)

Vastaajien metsäpinta-ala on esitetty taulukossa 5. Vastaajista 36 prosenttia omisti yli
100 hehtaaria metsää, 33 prosenttia 50-99 hehtaaria ja 32 prosenttia alle 50 hehtaaria.
Suurien tilakokokojen suhteellisesti korkeampaan osuuteen vaikuttaa se, että
Metsään.fi -palvelun otokseen valituista metsänomistajista rajattiin pois ne, jotka
omistavat metsää alle 30 hehtaaria. Suurten metsätilojen omistajat voidaan nähdä
erityisen tärkeänä digitaalisten puukauppapalveluiden asiakasryhmänä, joilla olisi
säännöllistä puunmyyntitarvetta.

Taulukko 5. Omistettujen metsätilojen yhteispinta-ala

Omistettujen metsien
yhteispinta-ala

Tämä tutkimus
%

MO 2010
%

MO 2010

8
23
33
34
2

48
32
14

61
27

Alle 20 ha
20-49 ha
50-99 ha
100-499 ha
Yli 500 ha

(pl. <20 ha)

6

12

(väh. 100 ha)

(väh. 100 ha)

Vastaajien metsätiloista 14 prosenttia sijaitsi Etelä-Suomessa, 30 prosenttia ItäSuomessa, 25 prosenttia Pohjois-Suomessa sekä 31 prosenttia Länsi-Suomessa (Kuva
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1). Suurin vastaajaryhmä oli Etelä-Savo, jossa sijaitsi 13 prosenttia vastaajien
metsätiloista.

Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden metsänomistajien metsätilojen sijainti maakuntien ja
suuralueiden mukaan.

Tämän tutkimuksen digitaalisia palveluita hyödyntävistä metsänomistajista 40
prosenttia asui yli 20 000 asukkaan kaupungeissa, kun taas ”MO 2010” tutkimuksessa
26 prosentilla oli vastaava asuinpaikka. Yli puolet (60%) vastaajista asui metsänsä
lähietäisyydellä metsästään, sillä kolmasosa (32 %) asui metsätilansa yhteydessä ja alle
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50 kilometrin päässä tilastaan asui 28 prosenttia vastaajista. ”MO 2010” tutkimuksen
metsänomistajajoukosta 42 prosenttia metsänomistajista asui tilallaan (Hänninen ym.
2011).

2.3.2

Metsänomistajien puunmyyntikäyttäytyminen

Kyselyyn vastanneista metsänomistajista 93 prosenttia oli tehnyt aikaisemmin
puukauppaa. Lähes kaikki (82%) puukauppaa tehneistä, olivat ns. oma-aloitteisia, jotka
ottavat yleensä itse yhteyttä puunostajaan tai puuta välittävään tahoon. Pieni osa (11%)
oli passiivisempia metsänomistajia puukauppojen osalta, tarkoittaen, että yleensä
ostaja, puun välittäjä tai jokin muu taho ottivat heihin yhteyttä puukauppojen
tekemiseksi. Puolet (49%) vastanneista ilmoitti tekevänsä puukauppaa vähintään joka
toinen vuosi (Kuva 2).

Myy vuosittain
n=822

22%

Joka toinen vuosi

Kerran viidessä vuodessa

27%

34%

Harvemmin
17%

Kuva 2. Metsänomistajien puunmyyntitiheys, %

Puolet vastanneista (50%) oli tehnyt puukauppaa kuluvana vuonna 2018 ja 36
prosenttia oli tehnyt edellisen puukauppansa vuosien 2017 tai 2016 aikana (Kuva 3).
Vain 6 prosentilla vastaajista viimeisin puukauppa ulottui yli 5 vuoden päähän.
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60%
50%

n=727

40%
30%
20%
10%
0%

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

50%

26%

10%

5%

3%

1%

1%

0%

1%

0%

2008 <2008
1%

2%

Kuva 3. Metsänomistajien viimeisimmän puukaupan ajankohta

Vastaajista aktiivisimpia puunmyyjiä olivat metsä- ja maatalousyrittäjät, joista 65%
myy

puuta

vuosittain.

käyttäjäkunnasta on

Näiden

kuitenkin

osuus

verrattain

digitaalisten
pieni.

puukauppapalveluiden

Suurimmat

käyttäjäryhmät,

palkansaajat ja erityisesti eläkeläiset myyvät puuta keskimäärin huomattavasti
harvemmin. Tämä voidaankin havaita ikäryhmittäisessä puunmyyntiaktiivisuudessa,
sillä puunmyyntitiheys harvenee metsänomistajan vanhentuessa (Kuva 4).

Alle 45 vuotta, n=122

32

37

31

45-54 vuotta, n=187

23

28

49

55-64 vuotta, n=264

24

25

51

65-74 vuotta, n=200
Yli 75 vuotta, n=49
Vuosittain

15
12

26

59

17
Joka toinen vuosi

71
Kerran viidessä vuodessa tai harvemmin

Kuva 4. Puunmyyntitiheys ikäryhmittäin, %
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Kuvassa 5 on esitelty, miten metsänomistajat kokevat erilaiset yhteydenottotapojen
vaivattomuuden puukaupan yhteydessä. Yleisimmin käytettyjä tapoja olivat
”perinteiset tavat” hoitaa puukauppa-asioita puhelimitse, kasvokkain tai sähköpostitse.
Näitä tapoja pidettiin myös selvästi vaivattomimpina. Perinteisten tapojen jälkeen
yleisimmin käytetty ja vaivattomimpana pidetty tapa oli metsänhoitoyhdistyksen
tarjoama puukaupallinen apu. Annetuista digitaalisten palveluiden vaihtoehdoista tuli
eniten vastauksia ”ei osaa sanoa” vastausvaihtoehtoon, joka saattaa johtua siitä, että
niistä on vielä verrattain vähän käyttökokemusta.

Kasvokkain, n=542 | ka=4,29
Puhelimitse, n=597 | ka=4,11
Sähköpostitse, n=537 | ka=4,09
Metsänhoitoyhdistyksen avustuksella,
n=505 | ka=3,97
Kuutio, n=398 | ka=3,10
Metsäyhtiön oma digitaalinen puun
suoramyyntipalvelu, n=348 | ka=3,03
Muulla tavoin, n=155 | ka=2,77
Metsäpalveluyrityksen avustuksella,
n=327 | ka=2,62
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
5=erittäin vaivatonta

4

3

2

1=erittäin vaivalloista

eos

Kuva 5. Metsänomistajien kokemus eri yhteydenottotapojen käytöstä

2.3.3

Metsänomistajien puukauppaan vaikuttavat tekijät

Metsänomistajien puukauppatarpeen syntymiseen vaikuttavista tekijöistä merkittävin
oli metsänhoidollinen tarve (ka=4,65) (Kuva 6). Metsän luonnollinen kehitys ja kasvu
vaikuttavat

metsänhoidollisten

toimenpiteiden

tarpeeseen

ja

luovat

näin

puunmyyntitarvetta. Seuraavaksi vaikuttavimpia puukaupan syntymiseen vaikuttavia
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tekijöitä olivat taloudelliset tekijät, kuten oman varallisuuden hoito (ka=3,50) ja
odotukset

puun

hinnan

kehityksestä

(ka=3,44).

Vähiten

puukauppatarpeen

syntymiseen vaikutti puunostajan tai välittäjän aloitteellisuus (ka=2,87).

Metsänhoidollinen tarve /tarve tehdä hakkuu,
n=818 | ka=4,65
Oman varallisuuden hoito, n=766 | ka=3,50
Odotukset puun hintakehityksestä
tulevaisuudessa, n=741 | ka=3,44
Puumarkkinainformaation saatavuus ja laatu,
n=723 | ka=3,05
Puunostajan/puunvälittäjän aloitteellisuus,
n=726 | ka=2,87
0%
5=vaikuttaa erittäin paljon

4

20 %
3

2

40 %

60 %

1=ei vaikuta ollenkaan

80 %

100 %

eos

Kuva 6. Puukauppatarpeen syntymiseen vaikuttavat tekijät

Kuvassa 7 esitetään yhteenveto metsänomistajan puukauppamenetelmän valintaan
vaikuttavista tekijöistä. Tärkeimmät puukauppamenetelmän valintaan vaikuttavat
tekijät olivat mahdollisuus kilpailuttaa puukauppa (ka=4,21), tarjouspyynnön
tekemisen helppous (ka=3,91) sekä ostajan tunnettuus (ka=3,83). Digitaalisen
puukauppapalvelun näkökulmasta puukaupan kilpailutuksen ja tarjouspyynnön
toteuttamisen tulisi olla metsänomistajalle hyvin vaivatonta.
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Mahdollisuus puukaupan kilpailutukselle,
n=782 | ka=4,21
Tarjouspyynnön teon helppous,
n=778 | ka=3,91
Ostajan tunnettuus, n=773 | ka=3,83
Ostajan asettamat ehdot puukaupalle,
n=747 | 3,61
Ostajan paikallisuus, n=765 | 3,26
Ostajan tarjoamat palvelupaketit,
n=751 | ka=2,99
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
5=vaikuttaa erittäin paljon

4

3

2

1=ei vaikuta ollenkaan

eos

Kuva 7. Puukauppamenetelmän valintaan vaikuttavat tekijät

Kuvassa 8 esitetään yhteenveto tekijöistä, jotka vaikuttavat metsänomistajan
käsitykseen

puukaupan

onnistumisesta.

Annetuista

vaihtoehdoista

kaikki

osoittautuivat hyvin merkittäviksi. Puukaupasta saatavan, tarjouksen mukaisen, hinnan
ohella korjuun laatu (ka=4,71) oli ratkaisevin tekijä onnistuneessa puukaupassa.
Tuloksista voi päätellä, että metsänomistajat arvostavat puukauppasopimuksen
jälkeisten toimien ja rahavirtojen ennakoitavuutta ja paikkansapitävyyttä.
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Korjuun laatu, n=802 | ka=4,71
Kauppa toteutunut tarjouksen mukaisesti,
n=806 | ka=4,54
Puun katkontatiedot, n=790 | ka=4,38
Kauppasopimuksen aikataulun noudattaminen,
n=799 | ka=4,38
Yhteydenpito kauppakumppaniin,
n=797 | ka=4,34
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
5=vaikuttaa erittäin paljon
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eos

Kuva 8. Puukaupan onnistumisen kokemukseen vaikuttavat tekijät

Metsänomistajien käsityksistä puukauppaa koskevista väitteistä voi päätellä, mitkä
asiat ovat yleisesti kunnossa ja mistä löytyy kehitettävää puukaupan teossa.
Esimerkiksi yli 60% vastaajista (ka=3,93) oli samaa mieltä, että puukaupan erilaiset
hinnoittelukäytännöt vaikeuttavat kaupantekoa (Kuva 9). Muita kehittämiskohteita voi
tulkita olevan kysynnän tavoittamisessa, puumarkkinainformaation hyödyntämisessä
sekä korjuun laadun seurannassa. Suurin osa vastaajista mielsivät tarjouspyyntöjen
tekemisen helpoksi ja kokivat puukaupan tekoon liittyvät tietonsa ja taitonsa hyviksi.
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Puukaupan erilaiset hinnoittelukäytännöt
vaikeuttavat kaupantekoa, n=874 | ka=3,93
Tarjouspyynnön tekeminen on helppoa,
n=877 | ka=3,88
Minulla on hyvät tiedot ja taidot puukaupan
tekoon liittyen, n=882 | ka=3,62
Puunostajia löytyy yleensä useita
tarjouspyyntöihin, n=874 | ka=3,46
Saatavilla olevaa puumarkkinainformaatiota
on helppo hyödyntää, n=865 | ka=3,39
Korjuun laadun seuranta on toimivaa,
n=871 | ka=3,29
0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %
5=täysin samaa mieltä
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Kuva 9. Puukauppaa koskevia väittämiä

2.3.4

Metsänomistajien asenteet puukauppaan

Metsänomistajien asenteita puukauppaan koskevassa osiossa selvitettiin suhtautumista
puukaupan kilpailutukseen ja digitaalisiin puukauppapalveluihin (Kuva 10).

Suhtautuminen puukaupan kilpailutukseen,
n=896 | ka=4,77
Suhtautuminen puukaupan digitaalisiin
palveluihin, n=896 | ka=4,20
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
5=erittäin myönteinen

4

3

2

1=erittäin kielteinen

eos

Kuva 10. Asenteet puukaupan kilpailutusta ja digipalveluja kohtaan
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Valtaosa metsänomistajista suhtautui puukaupan kilpailutukseen erittäin myönteisesti
(>70%). Suurin osa suhtautui myönteisesti myös puukaupan digitaalisiin palveluihin
(>60%). Reilu viidennes vastaajista ei osannut kuitenkaan muodostaa mielipidettään
digitaalisista palveluista. Lisäksi kysyttiin mielipidettä huutokauppamenetelmän
sopivuudesta puukauppaan, jota oli myös tarkemmin sanallisesti kuvattu. Vastauksissa
oli jokseenkin hajontaa; lähes puolet (44 %) oli sitä mieltä, että menetelmä sopisi
puukauppaan, mutta viidenneksen (20 %) mielestä menetelmä ei sopisi puukauppaan
(Kuva 11).

Huutokauppamenetelmän sopivuus
puukauppaan, n=896 | ka=3,38
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
5=sopii erittäin hyvin
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1=sopii erittäin huonosti

eos

Kuva 11. Huutokauppamenetelmän sopivuus puukauppaan

2.3.5

Kuutio.fi -palvelun käyttö tulevaisuudessa

Metsänomistajien vastauksien mukaista aikomusta käyttää Kuutio.fi -palvelua
tulevaisuudessa on esitelty Kuvassa 12. Kuutio.fi -palvelua tulevaisuudessa käyttäviksi
joko kilpailuttaakseen puukaupat itse tai etsiäkseen puukaupan välittäjän ilmoitti 29
prosenttia vastaajista. Puolet vastaajista (50 %) olivat epävarmoja Kuutio.fi -palvelun
käytöstä tulevaisuudessa. Pieni osa vastaajista (7%) ei halunnut käyttää digitaalista
palvelua puukaupoissa ollenkaan ja 14 prosenttia kertoi käyttävänsä muuta tapaa,
jolloin yleisimpinä mainittiin metsänhoitoyhdistys (38 %) tai puukauppojen
hoitaminen itse kontaktoimalla puun ostajia suoraan (42 %).
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Kilpailuttaa
puukaupat itse
Kuutiossa
21 %
Ei osaa sanoa
50 %

Etsii välittäjän Kuutiosta
8%
Käyttää muuta
tapaa
14 %

Ei halua käyttää
digipalveluja
7%

n=896

Kuva 12. Kuutio.fi -palvelun käyttö tulevaisuudessa

Kyselyyn vastanneet voidaan jakaa aktiivisiin ja passiivisiin käyttäjiin. Aktiiviset Kuutio.fi
-palvelun käyttäjät ovat tehneet puukaupan tai muun toimeksiannon. Passiiviset Kuutio.fi
-palvelun käyttäjät eivät ole käyttäneet palvelua rekisteröitymisen jälkeen tai ovat vain
kirjautuneet ja katselleet sitä. Kuutio.fi -palvelun aktiivisia käyttäjiä oli 17 prosenttia ja
passiivisia 24 prosenttia kaikista kyselyn vastaajista. Kuvassa 13 on esitetty vastaajien

aikomukset käyttää Kuutio.fi -palvelua sen mukaan, miten vastaaja on aiemmin
käyttänyt sitä. Aktiivisista käyttäjistä valtaosa aikoi käyttää palvelua uudelleen
tulevaisuudessa

kilpailuttaakseen

puukaupat

itse

tai

löytääkseen

välittäjän.

Passiivisten käyttäjien ja rekisteröitymättömien ryhmissä suurin osa oli epävarmoja
palvelun käytöstä tulevaisuudessa. Passiivisista käyttäjistä kuitenkin 35 prosenttia
aikoi toteuttaa ensimmäiset puukauppansa kuitenkin palvelun kautta.
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Aktiivinen käyttäjä, n=152

79

Passiivinen käyttäjä, n=220

9

35

Ei rekisteröitynyt, n=524

40

11

12
25

66

Aikoo käyttää
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Ei osaa sanoa

Ei aio käyttää

Kuva 13. Kuutio.fi -palvelun käyttö tulevaisuudessa palvelun käyttäjätyypin mukaan.

Vastaukset

Kuutio.fi

–palvelun

hyödyllisyydestä

puukauppatapana

olivat

yksipuolisempia ja enemmistö vastaajista koki palvelun yleisesti hyödyllisenä tapana
tehdä puukauppaa (Kuva 14). Tämä johtuu siitä, että aktiiviset käyttäjät, jotka pitivät
puukaupan tekemistä toimivana, pitivät palvelua myös hyödyllisenä ja lisäksi
enemmistö käyttäjistä, jotka eivät vielä olleet tehneet puukauppaa tai toimeksiantoja
arvioivat palvelun hyödylliseksi puukauppatavaksi.

n=272 | ka=3,97
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Kuva 14. Kuutio.fi -palvelun hyödyllisyys puukauppatapana

Kuvassa 15 esitetään yhteenveto Kuutio.fi -palvelun hyödyllisyyteen liittyvistä
väittämistä, joita kyselyyn vastanneet arvioivat. Vastaajat olivat eniten samaa mieltä
siitä, että palvelun käyttö helpottaa tarjouspyynnön tekoa (ka=4,00), mihin liittyen
suurin osa vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä myös siitä, että palvelun käyttö
helpottaa puukaupan tekoa kokonaisuudessaan ja vähentää puukaupan tekemisen
vaatimaa aikaa ja työmäärää. Vastaajista valtaosa (>60%) uskoi melko vahvasti, että
palvelu tulee tulevaisuudessa kehittämään puukaupan toimivuutta (ka=3,96).
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Kysynnän tavoittamisessa eli puunostajan löytämisessä oli eniten ristiriitaisia
mielipiteitä.

Palvelun käyttö helpottaa tarjouspyynnön tekoa,
n=272 | ka=4,00
Palvelu tulee kehittämään puukaupan
toimivuutta tulevaisuudessa, n=272 | ka=3,96
Palvelun käyttö helpottaa puukaupan tekoa
kokonaisuudessaan, n=272 | 3,71
Palvelun käyttö vähentää puukaupan
tekemiseen vaadittavaa aikaa, n=272 | ka=3,70
Palvelun käyttö vähentää puukaupan tekemisen
vaatimaa työmäärää, n=272 | ka=3,63
Palvelussa on minulle hyödyllisiä toimintoja ja
ominaisuuksia, n=272 | ka=3,58
Puunostajan löytäminen on helppoa kuutio.fipalvelun avulla, n=272 | ka=3,35
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Kuva 15. Kuutio.fi -palvelun hyödyllisyyteen liittyvät väittämät

Kuvassa 16 on esitetty yhteenveto, miten tarpeelliseksi vastaajat kokivat erilaiset
Kuutio.fi -palvelun mahdolliset kehittämistoimet, jotka esitettiin väittäminä.
Tärkeimmiksi kehityskohteiksi nousivat katkonnan vertailun huomioiminen palvelussa
(ka=4,41), puumarkkinainformaation saatavuuden ja laadun parantaminen (ka=4,14),
viestinnän parantaminen palvelun sisällä myyjän ja ostajan välillä (ka=4,10) sekä
metsänhoitotöiden ja -palvelujen hankkiminen palvelun kautta.
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Katkonnan vertailemiseen tulee kiinnittää
huomiota palvelussa, n=235 | ka=4,41
Puumarkkinainformaation saatavuuden ja laadun
parantaminen, n=230 | ka=4,14
Puukaupan osapuolten välisen viestinnän
parantaminen palvelun sisällä, n=226 | ka=4,10
Puun kysyntäkohteiden avoin karttanäkymä,
n=224 | ka=3,99
Yksittäisten metsänhoitotöiden kilpailuttaminen
/tilaaminen, n=242 | ka=3,90
Metsänhoitopalvelukokonaisuuksien
kilpailuttaminen /tilaaminen, n=226 | ka=3,72
Huutokauppaperusteinen puukauppatapa,
n=227 | ka=3,35
Metsävarallisuuden hoito osana muuta
varallisuudenhoitoa, n=218 | ka=3,25
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Kuva 16. Kuutio.fi -palvelun kehitystoimien tarpeellisuus

Kaikki vastaajat saivat antaa Kuutio.fi -palvelulle arvosanan asteikolla 1-5. Kuutio.fi palvelun yleisarvosana oli 3,6 vastausprosentin ollessa 41% (Kuva 17). Arvosana
laskettiin erikseen myös kaikkien Kuutio.fi -palveluun rekisteröityneiden vastauksista
sekä palvelussa puukauppaa tai toimeksiantoja tehneiden vastauksista. Yhteenveto eri
käyttäjäryhmien vastauksista on esitetty taulukossa 6. Tuloksista on havaittavissa, että
kun palvelun käytöstä on enemmän kokemusta, se arvioidaan keskimäärin
paremmaksi. Ero arvosanojen välillä on kuitenkin melko vähäinen.

n=369 (41%) | ka=3,57
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Kuva 17. Kuutio.fi -palvelulle annettujen arvosanojen jakauma
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80 %

90 % 100 %

Taulukko 6. Eri käyttäjäryhmien arvosana Kuutio.fi -palvelulle

Kaikki vastaajat
Kuutio.fi -palveluun rekisteröityneet
Kuutio.fi -palvelun aktiiviset käyttäjät

2.3.6

Arvosana

n

Vastaus-%

3,57
3,64
3,69

369
285
151

41 %
77 %
99 %

Kvalitatiiviset tulokset

Avoimista metsänomistajakyselyn vastauksista (Metsään.fi) saatiin yhteensä 143
kehittämisideaa ja –mielipidettä, jotka voitiin jakaa erilaisiin ryhmiin (Kuva 18).
Markkinointia, viestintää ja koulutusta käsittelevät ideat (26%) olivat suurin ryhmä,
joka täytti yhdessä seuraavaksi suurimman ryhmän, kysyntää käsittelevien ideoiden
(24%) kanssa yhteensä puolet kaikista ideoista. Kolmanneksi suurin ryhmä oli
korjuuta, katkontaa ja laadunseurantaa (10%) käsittelevät ideat. Muita pienempiä
ryhmiä olivat karttoihin, softan lisäpalveluihin ja helppokäyttöisyyteen liittyvät ideat.
Valitsimme jokaisesta ryhmästä muutamia mielenkiintoisimpia kehittämisideoita
asiantuntijoiden jatkotarkasteluun. Jatkotarkasteluissa karttatietoihin ja softan
lisäpalveluihin

liittyvät ideat laitettiin

loppuvertailuissa oli yhteensä kuusi ryhmää.
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kuitenkin

samaan

ryhmään, jolloin

Kuva 18. Metsänomistajakyselyn avoimien vastauksien ryhmittely (Metsään.fi,
n=143).

2.4 Johtopäätökset

Digitaalisten puukauppapalvelujen käytön odotetaan tulevaisuudessa lisääntyvän.
Perinteiset puukaupan menetelmät ovat kuitenkin edelleen suosiossa digitaalisia
metsäpalveluja hyödyntävienkin metsänomistajien keskuudessa ja monet eivät ole
kokeneet suoranaista tarvetta palvelun käyttöön siirtymiseen. Tämän tutkimuksen
tuloksena muodostui ymmärrys digitaalista puukauppapalvelua hyödyntävistä ja
potentiaalisista metsänomistajista sekä heidän mielipiteistään palvelun kehittämiseksi.
Aikaisemmat tutkimukset ovat koskeneet metsänomistakuntaa ja puumarkkinoita
yleisellä tasolla.
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Metsänomistajat odottavat digitaalisten palveluiden edistävän ja helpottavan
puukauppaa tulevaisuudessa. Kuutio.fi -palvelun aktiivisimmat käyttäjät pitävät sitä
hyödyllisenä tapana toteuttaa puukauppaa. Kuutio.fi -palvelu on toistaiseksi saanut
käyttäjikseen kuitenkin vasta pienen osan metsänomistajakunnasta ja näiden
”edelläkävijäkäyttäjien” asenteet palvelua kohtaan voivat olla ratkaisevassa asemassa
sen

leviämisessä.

Kyselyssä

tärkeimmät

palveluun

liittyvät

kehityskohteet

metsänomistajan näkökulmasta olivat kysynnän tavoittamiseen, hinnoitteluun sekä
katkonnan

vertailuun

liittyviä.

Haasteita

uudenlaiselle

sähköiselle

puukauppamenetelmälle luovat metsänomistajakunnan korkea ikä, alan perinteiset
toimintamallit

sekä

kilpaileminen

metsäyhtiöiden

omien

sähköisten

puukauppamenetelmien kanssa.

Digitaalisten

palveluiden

vastausten

perusteella

puukaupan

kilpailutukseen

mahdollisuuksia

etenkin
ja

tulevaisuudessa

metsänomistajien
digitaalisiin

edistävät

positiivinen

menetelmiin

kyselyn

suhteutuminen

yleisesti. Kyselyyn

vastanneista Kuutio.fi palvelun aktiivisista metsänomistajakäyttäjistä valtaosa (n.80%)
ilmoitti käyttävänsä palvelua myös tulevaisuudessa puukaupan tekemiseen.
Potentiaalisia käyttäjiä, jotka eivät osanneet vielä sanoa palvelun käytöstä
tulevaisuudessa, oli yhteensä puolet kaikista vastaajista. Potentiaalisten käyttäjien
tavoittamisen voidaankin nähdä olevan ratkaisevassa asemassa digitaalisten
puukauppapalveluiden kehittymisessä.
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3

LASERKEILAUSAINEISTON

HYÖDYNTÄMINEN

SAATAVUUDEN ALUEELLISEEN LASKENTAAN
Mika Laihanen, Antti Karhunen, Kalle Karttunen & Tapio Ranta

3.1 Metsävaratiedot

Metsävaratietoja hyödyntävät digitaaliset järjestelmät kehittyvät nopeasti. Viime
vuosien aikana Suomen metsävarojen arvioinnissa on hyödynnetty ilmassa tapahtuvaa
laserkeilausta. Metsien laserkeilaus mahdollistaa puukohtaisen mittaustiedon entistä
tarkemmin, jolla voidaan helpottaa puuvarojen arviointia. Ilmasta tehtävässä
laserkeilauksessa lentävässä laitteessa oleva laitteisto lähettää laserpulssin ja tulkitsee
vastaanotetun signaalin. Lentokoneessa oleva laserkeilain laskee sen lähettämien
laserpulssien ajan, jotka heijastuu maahan ja puiden latvoihin (Monnet 2012) (Kuva 1).

Kuva 1. Ilmasta tapahtuvan laserkeilauksen mittausperiaate (Monnet 2012).
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Laskentamalleja hyödyntäen, voidaan laserkeilatusta aineistosta määrittää alueelliset
metsävaratiedot. Ilmasta käsin tapahtuvassa laserkeilauksessa on kaksi erillistä
tekniikkaa

puustotietojen

tuottamiseen:

yksinpuintulkinta

ja

tilastollisiin

riippuvuussuhteisiin perustuva regressiomalli, jolla laserpisteaineistosta voidaan
suoraan laskea halutun alueen, esimerkiksi kuvion puuston keskipituus tai tilavuus
(Suvanto ym. 2005). Suomen metsäkeskus tuottaa nykyisin metsävaratietoa
laserkeilaukseen

ja

maastokoealoihin

pohjautuvilla

menetelmillä.

Nykyisen

metsävaratietolain mukaan kerätty metsävaratieto on julkista. Tätä ns. avointa
metsävaratietoa julkaistaan Metsään.fi-sivustolla. Henkilötietoihin yhdistettynä
metsävaratieto ei ole avointa.

Suomessa metsäalueen kokonaispinta-ala on 261 940 km2 ja tärkeimmät
omistajaryhmät ovat yksityiset metsänomistajat (61%), valtio (25%), yritykset (8%) ja
muut (5%) (Peltola 2014). Yksityisen metsänomistajan määrä on yli 630 000 henkilöä,
mutta metsä alueella voi olla useampi omistaja. Suojeltujen metsien pinta-ala on 29
630 km2. Metsien kokonaistilavuus on Suomessa 2,5 miljardia kuutiometriä (VMI12).
Metisen vuotuinen kasvu on 110 milj. m3, kun taas kokonaispoistuma oli Suomessa 82
milj. m3 (2015) (VMI12).

Etelä-Savon

aines-

ja

energiapuun

saatavuus

määritettiin

metsäkeskuksen

valtakunnallisesta laserkeilausaineistosta, joka on tarkinta kattavasti saatavilla olevaa
metsävaratietoa. Laserkeilausaineisto sisältää kuviokohtaisesti hakkuuehdotukset
myös seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Tässä tutkimuksessa analysoitiin tarkemmin
kuusi- ja mäntyvaltaiset päätehakkuukohteiden ehdotukset kuitenkin vuodelle 2018
sekä kartoitettiin päätehakkuista erikois- ja energiapuuositteita. Vertailun vuoksi
käsiteltiin kuitenkin myös 10-vuotiskauden hakkuuehdotukset. Metsäkeskus toimitti
hankkeen käyttöön laserkeilatut leimikkokohtaiset metsävara-aineistot Etelä-Savon
kunnista ja Mikkelin osalta aineistosta määritettiin tarkemmin metsäbiomassan
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saatavuus päätehakkuukohteilta. Kattavamman aineiston avulla päätehakkuiden
hakkuutähteiden ja kantojen saatavuus pystyttiin määrittämään entistä tarkemmin
leimikkokohtaisesti. Erikoispuun osalta pyrittiin selvittämään alueellista tasoa.

Laskennassa käytetty laserkeilattu metsävaratieto sisältää mm. tunnistetiedot kuvion
sijainnista, pääpuulajista, ainespuukertymästä sekä eri puulajijakeiden määrästä
kuviolla. Kuntakohtainen aineisto sisältää hakkuusuosituksia tuhansille eri kuvioille.
Yksityisen tietosuojan johdosta hankkeen toteuttajat eivät saaneet tietää kuvion
omistaja- ja sijaintitietoja.

3.2 Skenaariot

Tapaustutkimuksena käsitellään Mikkelin kunnan aluetta, joka sijaitsee Etelä-Savon
maakunnassa (Kuva 2). Etelä-Savon puuntuotannon metsämaan pinta-ala on 1,2
miljoonaa hehtaaria ja alue on tärkein puukauppa-alue Suomessa kattaen noin 10% (7,4
milj. m3 vuonna 2017) Suomen kokonaishakkuumäärästä (LUKE 2018a). Etelä-Savon
teollisuuden runkopuun kysyntä oli vuonna 2017 yhteensä 2,8 milj. m3 ja energiapuuta
käytettiin n.0,4 milj. m3, vastaavasti runkopuun hakkuut olivat 7,0 milj. m3 ja
energiapuun n.0,5 milj. m3 (LUKE 2018a). Puunhankintaan käytettävissä olevaa
metsämaata on Mikkelissä yhteensä 208 510 hehtaaria, josta päätehakkuukypsien
metsien osuus on 18,4% (38 282 ha) (LUKE 2018b).

35

Kuva 2. Etelä-Savon maakunta sijaitsee Itä-Suomessa ja alueella on 14 kuntaa
(Heinävesi ja Joroinen siirtynevät pois maakunnasta vuoden 2020 alusta).

Tässä tutkimuksessa käsiteltiin vuodelle 2018 ehdotettujen päätehakkuukohteiden
metsävaratietoja, joista eroteltiin laskennallisesti aines- ja energiapuun ositteita
saatavuuden mukaisiin laskentaskenaarioihin (Taulukko 1). Energiapuun osalta
käsiteltiin päätehakkuilta saatavaa hakkuutähteiden ja kantojen saatavuutta.
Ainespuusta eroteltiin perinteinen ainespuu (tukki- ja kuitupuu) ja erikoispuu omiksi
ositteikseen. Erikoispuulla tarkoitetaan tässä yhteydessä puuta, joka on dimensioitu
normaalista poikkeavaksi erikoispuutavaralajiksi, kuten erikoistyvitukit, pylväät,
parrut, pikkutukit jne.

Taulukko 1. Tutkimuksen skenaariot saatavuuden mukaisesti runko- ja energiapuulle
päätehakkuukohteissa

Skenaario
1
2
3
4

Saatavuus
Teoreettinen
Tekninen
Teknistaloudellinen ja -ekologinen
Myyntihalukkuuden mukainen

Ainespuu
Perinteinen*
Erikoispuu**
100 %
0%
100% (- Erikoispuu)
4-12%
100% (- Erikoispuu)
4-12%
25% (- Erikoispuu)
4-12%

Energiapuu
Hakkuutähteet
100 %
70 %
***
75 %

Kannot
100 %
70 %
***
50 %

* Ainespuu sisältäen tukki- ja kuitupuujakeet mänty- ja kuusivaltaisille leimikoille
** Erikoispuu käsittää päätehakkuukohteiden erikoispuutavaralajit (MTK 2018)
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*** Laskennassa ei ole mukana kuivia ja kuivahkoja kasvupaikkoja, eikä alle 1 ha
mäntyvaltaisia päätehakkuukohteita.

Energiapuun saatavuus päätehakkuilta käsitti hakkuutähteet ja kannot. Saatavuuden
arvioinnissa on huomioitu erilaisia rajoitteita. Energiapuun laskenta aloitetaan ainesja energiapuun teoreettisesta potentiaalista, joka käsittää koko valitun metsävaraaineiston. Seuraavaksi, jaotellaan tekninen potentiaali, jossa energiapuun saatavuus on
70% teoreettisesta potentiaalista. Kolmanneksi ekologista potentiaalia oli rajoitettu
sulkemalla pois kuivan ja kuivahkon kankaan kohteet hakkuutähteiden ja kantojen
saatavuudesta.

Lisäksi

taloudellisen

potentiaalin

rajoitteena

mäntyvaltaisten

päätehakkuukohteiden pienkohteet (<1ha) jätettiin laskennan ulkopuolelle. Lopulta
metsänomistajan myyntihalukkuudeksi arvioitiin 25% kaikista päätehakkuukohteista,
joka vaikutti myös energiapuuositteen määrään. Tämän lisäksi erillisenä energiapuun
myyntihalukkuutta arvioitiin aikaisemmin Etelä-Savon alueelle toteutetun tutkimuksen
perusteella (Mynttinen ym. 2013), jonka prosenttiosuuksina on käytetty tässä
yhteydessä hakkuutähteille 75% (tarkka 76%) ja kannoille 50% (tarkka 51%)
(Karttunen 2015).

Perinteisen ainespuun osalta ei toteutettu saatavuusrajoitteita muuten kuin
metsänomistajien myyntihalukkuuden arvioinnissa (25%). Sen sijaan erikoispuun
saatavuutta arvioitiin hyödyntäen MTK:n tilastoimien alueellisten kilpailutettujen
päätehakkuuaineistojen osalta (MTK 2018).
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3.3 Tulokset

3.3.1

Alueellinen saatavuuspotentiaali

Metsäbiomassan potentiaalit sisälsivät kaikki laserkeilatut mänty- ja kuusivaltaiset
päätehakkuukohteet

Etelä-Savon

alueella. Tuloksina

saatiin

metsäbiomassan

potentiaalit, joista Mikkelin kunta valittiin suurimpana tarkempaan tapaustarkasteluun
(Kuva 3). Taulukossa 2 ja kuvassa 4 on esitetty Mikkelin alueen aines- ja energiapuun
saatavuuspotentiaalien alueellinen yhteenveto. Skenaarioissa 2 ja 3 tekninen sekä
taloudellis-ekologinen rajoite kohdistuu vain energiapuulle.

Kuva

3.

Metsäbiomassan

tarjontapotentiaali

Etelä-Savossa

vuoden

2018

päätehakkuuehdotuksien mukaan olivat suurimmat Mikkelin kunnan alueella.

Taulukko 2. Vuoden 2018 metsäbiomassan potentiaalit valituille mänty- ja
kuusikkovaltaisten päätehakkuukohteiden osalta Mikkelin kunnan alueella (m³/a).
3

Skenaario, m /a
Saatavuus
1 Teoreettinen
2 Tekninen
3 Taloudellis-ekologinen
4 Myyntihalukkuuden mukainen

Ainespuu
Perinteinen
5 488 024
5 069 188
5 069 188
1 267 297
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Erikoispuu
418 836
418 836
104 709

Energiapuu
Hakkuutähteet
1 751 505
1 226 053
1 018 202
190 913

Kannot
1 865 853
1 306 097
1 079 518
134 940

Kuva 4. Vuoden 2018 aines-, erikois- ja energiapuun potentiaalit mänty- ja
kuusivaltaisista päätehakkuukohteista Mikkelin kunnan tapaustarkastelussa (m³/a).

3.3.2

Aines- ja energiapuujakeet

Ainespuun päätehakkuuehdotukset vuodelle 2018 määritettiin laserkeilausaineiston
pohjalta

mänty-

ja

kuusivaltaisille

kohteille

kasvupaikkaluokittain,

jossa

metsävaratieto sisältää ainespuun kertymätiedot (m³/ha ja m³/kuvio) kuviokohtaisesti.
Taulukossa x on esitetty ainespuumäärät Mikkelin alueelta.

Energiapuun saatavuus määritettiin kuusi- ja mäntyvaltaisten päätehakkuiden
hakkuutähteistä ja kannoista. Laserkeilausaineiston lähtötiedot (mm. kanto-, oksa- ja
neulasmassa) olivat ilmoitettu leimikkokohtaisesti kuiva-ainetonneina, joista laskettiin
leimikkokohtainen energiapuun saatavuus energiayksikössä (MWh) ja alueelliseen
yhteenvetoon muutettuna kiintokuutiometreiksi (m³). Lähtöaineistoista laskentaan
valittiin kasvupaikkaluokista lehtomainen kangas (2), tuore kangas (3) sekä kuivahko
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kangas (4). Energiakäyttöön menevän ainespuuksi kelpaamattoman runkopuun
(lahopuu) määrää ei laskennassa huomioitu. Päätehakkuissa energiapuun laskennassa
käytetyt alkuarvot; kuivatuoretiheys, lämpöarvo ja kosteus saapumistilassa on esitetty
taulukossa 3.

Taulukko 3. Päätehakkuiden energiapuun saatavuuden laskennan alkuarvot
hakkuutähteille ja kannoille.
Kannot
Mänty
Kuivatuoretiheys,
450
kg/m³*
Kuiva-aineen tehollinen
19,5
lämpöarvo, MJ/kg*
Kosteus saapumistilassa,
35 %
%*

Oksat

Neulaset

Kuusi

Mänty

Kuusi

Mänty

Kuusi

410

450

610

-

-

19,1

19,99

19,3

21,04

19,19

35 %

40 %

40 %

40 %

40 %

korjuun

tekninen

*

Alakangas ym. 2016, VTT 272

Päätehakkuiden

energiapuun

määrityksessä

talteensaanto,

taloudellis-ekologinen

huomioitiin

saatavuus

sekä

metsänomistajien

myyntihalukkuus. Huomioimalla em. kohdat, energiapuun saatavuus edustaa
paremmin

todellista

tilannetta

Etelä-Savossa.

Päätehakkuukohteet

jaoteltiin

laskennassa pääpuulajeittain, kasvupaikkaluokittain ja kuvion pinta-alan mukaan (yli
ja alle 1 ha). Taulukossa 4 on esitetty energiapuun saatavuus Mikkelin kunnan alueella
vuoden 2018 ehdotettujen päätehakkuukohteiden mukaisesti. Taulukko havainnollistaa
erityisesti laskennan ja kuvioiden laajuutta kunnassa. Taulukon tulokset edustavat
Mikkelin alueen teoreettista kokonaispotentiaalia ainespuulle ja energiapuulle
eroteltuna kantojen sekä oksien ja neulasten (hakkuutähteet) saatavuus.
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Taulukko 4. Energiapuun teoreettinen saatavuus päätehakkuista Mikkelin kunnan
alueella vuoden 2018 ehdotettujen päätehakkuukohteiden mukaisesti.
Mikkeli

Pinta-ala

Ainespuuta

Kantoja

Oksia

Neulasia

Mäntyvaltainen

Lukumäärä

ha

k-m3

MWh

MWh

MWh

Lehtomainen kangas, yli 1 ha

513

721

201 051

130 237

84 844

29 717

Lehtomainen kangas, alle 1 ha

857

332

86 118

56 694

37 471

12 897

Tuore kangas, yli 1 ha

2 856

4 340

1 149 033

744 047

490 553

178 808

Tuore kangas, alle 1 ha

3 339

1 387

352 802

230 116

152 781

54 757

Kuivahko kangas, yli 1 ha

1 210

1 791

390 916

254 057

173 219

62 179

Kuivahko kangas, alle 1 ha

1 326

550

120 701

79 102

53 782

19 690

Yhteensä

10 101

9 121

2 300 621

1 494 254

992 651

358 049

Pinta-ala

Ainespuuta

Kantoja

Oksia

Neulasia

Kuusivaltainen

Lukumäärä

ha

k-m3

MWh

MWh

MWh

Lehtomainen kangas, yli 1 ha

1 947

2 579

820 893

571 578

356 487

187 798

Lehtomainen kangas, alle 1 ha

1 787

623

190 844

133 970

84 240

42 886

Tuore kangas, yli 1 ha

3 902

6 199

1 756 337

1 232 555

780 663

408 577

Tuore kangas, alle 1 ha

3 557

1 435

381 238

271 951

173 563

91 013

Kuivahko kangas, yli 1 ha

86

104

23 480

16 843

10 968

5 732

Kuivahko kangas, alle 1 ha

174

62

14 612

10 556

6 832

3 551

Yhteensä

11 453

11 001

3 187 403

2 237 452

1 412 752

739 557

Laserkeilausaineistossa hakkuusuunnite painottaa 10-vuotiskaudella ensimmäisiä
vuosia, joka nostaa vuoden 2018 laskennallista osuutta. Tämä johtuu hakkuiden
toteutuksen viivästymisestä, jolloin edellisten vuosien toteutumatta jääneet kohteet
siirtyvät automaattisesti seuraavalle vuodelle. Seuraavassa taulukossa 5 on esitetty
energiapuun

saatavuus hakkuusuunnitteen perusteella koko seuraavalle 10-

vuotiskaudelle.
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Taulukko 5. Energiapuun saatavuus uudistushakkuista Mikkelissä seuraavalla 10vuotiskaudella.
Mikkeli

Pinta-ala

Ainespuuta

Kantoja

Oksia

Neulasia

Lukumäärä

ha

k-m3

MWh

MWh

MWh

Lehtomainen kangas, yli 1 ha

513

926

247 123

110 691

72 588

25 445

Lehtomainen kangas, alle 1 ha

857

473

117 884

53 138

35 383

12 117

Tuore kangas, yli 1 ha

2 856

5 614

1 421 425

635 882

423 020

154 073

Tuore kangas, alle 1 ha

3 339

1 924

465 312

209 401

140 200

38 298

Kuivahko kangas, yli 1 ha

1 210

2 517

522 457

234 970

162 071

57 663

Kuivahko kangas, alle 1 ha

1 326

775

161 837

73 333

50 397

18 213

Yhteensä

10 101

12 228

2 936 038

1 317 414

883 659

305 809

Pinta-ala

Ainespuuta

Kantoja

Oksia

Neulasia

Mäntyvaltainen

Kuusivaltainen

Lukumäärä

ha

k-m3

MWh

MWh

MWh

Lehtomainen kangas, yli 1 ha

1 947

4 007

1 214 409

578 994

378 809

196 950

Lehtomainen kangas, alle 1 ha

1 787

1 044

305 313

145 607

92 439

47 992

Tuore kangas, yli 1 ha

3 902

7 985

2 171 535

1 058 380

674 350

357 722

Tuore kangas, alle 1 ha

3 557

2 071

528 411

260 164

167 097

88 402

Kuivahko kangas, yli 1 ha

86

148

33 350

16 385

10 709

5 651

Kuivahko kangas, alle 1 ha

174

92

21 056

10 555

6 885

3 595

Yhteensä

11 453

15 348

4 274 074

2 070 085

1 330 288

700 313

3.3.3

Erikoispuu

Erikoispuu käsitti tässä tapaustutkimuksessa perinteisen ainespuun katkonnan eri
tavoin, jolloin käsitteenä on erikoispuutavaralaji. Näiden osuudet vaihtelivat puulajista
ja järeydestä riippuen vuoden 2017 alueellisesti kilpailutettujen päätehakkuiden
aineistoista (MTK Reppu). Suurin yksittäinen ryhmä oli mänty pienpuun erikoispuun
osuus, joka oli 14% koko mäntykuitupuun katkontaosuudesta (Taulukko 6). Pienin
yksittäinen osuus oli kuusen järeä erikoispuu, jota oli vain 1% koko kuusitukkipuun
katkontaosuudesta. Kuusen erikoispuun kokonaiskatkonnan osuus olikin tästä syystä
huomattavasti pienempi (4%) kuin männyn (12%).
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Taulukko 6. Mänty- ja kuusipuutavaralajien jakautuminen perinteiseen (PERUS)
ainespuun ja erikoispuun luokiteltuihin dimensioihin ja laatuihin Etelä-Savon
metsänhoitoyhdistyksen tilastoiduista päätehakkuukohteista vuonna 2017 (MTK
2018).
Puulaji

Ryhmä
MÄNTY JÄREÄ

PIENPUU

JÄREÄ+PIENPUU
KUUSI JÄREÄ

PIENPUU

JÄREÄ+PIENPUU

3.3.4

Koodi
110
111
112
113
114
115
116
120
121
122
124

210
211
212
213
214
215
220
221
222
224

Puutavaralaji
MÄNTYTUKKI
Mäntytyvitukki
Mäntyvälitukki
Mäntylatvatukki
Mäntypylväs
Mäntyerikoistukki
Mänty tukkiosa
Yhteensä
MÄNTYKUITU
Mäntypikkutukki
Mäntyparru
Mäntyerikoiskuitu
Yhteensä
Yhteensä
KUUSITUKKI
Kuusityvitukki
Kuusisorvitukki
Kuusipylväs
Kuusierikoistukki
Kuusi tukkiosa
Yhteensä
KUUSIKUITU
Kuusipikkutukki
Kuusiparru
Kuusierikoiskuitu
Yhteensä
Yhteensä

PERUS/erikoispuu Pystykaupat %-osuus
176102
PERUS
4413
3%
Erikoispuu
2162
1%
Erikoispuu
1852
1%
Erikoispuu
9983
6%
Erikoispuu
261
0%
Erikoispuu
Erikoispuu
18671
11 %
Erikoispuu
144351
PERUS
4589
3%
Erikoispuu
15288
11 %
Erikoispuu
Erikoispuu
19877
14 %
Erikoispuu
38548
12 %
Erikoispuu
200783
PERUS
1142
1%
Erikoispuu
Erikoispuu
Erikoispuu
110
0%
Erikoispuu
Erikoispuu
1252
1%
Erikoispuu
115806
PERUS
4223
4%
Erikoispuu
8638
7%
Erikoispuu
Erikoispuu
12861
11 %
Erikoispuu
14113
4%
Erikoispuu

Puun toimitusketjun kustannukset

Toimitusketjun kustannukset analysoitiin tuottavuuden ja koneiden keskimääräisten
kustannusten perusteella. Teollisuuspuun hakkuun (Nurmisen ym. 2006) ja korjuun
(Nurminen & Heinonen 2007) tuottavuudet perustuivat aikaisempiin tutkimuksiin,
kuten myös alueelliset konekustannukset (Karttunen ym. 2017). Kantohintojen
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lähtökohdat perustuivat metsänhoitoyhdistyksien kilpailuttamiin päätehakkuiden
alueellisiin hintoihin vuonna 2017 (MTK 2018), josta eroteltiin perinteiset
puutavaralajit ja erikoispuutavaralajien keskimääräiset kantohinnat.

Etelä-Savon keskimääräiset kokonaiskustannukset esiteltiin mänty- ja kuusivaltaisten
päätehakkuukohteiden

puutavaralajeille

(Kuva

4).

Kuusivaltaisten

päätehakkuukohteiden kokonaiskustannukset esiteltiin myös etäisyyden suhteen (Kuva
5).

Kuva 4. Keskimääräiset kokonaiskustannukset (€/m 3) mänty- ja kuusivaltaisten
päätehakkuukohteiden puutavaralajeille (aines-, erikois- ja energiapuu) toimitettuna
käyttöpaikoille (100 km).
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Kuva

5.

Keskimääräiset

kokonaiskustannukset

kuusikkovaltaisten

päätehakkuukohteiden puutavaralajeille etäisyyden suhteen.

Kokonaiskustannuksista voidaan havaita, että erikoispuista maksetut kantohinnat
olivat korkeampia kuin perinteisten puutavaralajien kantohinnat. Erityisesti perinteinen
kuitupuu ja pienpuuksi luokiteltu erikoispuutavaralaji erottui selvällä hintaerolla.
Toisaalta pikkutukin sahausta on vähennetty, kun kuitupuulle on ollut kysyntää ja hinta
on noussut lähiaikoina (Maaseudun tulevaisuus 2018).

Energiapuusta maksetut

kantorahatulot olivat hyvin pienet, mutta keskimääräiset kokonaiskustannukset
nousivat etäisyyden suhteen nopeammin, jolloin erityisesti kantojen kustannukset
ylittivät kuitupuun laskennalliset kustannukset jo 30 km kohdalla. Kantoja onkin
käytetty marginaalisesti vain suurilla käyttöpaikoilla ja lisäksi logistiikassa tarvitaan
usein terminaalitoimintoja, jotka voivat lisätä kustannuksia.
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3.4 Johtopäätökset

Etelä-Savossa olisi halua käyttää puuta entistä enemmän myös paikallistasolla. Tässä
tutkimuksessa tarkasteltiin aines-, erikois- ja energiapuun saatavuutta ja kustannuksia
Etelä-Savossa ja erityisesti Mikkelin kunnan alueella. Tarkastelussa puutavaralajien
saatavuutta arvioitaessa hyödynnettiin laserkeilausaineistoja. Havaitsimme, että
teoreettisesti

puuta

on

saatavilla

runsaasti

vuosittain

ehdotetuista

päätehakkuukohteista, mutta todellista saatavuutta rajoittaa moni tekijä. Suurimpana
rajoittavana

tekijänä

vuosittaisessa

tarkastelussa

oli

metsänomistajien

myyntihalukkuus. Toisaalta alueellisten hakkuumahdollisuuksien arvioinnissa pitäisi
ottaa huomioon kestävyysnäkökulmat pidemmältä aikaväliltä. Mikäli päätehakkuita
lisätään vuositasolla voimakkaasti, voi puuston poistuma laskea alueella suuremmaksi
kuin vuosittainen kasvu. Tällöin uusiutuvan puuraaka-aineen kestävyysmääritelmä
kyseenalaistuu ainakin paikallisesti.

Tapaustarkastelulla pyrittiin selvittämään erityisesti erikoispuun paikallista saatavuutta
päätehakkuukohteista.

Erikoispuun

laskennallinen

määrittäminen

toteutettiin

vertailemalla erikoispuuksi dimensionsa ja laatunsa puolesta laskettavaa puuraakaainetta. Tässä käsiteltiin vain kahden merkittävimmän puulajin kuusen ja männyn
saatavuutta ja jätettiin ulkopuolelle muut erikoispuulajit. Erikoispuudimensiot
edustivat noin 4-12 % metsänhoitoyhdistysten kilpailuttamien päätehakkuukohteiden
puutavaralajeista

verrattuna

perinteisten

puutavaralajien

luokitukseen.

Tapaustarkastelun mukaan Mikkelin kunnan alueen mänty- ja kuusivaltaisista
kohteista voitaisiin nykyisen katkonnan perusteella saada erikoispuuta noin 100 000
m3, kun metsänomistajien myyntihalukkuus laserkeilauksen mukaan ehdotetuista
päätehakkuukohteista

arvioidaan

olevan

neljäsosa

(25%)

vuosittaisesta

kokonaispotentiaalista. On hyvä muistaa, että muiden puulajien huomioon ottaminen
nostaisi erikoispuun tarjontapotentiaalia, mutta olisi silti huomattavasti pienempi
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verrattuna muihin jakeisiin. Toisaalta kysyntä luo erikoispuumarkkinat, jolloin
katkonta ja laadutus voisi sopeutua uuteen tilanteeseen.

Energiapuun alueelliseen laskentaan vaikuttaa päätehakkuiden toteutuksiakin
tarkempien energiapuun ositteiden myyntihalukkuuksien lisäksi myös tekniset ja
ekologis-ekonomistiset rajoitteet. Lisärajoitteetkin huomioon ottaen energiapuun
(hakkuutähteiden ja kantojen) saatavuus päätehakkuilta oli tapaustarkastelussa
Mikkelin kunnan alueella yli 300 000 m3. Toisaalta kantojen hyödyntäminen on
nykyisin melko vähäistä alueella. Laskennallisesta energiapuun saatavuudesta reilu
kolmasosa oli kantoja. Päätehakkuukohteiden lisäksi olisi kuitenkin energiapuuta
saatavilla runsaasti nuoren metsän kunnostuskohteista, mutta tässä yhteydessä niitä ei
otettu mukaan tarkasteluun.
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4

METSÄHUUTO HANKKEEN PALVELUMUOTOILU
Kalle Karttunen, Rabins Gaudel & Tytti Vuorikari

4.1 Palvelumuotoilun lähtökohdat

Palvelumuotoilussa lähtökohtana on palvelun käyttäjä. Erilaisia digitaalisia ja fyysisiä
palveluita tulisi muotoilla siten, että palvelun tuotantoon osallistuvan ja loppukäyttäjän
ääni nousee esille. Palvelumuotoiluun liittyy keskeisesti yhteissuunnittelu, eli
käyttäjien kanssa tehty luova työ, jonka kautta on mahdollista arvioida ja kehittää
ideoita jo olemassa olevia ideoita eteenpäin. Ideat kuvataan visuaalisesti. Erilaiset
kuvakertomukset, havainnollistavat piirrokset ja jopa videot mahdollistavat
palveluiden kehittäjille helpomman ymmärryksen siitä, mistä palvelussa on kysymys
(Miettinen 2011). Palvelumuotoilijan erityisosaamista olisi hyvä hyödyntää myös
työpajojen suunnittelussa, jotta yhteissuunnittelusta ja ideoiden arvioinnista saataisiin
mahdollisimman paljon tietoa irti. Keskusteleva tapa, jossa otetaan huomioon sekä
palveluiden tuottajat että loppukäyttäjät, takaa hyvän pohjan ideoiden viemiseksi
toteutukseen asti.

Palvelumuotoilun prosesseissa tarvitaan käyttäjän ymmärtämistä, hyviä sosiaalisia
taitoja, luovuutta ja kykyä visuaaliseen ajatteluun. Lisäksi palvelumuotoilijan on hyvä
hallita laaja kirjo erilaisia menetelmiä ja työkaluja, joita hän hyödyntää eri
palvelumuotoiluprosessin

vaiheissa. ”MetsäHuuto”–hankkeen palvelumuotoilun

prosessi toteutettiin nelivaiheisesti Magerin–mallia mukaillen (Miettinen 2011). Nämä
vaiheet olivat tieto, ideat, arviointi ja toteutus. Toteutusvaihe esiteltiin digitaalisen
puukauppamallin kuvauksena palvelumuotoilun keinoin, mutta käytännön toteutus jää
kuitenkin julkisen hankkeen ulkopuolelle ja yritystoimijoiden edistettäväksi.
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4.1.1

Tieto

”Tieto”–vaihetta kutsutaan myös palveluratkaisujen tutkimisen vaiheeksi. Tässä
vaiheessa tunnistetaan käyttäjien tarpeita ja kokemuksia. Tämän vaiheen aikana
kerätystä tiedosta saadaan muodostettua pohja seuraavalle vaiheelle. MetsäHuuto
hankkeessa tiedon kerääminen ja käyttäjien tarpeisiin tutustuminen tapahtui
kohdennetun asiakaskyselyn avulla.

4.1.2

Ideat

”Ideat”–vaihetta kutsutaan myös nimellä ”uusien ratkaisuiden luominen” –vaiheeksi.
Tässä vaiheessa tuotetaan ideoita ja tehdään myös yhteissuunnittelua käyttäjien kanssa.
Tässä vaiheessa ideoita on hyvä saada sellaiseen muotoon, että se on helposti
ymmärrettävissä arviointivaiheessa. Visualisoinnit ideoista ovat tässä vaiheessa
tärkeitä.

Idea esiteltiin luomalla tapaustutkimus metsän laserkeilausaineistoja ja paikkatietoa
hyödyntäen. Tapaustutkimuksessa arvioitiin puun kysyntää ja tarjontakohteiden
saatavuutta ja paikallista saavutettavuutta sekä esiteltiin sen hyödyntämistä
paikkatietoympäristössä.

4.2 Ideat: Paikallinen puu paikkatietoympäristössä

Paikallista puun kysyntää ja tarjontaa demonstroitiin tapaustutkimuksen yhteydessä
paikkatietoympäristössä. Prosessikaavio kuvastaa millaisia aineistoja hyödynnettiin
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aines-,

erikois-

ja

energiapuun

kysynnän

ja

tarjonnan

kuvaamisessa

paikkatietoympäristössä (Kuva 1).

Metsäenergia
(hakkuutähde,
kannot)

Tarjonta

Metsävaratieto/
laserkeilaus
(metsään.fi)

Päätehakkuuehdotukset, 2018

Tukkipuu

Erikoispuu

Kuitupuu

Erikoispuu

Saatavuus

ALKU

Etelä-Savo

Käyttömäärä

Tapaustarkastelu:
Mikkelin kunta

LOPPU

Kustannukset

Kysyntä

Käyttöpaikat
(tilastokeskus)

Lämpö- ja
voimalaitokset
(kerätty tieto)

Kaukokuljetus
(€/km)

Teolllisuuspuun
käyttäjät
(kerätty tieto)

Tienvarsikustannus

Erikoispuun
käyttäjät
(tilastokeskus)

Kuva

1.

Prosessikaavio

kysyntä-

Korjuukustannus

Kantohinta

ja

tarjontakohteiden

hyödyntämisestä

paikkatietoympäristössä.

4.2.1

Kysyntäkohteiden jaottelu

Puun alueellisia kysyntäkohteita julkaistaan tilastokeskuksen toimialaluokituksena;
”16100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys” (Tilastokeskus 2018). Tilasto ei kuitenkaan
sisältänyt suurimpien teollisuuskohteiden tietoja, jotka olivat muuten tiedossa. EteläSavossa on kaikkiaan 9 kpl suurta teollisuuspuuta käyttävää sahaa tai vaneritehdasta ja
55 kpl pienempää puunkäyttäjää (Kuva 2). Lisäksi on 41 kpl energiapuuta käyttävää
pientä lämpölaitosta sekä 2 kpl suurempaa CHP-laitosta, joiden tiedot on kerätty
aikaisemmissa hankkeissa (Karttunen ym. 2017). Maakunnassa ei ole lainkaan
kuiduttavaa massa- ja paperiteollisuutta. Mikkelin kunnan alueella on edustettuna
useita isoja ja pieniä puuta käyttäviä kohteita.
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Kuva 2. Etelä-Savon (vasen) ja tarkennettuna Mikkelin kunnan (oikea) alueella
sijaitsevia aines-, erikois- ja energiapuun käyttöpaikkoja käyttömäärien suhteen.

4.2.2

Erikoispuun kuvaaminen paikkatietoympäristössä

Erikoispuulajit ovat puulajeja, jotka esiintyvät rajoitetusti luontaisen kasvualueensa
ulkopuolella, omaavat pienen osuuden metsäpinta-alasta ja vuotuisesta kasvusta sekä
ovat rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan poikkeavia (Kärki 1997). Erikoispuulajien
lisäksi voidaan puhua erikoispuutavaralajeista, jotka voivat olla mitä puulajia tahansa,
mutta lasketaan käyttötarkoituksen, erikoisten dimensioiden tai vähäisen käyttömäärän
vuoksi erikoispuutavaralajiksi. Erikoispuutavaraa on käyttökohteen edellyttämiin
mittoihin sahattu ja katkottu puutavara (Lakio 1953).
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Demonstraatiolla

pyrittiin

osoittamaan

etenkin

mahdollisuuksia

käsitellä

erikoispuukohteita avointa metsävaratietoa hyödyntäen. Paikkatieto-ohjelmistolla
pystytään erottelemaan ja seulomaan metsävaratietoa erikoispuulajien ja –
puutavaralajien mukaisesti karttanäkymään (Kuva 3). Tässä haettiin esimerkkinä
erikoispuukohteita, jotka voisivat olla pylvästuotannon kannalta sopivia. Näin
eroteltiin aineistosta mäntyvaltaiset päätehakkuukohteet, josta seulottiin yli 26 cm
keskiläpimitaltaan olevat kohteet. Tämänkaltaista tietoa olisi mahdollista hyödyntää
käyttöpaikkojen puunhankinnan suunnittelussa. Samaan tapaan olisi mahdollista rajata
eri puulajien erikoispuutavaralaji mitoituksien mukaisia kohteita. Tosin puun laatua ei
vielä pystytä etukäteen arvioimaan metsävaratiedoista.

Kuva 3. Mikkelin kaupungin lähialueen päätehakkuukohteita, johon on valittu
erikoispuutavaralajina mäntyvaltaisten läpimittaluokittain seulottuna potentiaaliset
pylväskohteet, joissa puun keskiläpimitta D 1.3 > 26 cm.
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4.2.3

Erikoispuulajit metsävaratietona

Erikoispuulajien erottelu laserkeilauksella vaatii enemmän käsittelyä. Laserkeilaus
sisältääkin puulajikohtaiset jaottelut vain karkealla tasolla. Puulajijakoa on toteutettu
yhdistämällä tiheäpulssista laserdataa, ilmakuvia ja laserintensiteettiä (Holopainen ym.
2011). Lisäksi laserin korkeusjakaumaa, latvuksen muotoa ja sävypiirteitä
luokittelemalla on päästy lupaaviin tuloksiin (Holmgren ym. 2008). Näissäkin
puhutaan kuitenkin vain peruspuulajien erottelusta. Vähempiarvoisten erikoispuulajien
luokitteluun suoraan laserkeilausaineistosta ei ole aiemmin nähty tarvetta.

Avoimista metsään.fi -palvelun tiedoista löytyy kuitenkin myös laaja-alaisemmin
metsävaratietoa. Tällöin kuviotietojen osina on myös listattuna peruspuulajien lisäksi
muita puulajeja, mikäli niistä on metsävaran keruun yhteydessä saatu paikkaan sidottua
informaatiota. Tällaista kohdetietoa on saatavilla melko laajasti ja paikkatietoohjelmistoja hyödyntäen sitä pystytään seulomaan halutuista kohteista. Etelä-Savon
alueelta (LIITE 2) ja Mikkelin kunnan alueelta (Kuva 4) eroteltiin esimerkkikohteiksi
haapa, lehtikuusi, tervaleppä ja pihlaja.
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Kuva 4. Erikoispuulajeja (haapa, lehtikuusi, tervaleppä, pihlaja) metsävara-aineistosta
Mikkelin kunnan alueelta (vasen) ja tarkennettuna kuviotietojen mukaisesti (oikea).

4.2.4

Kysynnän ja tarjonnan suhde

Alueellisen kysynnän ja tarjonnan suhde määrittää osin puunhankinnassa tarvitaanko
alueelle kysyntäkohteiden tarvitsemaa puuta alueen ulkopuolelta vai voidaanko sitä
saada lähempää riittävästi ja onko alueella mahdollisesti ylijäämää jopa vientiin
muualle jalostettavaksi. Kilpailutekijät määrittävät käytännössä puun tuontia ja vientiä
alueiden välillä, mutta toisaalta logistisesti olisi edullisinta kuljettaa puuta
mahdollisimman läheltä sijaitsevilta kohteilta käyttöpaikoille. Vaikka Mikkelin
kunnassa

oli

tapaustarkastelun

mukaisesti

suurin

päätehakkuukohteiden

tarjontapotentiaali, oli myös puun kysyntä alueellisesti suurinta. Tämä ilmenee hyvin
esimerkiksi energiapuun kysynnän ja tarjonnan suhteena, jossa Mikkelin kunnan
alueen päätehakkuiden hakkuutähteellä kyetään kattamaan vain oman alueen tuotantoa,
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mutta muissa kunnissa on ylijäämää suhteessa paikalliseen kysyntään (Kuva 5).

Kuva 5. Kysynnän ja tarjonnan suhde oli Etelä-Savossa tasapainossa, mutta muissa
kunnissa oli laskennallisesti enemmän tarjontaa kuin kysyntää (tapaus: energiapuu,
hakkuutähde)

4.3 Arviointi: Työpajatyöskentely

4.3.1

Arviointitapa

”MetsäHuuto” hankkeen yhteydessä toteutettiin kaksi työpajaa, joilla pyrittiin saamaan
asiantuntijoiden

näkemykset

esille

erikoispuun

saatavuuden

parantamiseksi.

Ensimmäisen työpajan aiheena oli ”Erikoispuun saatavuuden parantaminen”
(16.11.2018) hyödyntäen puukaupan digitaalisuutta. Toisessa työpajassa lähdettiin
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käytännön puunhankinnan näkökulmasta, jonka aiheena oli ”Erikoispuun saatavuutta
parantava palveluketju” (14.12.2018).

4.3.2

Työpaja 1. ”Erikoispuun saatavuuden parantaminen”

Ensimmäisessä työpajassa oli edustettuna kahdeksan asiantuntijaa, jotka jaettiin
kolmeen

ryhmään.

He

olivat

etukäteen

arvioineen

ja

pisteyttäneet

metsänomistajakyselyn avoimissa kohdissa esiin tulleita kehitysehdotuksia ja mielipiteitä. Liitteenä yhteenveto etukäteen arvioiduista kyselyn mielipiteistä (Liite 1).
Näiden pohjalta pyydettiin ryhmiä käymään keskustelua ja nimeämään kolme parasta
ehdotusta (TOP 3). Yhteenvetona saatiin listattua seuraavat mielenkiintoisimmat ideat
ja mielipiteet.

Helppokäyttöisyyteen liittyvät ideat ja mielipiteet saivat eniten yhteistä kannatusta
(Ka.9,5). Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että ”Digitaalisen puukapan käyttöliittymän
pitäisi olla helppokäyttöinen…” (Ka.10,0) sekä mahdollisimman ”…yksinkertainen
käyttää” (Ka.10,0). ”Puukaupan tarjousten vertailtavuus pitäisi olla helppoa
digitaalisessa järjestelmässä” (Ka.9,8). Markkinointi, koulutus- ja viestintäideoista ja
mielipiteistä nousi tärkeimmäksi ja TOP 3 jaottelussakin esiin ”Digitaalinen
puukauppapalvelu Kuutio.fi on yhteinen kehittämiskohde, joten sen täytyy tehdä
itsensä tunnetuksi” (Ka.9,5). Kysyntään liittyvistä ideoista ja mielipiteistä nousi
tärkeimmäksi, että ”Myös pienet paikalliset puunostajat tulisi saada näkyville
palvelussa” (Ka.9,2). Kartta- ja softalisäpalveluihin liittyvien ideoiden ja mielipiteiden
joukosta nousi tärkeimmäksi se, että ”Tarkat metsävaratiedot ovat oleellisia, jotta
puukauppaa voidaan ajoittaa oikein…” (Ka.9,2) ja että ”…ja riippumatta siitä milloin
ne on toteutettu” (Ka.9,0).
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Työpajan seuraavassa vaiheessa lähdettiin ryhmien kesken ideoimaan uusia
kehitysehdotuksia ja valitsemaan niistä ryhmän kesken kolme parasta vaihtoehtoa,
jotka käsittelivät erikoispuun saatavuuden parantamista 1. tarjonnan, 2. hankinnan ja
3. kysynnän lähtökohdista. Yhteenvetona nousi esille seuraavia vaihtoehtoja. 1.
Tarjonta: Metsävaratietojen laatu, ajankohtaisuus ja määrä todettiin yhteisesti tärkeiksi.
Todettiin, ettei nykyiset metsänhoitokäytännöt suosi erikoispuun kasvatusta. 2.
Hankinta: Erikoispuun hankintaan voitaisiin soveltaa ”palveluketju” ajatusta, jossa
hyödynnettäisiin digitalisaation mahdollistamia uusia toimintamalleja. Erikoispuun
palveluketjulla tarkoitetaan palvelumallia, jossa isoilla ja pienillä toimijoilla tulisi olla
samanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet puunhankinnassa, vaikka lähtökohdat ovat
erilaiset ja kilpailua on samoilla markkinoilla. Palveluketjussa voitaisiin soveltaa uutta
liiketoiminta-ajattelua (”Metsätalkkari”). Uusissa toimintamalleissa tärkeitä tekijöitä
olisivat etenkin organisoitu yhteistyö isompien ja pienempien toimijoiden välillä, joista
molemmat voisivat saada hyötyjä. Pienemmät saisivat tehostettua erikoispuun
hankintaa ja isommat imagohyötyjä ja paikallisen toimituskohteen erikoispuille.
Erikoispuun selkeä hinnoittelu ja laatuluokittelu ovat oleellisia uskottavalle
hankinnalle. Erikoispuusta voitaisiin käyttää termiä arvopuu sen arvostuksen ja
kysynnän nostamiseksi. Arvopuun ei pitäisi päätyä energiapuuksi. 3. Kysyntä: Pitäisi
tunnistaa erikoispuun kasvaneet mahdollisuudet liiketoiminnassa ja kasvattaa
erikoispuun sahausta ja jatkojalostusta myös Suomessa (esim. Baltian maissa
erikoispuun tuotanto ja arvostus ovat paremmalla tasolla). Erikoispuun ostajien
aktivoituminen digitaalisten järjestelmien kautta ilmoittamaan mitä ja millaista puuta
tarvitsevat milloinkin, saattaisi avata lähimarkkinoita. Kysyntä luo tarjontaa ja olisi
tärkeä korostaa lähituotannon merkitystä.

4.3.3

Työpaja 2. ”Erikoispuun saatavuutta parantava palveluketju”

Toisessa työpajassa oli edustettuna projektipäällikön ja palvelumuotoilun asiantuntijan
lisäksi kaksi henkilöä, jotka edustivat erikoispuun hankinnan ja tuotannon osaamista.
Heistä toinen henkilö oli ollut aikaisemmassa työpajassa ideoimassa erikoispuun
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palveluketjua. Työpajan aiheena oli esittää ”Erikoispuun saatavuutta parantava
palveluketju” prosessia käytännössä hyödyntäen edellisessä työpajassa pisteytettyjä
kyselytuloksia ja kuvaamalla prosessia palvelumuotoilun keinoin.

Lopputuloksena saatiin

arvioitua metsänomistajakyselyn

mielenkiintoisimpien

mielipiteiden ja –kehitysehdotusten ensimmäisessä työpajassa arvioiduille tuloksille
niiden erikoispuun saatavuutta parantavaa vaikutusta ja toteutuskelpoisuutta. Kaikki
valikoidut ideat ja mielipiteet todettiin hyvin toteutuskelpoisiksi. Lähes jokaisella
todettiin olevan erikoispuun saatavuutta parantava vaikutus. Korkeimmaksi nostettiin
seuraava kehitysidea: ”Kaikki mahdolliset ostajat ja välittäjät pitäisi saada mukaan
Kuutio.fi -palveluun”.

Työpajan loppuosiossa pyrittiin kuvailemaan palvelumallin prosessia (Kuva 6) ja
toimintamallia osana erikoispuun käytännön hankintaa (Kuva 7). Erikoispuun
saatavuuden parantamiseksi esitettiin ratkaisuksi palveluketjua, jossa olisi ns.
”Metsätalkkari” toimija, johon voitaisiin olla luontevasti yhteydessä. ”Metsätalkkari”
sopisi leimikon puutavaran toimittamisista sekä isoille toimijoille, että erityisesti
erikoispuun toimittamisista pienemmille tehtaille. Erikoispuu voitaisiin sopia
hankittavan hakkuiden yhteydessä tienvarteen myös muiden puunhankintaverkostojen
kautta.

Kokonaispalveluketju

olisi

sovittu

paikallisten

toimijoiden

kanssa

kulloiseenkin tarpeeseen. ”Metsätalkkari” ymmärtäisi niin metsäomistajan, korjuusta
vastaavan toimijan kuin sahurin tarpeita. ”Metsätalkkari” voisi olla uusi ammattiryhmä
puunhankinnassa. ”Metsätalkkari” voisi toisaalta olla myös digitaalinen sovellus, jolla
kysyntä ja tarjonta saataisiin kohtaamaan paremmin ja hankinta toimimaan
käytännössä. Digitaaliseksi sovellukseksi voi mieltää hankkeessa demonstroitua
paikkatietosovellusta.
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Kuva 6. Erikoispuun palvelumallin prosessikuva.

Kuva 7. Erikoispuun hankinnan palvelumallin kuvaus (piirros: Tytti Vuorikari).
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4.4 Toteutus: Digitaalisen huutokauppapalvelun kuvaus

4.4.1

”MetsäHuuto” erikoispuun huutokauppapalvelun kuvaus

Hankkeen

mukaisesti

ajatuksena

oli

demonstroida

paikallisen

erikoispuun

huutokauppapalvelun toimintamallia osana digitaalista puukaupan kilpailutusta.
Palvelumallin kuvaus toteutettiin prosessipiirroksilla, joissa esitettiin palvelu sekä
metsänomistajan eli puun myyjän (Kuva 8) että puun ostajan (Kuva 9) aloitteesta
lähtevänä.

Puun myyjä asettaa omalta metsätilalta löytyvän ”pylväs” erikoispuukohteensa
myyntiin huutokauppapalveluun myyntitarjouksella viikon ajaksi (Kuva 7). Kaksi
ostajaa alkaa kilpailemaan kohteesta korottaen huutokauppapalvelussa kohteen hintaa.
Korkeimman hinnan tehnyt ostaja voittaa lopulta huutokaupan, jolloin edetään
puukauppasopimukseen. Lopuksi myyjä katselee jo uusia ”parru” erikoispuun
myyntikohteita, joista jättää uuden myyntitarjouksen.
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Kuva 8. Huutokauppapalvelun kuvaus metsänomistajan lähtökohdasta (piirros: Tytti
Vuorikari).

Vastaavasti avointa dataa hyödyntävän huutokauppapalvelun tarjouskilpailun voi
aloittaa puun ostaja, joka etsii palvelusta sopivia ”pylväs” erikoispuukohteita (Kuva 8).
Löytäessään sopivan, hän toteuttaa ostotarjouksen, jolloin tieto menee myyjälle
(metsänomistaja).

Myyjä

haluaa,

että

puukauppa

jätetään

avoimeen

huutokauppapalveluun. Tällöin puukaupalle tulee kilpailevia ostotarjouksia ja hinta
nousee. Huutokauppa päättyy, jolloin korkeimman tarjouksen tehneen kanssa edetään
puukauppasopimukseen. ”Pylväs” erikoispuukohteen huutokaupan kilpailun hävinnyt
puunostaja katselee kuitenkin palvelusta jo uusia erikoispuun ”parru” ostokohteita.
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Kuva 9. Huutokauppapalvelun kuvaus erikoispuun käyttäjän lähtökohdasta (piirros:
Tytti Vuorikari).
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5

YHTEENVETO

”MetsäHuuto” hankkeen tavoitteena oli kartoittaa paikallisten puutavaralajien
asiakaslähtöisen digitaalisen puukauppamallin mahdollisuuksia olemassa olevien
puukauppatapojen

rinnalla. Hankkeen

palvelumuotoilun

prosessi

toteutettiin

nelivaiheisesti (Magerin malli), joita olivat ”tieto-, ideat-, arviointi- ja toteutus”–
vaiheet.

Hankkeen ”tieto”–vaihe kerättiin kohdennetun metsänomistajakyselyn avulla, jossa
tarkasteltiin puukaupan digitaalisen palvelun toiminnallisuutta ja asiakaslähtöistä
kehittämistä asiakastarpeiden ja -kokemuksen näkökulmista. Kysely toteutettiin
erillisenä opinnäytetyönä, mutta yhteistyössä hankeorganisaation ja yritysten kanssa.
Kyselyaineisto kerättiin sekä Kuutio.fi että Metsään.fi -palveluiden käyttäjäksi
rekisteröityneiltä metsänomistajilta. Kyselyn pohjalta pyrittiin selvittämään, miten
digitaalista puukauppapalvelua voitaisiin asiakaslähtöisesti kehittää. Kyselyn tulosten
perusteella tärkeimpinä palveluun liittyvinä kehityskohteita metsänomistajat näkivät
kysynnän tavoittamisen parantamisen sekä hinnoittelu- ja katkontatietojen vertailun
lisäämisen palvelussa.

Vaikka perinteiset puukaupan menetelmät olivat kyselynkin perusteella edelleen
suosiossa, voi digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia tulevaisuudessa edistää
etenkin metsänomistajien positiivinen suhteutuminen puukaupan kilpailutukseen ja
digitaalisiin menetelmiin yleisesti. Potentiaalisia käyttäjiä, jotka eivät osanneet vielä
sanoa digitaalisen puukauppapalvelun käytöstä tulevaisuudessa, oli yhteensä puolet
kaikista vastaajista. Toisaalta kyselyyn vastanneista Kuutio.fi -palvelun aktiivisista
metsänomistajakäyttäjistä valtaosa (n.80%) ilmoitti käyttävänsä palvelua myös
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tulevaisuudessa

puukaupan

tekemiseen.

Tämän

tähden

digitaalisten

puukauppapalveluiden potentiaalisten käyttäjien tavoittaminen voidaankin nähdä
olevan ratkaisevassa asemassa niiden kehittymisessä.

Hankkeen

”ideat”–vaihe

esiteltiin

laskennallisesti

luomalla

tapaustutkimus

hyödyntäen metsän laserkeilausaineistoja ja paikkatietoa. Tapaustutkimuksessa
arvioitiin

puun

kysyntää

ja

tarjontakohteiden

saatavuutta

ja

paikallista

saavutettavuutta. Havaitsimme, että teoreettisesti puuta on saatavilla runsaasti
vuosittain ehdotetuista päätehakkuukohteista, mutta todellista saatavuutta rajoittaa
moni tekijä, kuten metsänomistajien myyntihalukkuus. Erikoispuun laskennallinen
määrittäminen toteutettiin vertailemalla erikoispuuksi dimensionsa ja laatunsa puolesta
laskettavaa puuraaka-ainetta. Näitä oli tapaustarkastelun perusteella huomattavasti
vähemmän (alle 10%) kuin muita puutavaralajien ositteita. Toisaalta paikallisten
erikoispuutavaralajien

kantohinnat

olivat

korkeampia,

joka

voi

motivoida

metsänomistajia ja heidän yhteistyökumppaneitaan ottamaan katkontatekijöitä
tarkemmin huomioon puukaupoissa.

Hankkeen ”arviointi”–vaiheessa toteutettiin kaksi työpajaa, joilla pyrittiin saamaan
asiantuntijoiden

näkemykset

esille

erikoispuun

saatavuuden

parantamiseksi.

Ensimmäisessä työpajassa arvioitiin ja pisteytettiin metsänomistajakyselyn avoimissa
kohdissa esiin tulleita kehitysehdotuksia ja –mielipiteitä (Liite 1). Työpajan
seuraavassa vaiheessa ideoitiin uusia kehitysehdotuksia erikoispuun saatavuuden
parantamista tarjonnan, hankinnan ja kysynnän lähtökohdista. Tarjonnan osalta
metsävaratietojen laatu, ajankohtaisuus ja määrä todettiin yhteisesti tärkeiksi.
Erikoispuun hankinnan kehittämisen osalta esiin nousi ”palveluketju”, jossa isot ja
pienet toimijat voisivat tehdä joustavampaa alueellista yhteistyötä puunhankinnassa.
Kysynnän kehittämisen osalta todettiin, että pitäisi paremmin tunnistaa erikoispuun
kasvaneet mahdollisuudet liiketoiminnassa ja kasvattaa erikoispuun sahausta ja
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jatkojalostusta sekä aktivoitua digitaalisten järjestelmien kautta paikallisilla
puumarkkinoilla.

Toisen työpajassa tavoitteena oli edistää erikoispuun saatavuutta parantavan
palveluketjun prosessia palvelumuotoilun keinoin. Työpajassa kuvailtiin palveluketjun
prosessia osana erikoispuun käytännön hankintaa. Tuloksena esiteltiin ”Metsätalkkari”
toimija, joka sopisi erikoispuun toimituksista alueen ja verkostojen ominaisuudet
huomioon ottaen. ”Metsätalkkari” voisi olla toisaalta myös digitaalinen sovellus, jonka
palvelumallissa kysyntä ja tarjonta saataisiin kohtaamaan ja hankinta toimimaan
käytännössä. Digitaaliseksi sovellukseksi voi mieltää hankkeessa demonstroitua
paikkatietosovellusta.

Paikkatietosovelluksen

jatkumona

hankkeessa

esiteltiin

digitaalisen puukaupan paikalliseen erikoispuun huutokauppapalveluun perustuva
toimintamalli prosessipiirroksina, jossa aloittavana osapuolena oli joko metsänomistaja
tai puun ostaja. Hankkeen käytännön ”toteutus”–vaihe jää kuitenkin julkisen
hankkeen ulkopuolelle ja yritystoimijoiden edistettäväksi.
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LIITTEET

Liite 1. Metsänomistajakyselyn (Metsään.fi) ideoiden ja mielipiteiden asiantuntijaarviointi
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LIITE 2. Erikoispuulajien esimerkkejä (haapa, tervaleppä, lehtikuusi ja pihlaja)
metsävara-aineistosta Etelä-Savon maakunnan alueelta.
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