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Metsä on erittäin 
tai melko tärkeä 

83%:lle
suomalaisista

Kiinnostus metsiin yhdistää suomalaisia
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Oma suhde metsään…
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Metsäsuhde rakentuu eri tasoista…
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Metsäsuhde

Yksilön ja metsän 
välinen suhde          

rakentuu 
kokonaisuudeksi 

erilaisten 
tarpeiden 

tasojen kautta
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Metsäsuhde

• Jokaisella on yksilöllinen metsäsuhde
• NeedScope –menetelmällä saatu 6 erilaista

tunnetyyppiä, joita metsäsuhteessa esiintyy

• Jokaisen metsäsuhde rakentuu kaikista
tunnetyypeistä

• Tunnetyyppien painotukset riippuvat siitä, 
missä

• roolissa,  tilanteessa jopa metsässä yksilö on
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Kaikissa metsäsuhteissa ilmenevät yleiset elementit

© Kantar TNS - julkaistaessa lähde mainittava

Selvityksessä löydettiin tekijöitä, jotka 
toistuvat kaikissa metsäsuhteissa. 
• Osa tekijöistä on erittäin merkityksellisiä 

kaikissa metsäsuhteissa. 
• Osa tekijöistä ei ole kovin 

merkityksellisiä, mutta myöskään ne 
eivät erottele metsäsuhteita toisistaan.

Sillä, onko metsäalan ammattilainen, 
metsänomistaja tai tavallinen kansalainen, 
ei ole merkittävää vaikutusta 
metsäsuhteen muodostumiseen. Nämä 
eivät määritä metsäsuhdetta.
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Millaisista tunnetyypeistä oma metsäsuhteesi muodostuu? 

Lähde: Kantar TNSEn
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Merkitse kuvaan kynällä, 
minkä verran sinussa on 
kutakin tunnetyyppiä 
asteikolla 
1-5: 

1=oma metsäsuhteeni ei 
sisällä tätä tunnetyyppiä 
juuri lainkaan.

5= oma metsäsuhteeni 
sisältää eniten tätä 
tunnetyyppiä. 



ENERGINEN SEIKKAILIJA
Rohkealle, kokeilunhaluiselle seikkailijalle 
metsä on innovatiivinen

MINÄ:
• Olen rohkea, tehokas ja energinen.
• Olen edelläkävijä, pidän kilpailusta.
• Treenaan ja kehitän itseäni.
• Tartun aktiivisesti tärkeäksi kokemiini 

asioihin ja minulla on selkeät käsitykset 
esim. metsien käytöstä

METSÄSSÄ:
• Saan energiaa ja hyvää fiilistä, 

stressinpurkua.
• Oma identiteettini vahvistuu.
• Voin haastaa itseni.

MINULLE METSÄ ON:
• Virkistäytymisen lähde.
• Paikka itsensä haastamiseen, 

seikkailun ja vauhdin kokemiseen
• Innovatiivinen!

LUONNONVARANA METSÄ:
• Tuottaa jalostettuja, korkealaatuisia 

tuotteita
• Auttaa ehkäisemään ilmastonmuutosta
• Luottaa päättäviin tahoihin 



MÄÄRÄTIETOINEN SIJOITTAJA
Itsevarmalle, tehokkuutta ja tuottoa arvostavalle 
metsä mahdollistaa mitä vain

MINÄ:
• Olen itsevarma ja määrätietoinen.
• Haluan menestyä, vaikuttaa ja pysyä 

askeleen edellä muita. 

METSÄSSÄ:
• Arvostan taloudellista tuottoa.
• Saa olla oma itsensä

MINULLE METSÄ ON:
• Taloudellisen turvan tarjoaja (itseni 

lisäksi) koko yhteiskunnalle. 
• Henkilökohtaisella tasolla hieman 

etäisempi kuin muilla tunnetyypeille

LUONNONVARANA METSÄ:
• Sijoituskohde
• On tärkeä tulonlähde suomalaisille
• Luotan metsäyhtiöiden osaamiseen
• Mahdollistaa uudet innovaatiot ja tuotteet



HARKITSEVA HYÖDYNTÄJÄ
Osaavalle, näkökulmia arvostavalle tekijälle  
metsä turvaa tulevaisuuden

MINÄ:
• Olen rauhallinen ja harkitseva. 
• Keskityn asiaani, koska olen pätevä, 

osaava ja itsenäinen. 
• Arvostan suunnitelmallisuutta, vakautta 

ja luotettavuutta (sekä kotimaisuutta)

MINULLE METSÄ ON:
• Tuo turvaa
• Suomalaisten työn ja toimeentulon, 

mutta myös virkistäytymisen lähde.
• Pala aitoa suomalaisuutta
• Kiinnostavan keskustelun aihe.

METSÄSSÄ:
• Saan tyydytystä tekemästäni työstä
• Koen mielenrauhaa, metsässä asiat 

on järjestyksessä ja siellä ne saa 
järjestykseen

LUONNONVARANA METSÄ:
• Sekä taloudelliset, suojelulliset että 

virkistykselliset arvot ovat tärkeitä.
• On suunnitelmallisen toiminnan kohde.



SEESTEINEN YLLÄPITÄJÄ
Välittävälle, tasapainoa hakevalle 
luonnollinen metsä on mielenrauhaa

MINULLE METSÄ ON:
• Keskeinen osa suomalaisuutta. 
• Arvostettava itsessään, aitona ja arkisena; 

siksi sekä suojeleminen että virkistyskäyttö 
ovat tärkeitä. 

LUONNONVARANA METSÄ:
• Maisema ja  monimuotoisuus tärkeitä 
• Tarjoaa taloudellista hyötyä, mutta 

marssijärjestys on selvä: luonto tulee 
ensin.  

MINÄ:
• Olen tyyni ja tasapainoinen, ihmisenä 

välittävä ja lämmin.
• Rakennan elämääni omien arvojeni 

pohjalta. Haluan tukea kestävää 
kehitystä ja suojella luontoa.

• Olen kiinnostunut uusista asioista

METSÄSSÄ:
• Tavoitan mielenrauhan.
• Koen yhteyttä koskemattomaan 

luontoon, luonnollisuutta
• Voin rauhoittua kiireen keskellä
• Saan nautintoa kaikille aisteille



YHTEISÖLLINEN HUOLEHTIJA
Hyväntahtoiselle, arkeen virkistystä hakevalle 
metsä on lähellä / yhteinen

MINÄ:
• Olen aito, avoin ja helposti lähestyttävä. 
• Tavoittelen hyvää arkea.
• Kannan vastuuta omasta yhteisöstäni.

METSÄSSÄ:
• Löydän virkistystä arkeen ja iloa kaikille 

aisteille
• Nautin rauhallisista hetkistä kiireen keskellä
• Läheisyyden tunne voimistuu metsässä

MINULLE METSÄ ON:
• Paikka oppia kunnioittamaan luontoa
• Paikka sielun ja ruumiin hoitamiseen 

sekä luonnonantimien hyödyntämiseen
• Aktiivisia virkistäytymishetkiä arjessa, 

mieluiten läheisten ja perheen kanssa

LUONNONVARANA METSÄ:
• On taloudellisesti hyödynnettävissä, kunhan 

metsien suojeleminen, monimuotoisuuden ja 
elinvoimaisuuden ylläpitäminen otetaan 
vakavasti. 

• Metsä on kaikkien yhteinen. 



HUOLETON HAAHUILIJA
Spontaanille ja huolettomalle 
haahuilijalle metsä on vetovoimainen

MINÄ:
• Olen iloinen, sosiaalinen ja aktiivinen. 
• Olen spontaani, innostuva eikä 

minulla ole vahvoja mielipiteitä esim. 
metsien käytöstä. 

MINULLE METSÄ ON:
• Positiivinen vapaa-ajanviettopaikka, jossa 

on mukava käydä yhdessä seurassa.
• Paikka rentoon fiilikseen ja ”haahuiluun”, 

monenlaisten mahdollisuuksien äärellä.

METSÄSSÄ:
• Löydän arkeen hyvää fiilistä ja virkistystä
• Jaan yhdessäolon kokemuksia 

kaveriporukan kanssa
• Koen löytämisen riemua, elämyksiä
• Saa riehaantua mielensä mukaan

LUONNONVARANA METSÄ:
• On vapaa-ajan viettopaikka, jota voi   

myös suojella (omilla valinnoilla)
• Kuormittuu avohakkuilla 
• Ei herätä intohimoja taloudellisten tai 

luonnonsuojelullisten seikkojen suhteen. 



KOONTI: Millaisista tunnetyypeistä tämän ryhmän metsäsuhde muodostuu? 
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1. Ryhmä kerrallaan
- Jokainen merkitsee 
mustalla täpällä isoon 
kuvaan, minkä verran 
sinussa on kutakin 
tunnetyyppiä asteikolla 
1-5: 

2. Odottaessa 
keskustelkaa, mitä opitte 
omasta suhteesta, 
vertailkaa toisten 
”tähteen”, miten 
metsäsuhteenne eri 
tyypit ovat syntyneet



Suomalaisten metsäsuhteiden kirjo tunnetyypeittäin
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Metsäsuhteella
kohti

• Ihmistuntemusta

• Itsetuntemusta
• Eriallisuuden ymmärtämistä
• Vuorovaikutuksen paranemista

• Hyvinvoinnin lisääntymistä



KIITOS.

www.smy.fi
@MetsayhdistysRy
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