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Metsäsuhde rakentuu eri tasoista…
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Selvityksen kvalitatiivisen osion haastatteluista kerätyt 
metsäsuhteita kuvaavat ilmaisut NeedScope -kartalla

© Kantar TNS - julkaistaessa lähde mainittava

Tulkinta-avain: 

Tyypillisimmät aktiviteetit metsään liittyen (activities)
Metsien merkitys (purpose)
Metsän luomat mahdollisuudet (possibilities)
Metsän tarjoamat hyödyt (benefits)
Metsä uusiutuvana ja jalostettavana luonnonvarana (attitude)

Suhde metsään (relationship)
Samaistuttava viiteryhmä (social identity)
Metsään liittyvät mielikuvat (image)

Metsän aikaansaama sisäinen tunnetila (gratification) ja 
ulospäin viestitty tunnetila (expressive feeling)
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Rohkea, kovaluontoinen

Kokeilunhaluinen, heittäytyjä

Ylpeä, omanarvon tuntevaEhdoton, määrätietoinen

Tarkka, perusteellilnen
Harkitseva, suunnitelmallinen

Välittävä, lämmin
Tyyni, tasapainoinen

ahtoinen, aito
 hestyttävä, avoin

Hauska, iloinenHuoleton, spontaaniEnerginen, innostunut

Tehokas, voittoisa
Selkeä, hallitseva

Itsevarma, tietää mitä haluaa

Hallittu, keskittynyt

Pätevä, osaava

Seesteinen, soljuva
onteva, luonnollinen

äinen, hyvillään
luvuus, läheisyys

Spontaani, estoton
Innostunut, riemukas

Henkilökohtainen

Kaikkien yhteinen

Keskeinen osa suomalaisuutta

Arkinen
Aina läsnä

Helposti saavutettavissa

Pyhä paikka
Elinehto

Itsestäänselvyys
Mahdollistaa mitä vaan

Turvaa tulevaisuudenInhimillinen

Ajan hengessä mukana

Innovatiivinen

Vetovoimainen

Yllätyksellinen

Lämmin

Vapaamielinen

Puhutteleva

Metsä on osa työtä
Etäinen suhde metsään

dynt.metsää luontevasti arj
a elämää, elämän voima

Vain hyödykkeitä/ymp. hyödynn.
Hetkittäin innostuva suhde

 uu yht.vapaa-aikaaan

nkinen suhde metsään

Eivät arvosta metsää

 ähimetsän tärkeäksi
Huolehtii omistamast. metsästä

a huolta erit.Suomen mets
 uolta maailman metsist

Arvostaa suom.metsän raaka-ain
Kiinnostunut metsäkulttuuristarvostavat eräkulttuuria

Arvostaa omist./kasvatt.kautta

Arvostaa sisält.luovaan työhön

Urheilull, harrastusfriikit

Kaupunkilaiset

Metsässä työtä tekevät

Luonnonsuojeluaktiivit
StatustietoisetMetsässä harvemmin viihtyvät

Tuottoa hakevat

vat, luontoa kuuntelev

Aidot ihmiset Metsäammattilaiset
Kokeneet metsänkävijät

 elämyksistä nautisk.

heellisetItsestään huolta pitävät
Reippaat ihmiset

äolosta nauttivat

Metsästystä harrastavat

 yväksyvät ihmiset

ogisia valintoja tekevät
Metsänhoidosta kiinnostuneet

MetsätyötMetsästys

nonantimien keräily

Retkeily
Mökkeily

Osana kulkureittiä

Työtehtäviäeilu, käyskentely

Urheilu, hikiliikunta

Liikkuminen yksin

Liikkuminen seurassa

o-lapset/lastenlapset
olo -läheiset/perhe

essäolo kavereiden kanssa

Luonnonsuojelua

Luontoaktivismia

Luonnon tutkimista

Metsään liittyvää kulttuuriaKokemukset ja tarinat metsästä

materiaalien hyödynt.
Luontokuvausta

SijoitustoimintaaMeditatiivista oleskelua
Suojelu auttaa pelast.planeet.

 mastonmuut. torjuminen

a osa suomal. kulttuuria

Merkitystä Suomen taloudelle
Vahva matkailun vetovoimatek. sa suomal.identiteettiäYhdistää suomal. arvomaailmaa

Ainutlaat. jokamiehenoikeusää suomal. hyvinvointiaTarjoaa työtä ja toimeentuloa

Taloudell.merkitt. luonnonvara
Osa suomal. tarinankerrontaa

 apaa-ajanviettopaikka
Kannustaa nuoria yritt/työllis

Tukee suomal.omistaj. taloutta
Tasapainottaa arkea

aa nauttia hiljaisuudesta

sketuksen aitoon elämään

Tilaa omille ajatuksille

Oman rauhallisen hetken

hdessäolon kokemuksenVapaus tehdä mitä itse haluaa

Saa poistettua stressiä

 a/"haahuilla" rennosti

Saa tutkia kiinnostav. asioita

Kokee seikkailua ja vauhtiaVoi kokeilla omia rajojaan

a sielua ja ruumista

Vastapainoa arjelle

Opettaa kunnoittamaan luontoa

Edistää kestävää kehitystä

Rakentaa parempaa maailmaa

Auttaa löyt. ideoita/ratkais.
Tuottaa rahaa/voittoa omistaj. ttia luonnon antimista

Ylläpitää hyvinvointia yht.kunVakaa, pitkäjänteinen sijoitus
Taloudellista turvaa elämään

Tyydytystä tekemästään työstä
Kokee henkisyyttä

Energisyyttä, hyvää fiilistä

a kaikille aisteille

Löytämisen riemua

Vahvistusta omalle identiteet.

Palan aitoa suomalaisuutta

Saa olla oma itsensä

Saa purettua pahan mielenJatkuvasti uusia kokemuksia

Saa riehaantua mielensä mukaan

istymishetken arjessa

Rauhoittumista kiireen keskel.
Mielenrauhaa

hteys koskemattomaan luontoon
ntaa tunteen jatkuvuudesta

Kokee olonsa turvalliseksi

Turva om./tulev.sukupolv.eläm.Taloudell+luonnons merkitys

Ei hyväksy tehostettua hyödynt

Tukee kestävän kehit. periaattTärkein monimuotois. säilytt.

Ei paljonkaan merkitystää virkistäyt. metsässä
Luottaa päättäviin tahoihin

Mahd. uud.innovaatiot/tuotteet

Auttaa ehk. ilmastonmuutostanontil. säilytettävä tulev
Järkev tavoilla järkev määrin

 onnon etusijalle Tärkeä tulonlähde Suom/suomalJalostetut tuotteet korkealaat

Luottaa metsäyht. osaamiseen

Suom. puunkäsittely korkealaat

Mets.hakataan yli uusiut.kyvyn
 a kuormittaa avohakkuilla

onim. turvatt. avohakk.luopum

Suoj. luonn.riistämis. vastust

Suojelua näyttääkseen hyvältä

 monim./elinv. säilytt
Suojelu yhd. suoj+hyötykäytt

 uojelua omilla valinn.
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ULOSPÄIN VIESTITTY TUNNETILASISÄINEN TUNNETILAMETSÄÄN LIITTYVÄT MIELIKUVATSUHDE METSÄÄNSAMAISTUTTAVA VIITERYHMÄTYYPILLISIMMÄT AKTIVITEETITMETSIEN MERKITYSMETSÄN LUOMAT MAHDOLLISUUDETMETSÄN TARJOAMAT HYÖDYTMETSÄ LUONNONVARANA
.
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Tunne tyyppi! - Metsäsuhteiden kirjo tunnetyypeittäin

Huoleton 
haahuilija

Energinen 
seikkailija

Seesteinen 
ylläpitäjä

Harkitseva 
hyödyntäjä

Yhteisöllinen 
huolehtija

Määrä-
tietoinen
sijoittaja
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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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.

Kaikkien yhteinen
Arkinen

Aktiviinen toiminta luonnon hyväksi

Saa poistettua stressiä
Saa tutkia kiinnostavia asioita

Edistää kestävää kehitystä
Rakentaa parempaa maailmaa

Kokee henkisyyttä
Saa olla oma itsensä

Tuntee olonsa turvalliseksi

Huoli metsien hakkaamisesta yli uusiutumiskyvyn
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Metsäsuhteiden kirjo
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Metsäsuhteissa vaikuttavat tunnetilat 

10Luottamuksellinen

Energinen, innostunut
Tehokas, voittoisa
Kokeilunhaluinen, heittäytyjä
Rohkea, kovaluontoinen

Itsevarma, tietää mitä haluaa
Selkeä, hallitseva
Tehokas, voittoisa 
Omanarvon tunteva
Ehdoton, määrätietoinen

Hallittu, keskittynyt
Pätevä, osaava
Harkitseva, suunnitelmallinen
Tarkka, perusteellinen
Tyyni, tasapainoinen

Seesteinen, soljuva
Luonteva, luonnollinen

Välittävä, lämmin
Tyyni, tasapainoinen

Tyytyväinen, hyvillään
Yhteenkuuluvuus, läheisyys

Luonteva, luonnollinen
Hyväntahtoinen, aito

Helposti lähestyttävä, avoin

Innostunut, riemukas
Spontaani, estoton

Hauska, iloinen
Huoleton, spontaani



Erilaiset tunnetilat vaikuttavat siihen, mitä metsästä kokee saavansa (hyödyt eli benefits)

11Luottamuksellinen

Energisyyttä, hyvää fiilistä
Virkistymishetken arjessa

Löytämisen riemua
Saa riehaantua mielensä mukaan

Jatkuvasti uusia kokemuksia

Saa purettua pahan mielen
Energisyyttä, hyvää fiilistä
Kokee olonsa turvalliseksi
Vahvistusta omalle identiteetille
Saa riehaantua mielensä mukaan

Taloudellista turvaa elämään
Saa olla oma itsensä
Turvaa oman/tulevien 
sukupolvien elämän

Mielenrauhaa
Rauhoittumista kiireen keskellä

Nautintoa kaikille aisteille
Yhteys koskemattomaan 

luontoon

Rauhoittumista kiireen keskellä
Virkistymishetken arjessa
Nautintoa kaikille aisteille

Mielenrauhaa

Taloudellista turvaa elämään
Tyydytystä tekemästään työstä
Palan aitoa suomalaisuutta
Mielenrauhaa



Erilaisten tunteiden perusteella metsässä tehdään erilaisia asioita (activities) 

12Luottamuksellinen

Yhdessäolo kavereiden kanssa
Mökkeily
Retkeily

Liikkuminen seurassa
Urheilu, hikiliikunta

Urheilu, hikiliikunta
Osana kulkureittiä
Retkeily
Liikkuminen seurassa
Kokemukset ja tarinat metsästä

Sijoitustoimintaa
Metsästys
Työtehtäviä
Urheilu, hikiliikuntaa
Metsätyöt

Oleilu, käyskentely
Luonnonantimien keräily

Luontokuvausta
Luonnonmateriaalien 

hyödyntäminen
Yhdessäolo lapset/läheiset

Retkeily

Oleilu, käyskentely
Yhdessäolo läheisten kanssa

Luontokuvausta
Retkeily

Luonnonantimien keräily

Sijoitustoimintaa
Työtehtäviä
Luonnon tutkimista
Liikkuminen yksin



Tunnetyyppi: Energinen seikkailija

© Kantar TNS - julkaistaessa lähde mainittava

ULOSPÄIN VIESTITTY TUNNETILASISÄINEN TUNNETILAMETSÄÄN LIIT   SAMAISTUTTAVA VIITERYHMÄTYYPILLISIMMÄT AKTIVITEETITMETSIEN MER   METSÄN TARJOAMAT HYÖDYTMETSÄ LUONNONVARANA
.

              

              
              

     VAT SÄÄN    OMAT MAHDOLLISUUDET   

Metsä kuuluu yht. vapaa-aikaanKaikkien yhteinen

Hetkittäin innostuva suhde

n hyödykkeitä/ympäristö hyö..
Helposti saavutettavissa

ostunut metsäkulttuuristaInnovatiivinenaluinen, heittäytyjä
nen, innostunutharrastusfriikitStatustietoiset

sä harvemmin viihtyvät
Yllätyksellinen

Metsä on osa työtäTehokas, voittoisa
 öä luovaan työhö..

Arvost. suom.metsän raaka-aine..
 kovaluontoinenItsestään huolta pitävät
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Tunnetyyppi: Energinen seikkailija

© Kantar TNS - julkaistaessa lähde mainittava

              

                            

              

              

Tärkeä tulonlähde Suom/suomaldistää suomal. arvomaailmaaKokee olonsa turvalliseksi

staa nuoria yritt/työllis ehk. ilmastonmuutosta

ojelua tuetaan omilla valinnut tuotteet korkealaat

 urettua pahan mielenapainoa arjelle
 kkailua ja vauhtia, hikiliikunta

erkitt. luonnonvara

 ja tarinat metsästä

Liikkuminen seurassa
 aa-ajanviettopaikkatusta omalle identiteet.

ään liittyvää kulttuuria

 äättäviin tahoihin

Vapaus tehdä mitä itse haluaa

Retkeily
Saa poistettua stressiä

Huoli hakkaam.yli uusiut.kyvyn

Saa riehaantua mielensä mukaanOsana kulkureittiäEnergisyyttä, hyvää fiilistä
Voi kokeilla omia rajojaan
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Tunnetyyppi: Seesteinen ylläpitäjä

© Kantar TNS - julkaistaessa lähde mainittava

ULOSPÄIN VIESTITTY TUNNETILASISÄINEN TUNNETILAMETSÄÄN LIIT   SAMAISTUTTAVA VIITERYHMÄTYYPILLISIMMÄT AKTIVITEETITMETSIEN MER   METSÄN TARJOAMAT HYÖDYTMETSÄ LUONNONVARANA
.

              

              
              

     VAT SÄÄN    OMAT MAHDOLLISUUDET   

Helposti saavutettavissa

Tiedostavat, luontoa kuuntel.
 himetsän tärkeäksi

en osa suomalaisuutta

kologisia valintoja tekevät

 lämyksistä nautisk.

Henkinen suhde metsään

yni, tasapainoinenteva, luonnollinen
Välittävä, lämminesteinen, soljuva

Perheelliset
PuhuttelevaAina läsnäItsestään huolta pitävät

 huolta maailman metsistAidot ihmiset
 elämää, elämän voimaPyhä paikka

Kaikkien yhteinen
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Tunnetyyppi: Seesteinen ylläpitäjä

© Kantar TNS - julkaistaessa lähde mainittava

              

                            

              

              

Opettaa kunnoittamaan luontoa kaikille aisteille

Rauhoittumista kiireen keskel.Luonnonantimien keräily

 tia luonnon antimistaaat. jokamiehenoikeus

a nauttia hiljaisuudestannontil. säilytett.tulevaan

Oleilu, käyskentely nimuotois.säilytt.
 sielua ja ruumistaMielenrauhaa

Asettaa luonnon etusijalle
Tukee kestävän kehit. periaatt

säolo -läheiset/perhe
ssäolo -lapset/lastenlaps.

 omal. tarinankerrontaa

stapainoa arjelle m./elinv. säilytt
nmateriaalien hyödynt.

Liikkuminen yksin

loudell.&Luonnons.merkitysLuonnonsuojelua

 oskemattomaan luontoon
RetkeilyTilaa omille ajatuksille

Suojelua riistämisen vastust.
Oman rauhallisen hetken

Suojelu auttaa pelast.planeet.
LuontokuvaustaYlläpitää suomal. hyvinvointia
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Tunnetyyppi: Harkitseva hyödyntäjä

© Kantar TNS - julkaistaessa lähde mainittava

ULOSPÄIN VIESTITTY TUNNETILASISÄINEN TUNNETILAMETSÄÄN LIIT   SAMAISTUTTAVA VIITERYHMÄTYYPILLISIMMÄT AKTIVITEETITMETSIEN MER   METSÄN TARJOAMAT HYÖDYTMETSÄ LUONNONVARANA
.

              

              
              

     VAT SÄÄN    OMAT MAHDOLLISUUDET   

Arkinen

keinen osa suomalaisuutta

Tarkka, perusteellilnen

 m.metsän raaka-aine..

Pätevä, osaava

oidosta kiinnostuneet

htii omistamast. metsästä
a, suunnitelmallinen
rvaa tulevaisuudenlittu, keskittynytonnon elämyksistä nautisk.

Tyyni, tasapainoinenHenkilökohtainen
 st/kasvattam.kautta

Elinehto

Hyödyntää luontevasti arjessa

Metsäammattilaiset
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Tukee suomal.omistaj. taloutta

Oman rauhallisen hetken

ydytystä tekemästään työstätystä Suomen taloudelle

pitää hyvinvointia yht.kun

Taloudellista turvaa elämään käsittely korkealaat

 pitkäjänteinen sijoitusoaa työtä ja toimeentuloa.merkitt. luonnonvara
Luonnons.merkitysoitustoimintaa tutkia kiinnostav. asioitaLiikkuminen yksin öyt. ideoita/ratkais.
laa omille ajatuksille

 oa suomalaisuutta
 lähde Suom/suomal

 haa/voittoa omistaj.

Työtehtäviä

Jalostetut tuotteet korkealaat

Luottaa metsäyht. osaamiseenMahd. uud.innovaatiot/tuotteet

Saa nauttia hiljaisuudesta

Mielenrauhaa

Edistää kestävää kehitystäLuonnon tutkimista
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Tunne tyyppi! - Metsäsuhteiden kirjo tunnetyypeittäin

Huoleton 
haahuilija

Energinen 
seikkailija

Seesteinen 
ylläpitäjä

Harkitseva 
hyödyntäjä

Yhteisöllinen 
huolehtija

Määrä-
tietoinen
sijoittaja
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Kiitos.
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