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1 Omatoimisuus yksityismetsätaloudessa 

Suomessa metsätalousmaata on 86 % maapinta-alasta eli hehtaareina 26,2 miljoo-

naa, josta metsämaata on 20,3 hehtaaria. 53 % eli 13,9 hehtaaria metsätalousmaasta 

on yksityismetsänomistajien omistuksessa. (Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-

vuosikirja 2015 2016, 40, 42.) Yksityismetsänomistajien keski-ikä on 60 vuotta, ja 

metsän omistaminen aloitetaan noin 54-vuotiaana (Rämö, Mäkijärvi, Toivonen & 

Horne 2009, 18).  

Jos profiloidaan omatoiminen metsänomistaja, hän on yleisimmin mies ja iältään yli 

60 vuotta. Hänellä on monia tavoitteita metsänsä omistuksessa, eli hän esimerkiksi 

haluaa virkistyä metsässä, mutta myös saada tuloja metsästä. Hän on joko palkansaa-

ja tai maa- ja metsätalousyrittäjä. Hän asuu mitä luultavammin tilalla, joka on per-

heen omistuksessa. (Koho, Hänninen, Karppinen & Ovaskainen 2004, 22.)  

Tutkimusten mukaan vuonna 2030 metsänomistajien keski-ikä on 52−54 vuotta, ja 

metsänomistajiksi tullaan tällöin noin 45−50 vuoden tienoilla. Vuonna 2030 etämet-

sänomistajuus ja metsänomistajien asuminen kaupungissa on suurempaa kuin nyky-

päivänä. Kuitenkin luultavasti metsänomistajien asenteet ja arvot säilyvät samoina.  

Omatoimisuus vähenee tulevaisuudessa, mutta uusilla metsänomistajilla on kuiten-

kin kiinnostusta ja halua omatoimisiin metsänhoitotöihin. (Rämö ym. 2009, 2, 18, 28.) 

Vaikka metsänomistajien omatoimisuuden ennustetaan vähenevän, kannattaisi oma-

toimisuudesta kertoa metsänomistajille. Tietoa omatoimisuudesta esimerkiksi paine-

tuissa teoksissa ja internetissä ei ole kovinkaan paljon. Kuitenkin metsänomistaja voi 

saavuttaa säästöä esimerkiksi taimien istuttamisesta, mutta uusilla metsänomistajilla 

ei välttämättä ole tietoa siitä, kuinka paljon se vaatii resursseja metsänomistajalta 

itseltään (Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen 2015, 34). Opin-

näytetyön liitteenä 1 olevasta laskurista on hyötyä tällaiseen suunnitteluun ja pää-

töksen tekoon.  

2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyössä tarkoituksena oli tehdä nuorille ja aloittaville metsänomistajille Ex-

cel-laskuri, jonka avulla he voivat vertailla heidän itsensä omatoimisesti ja ammatti-
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laisen tekemää metsänhoitotyötä. Laskurissa huomioitiin metsänhoitotoimenpiteistä 

seuraavat: kylvö, taimien istutus, heinäntorjunta, varhaisperkaus ja taimikonhoito. 

Tavoitteena oli saada uusille metsänomistajille selkeä ja suuntaa antava laskuri pää-

töksen tekoon, tekevätkö he itse metsänhoitotoimenpiteen vai ostavatko he sen os-

topalveluna ammattilaisilta. Tavoitteena oli myös saada uusia metsänomistajia akti-

voitua omatoimisuuteen. 

Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli Laura Vertainen kansainvälisestä NEEFO-

hankkeesta (Network for Educated European Forest Owners). Hankkeen kohderyh-

mänä oli uudet ja aloittavat metsänomistajat, joten opinnäytetyönä tehty laskuri oli 

suunnattu myös samalle kohderyhmälle. Tämä näkyi opinnäytetyössä muun muassa 

siinä, että laskuria rajattiin kohderyhmälle sopivaksi. 

3 Omatoimisuus metsänhoitotöissä 

3.1 Omatoimisuus käsitteenä 

Metsänomistajan omatoimisuuden käsite vaihtelee siinä, kenen tekemät metsänhoi-

totyöt katsotaan kuuluvan tilalla omatoimiseksi metsätyöksi. Se, lasketaanko met-

sänomistajan perheen tai ruokakunnan ulkopuolisien henkilöiden tai muualla kuin 

tilalla asuvien perheenjäsenten tekemät työt omatoimisesti tehtyihin metsätöihin, on 

tehnyt vaihtelua käsitteen määrittelyyn. Laajimmillaan käsitteeseen voitaisiin lukea 

myös metsänomistajan ystävät, mutta oleellisesti omatoimiseen metsätyöhön liittyy 

se, että omatoimisen työn tekijällä ei ole työsuhdetta metsänomistajan kanssa. (Koho 

ym. 2004, 7.) 

Vaihtelua omatoimisuuden käsitteeseen tuo myös se, mitkä työt lasketaan omatoi-

miseksi työksi. Esimerkiksi suunnittelutyöt ovat välillä kuuluneet omatoimisiin töihin 

ja välillä ei. Omatoimisiin metsätöihin voidaan katsoa kuuluvan metsätöiden suunnit-

telu- ja metsänhoitotyöt, metsänomistajan itsensä sekä perheenjäsenten työpanos 

sekä metsänhoitotöissä että esimerkiksi kotitarpeiksi tulevan pilkkeiden, polttohak-

keen ja puun korjuussa ja valmistuksessa sekä hankintakaupalla myytävän puun kor-

juussa. Omatoimisen metsänhoitotyön tulee olla mitattavissa joko hehtaareina tai 

kuutiometreinä. (Koho ym. 2004, 7.) 
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3.2 Omatoimisten metsänhoitotoimenpiteiden yleisyys 

Työtehoseuran (TTS) raporttiin on kerätty kooste metsänomistajien omatoimisuudes-

ta kahdesta eri tutkimuksesta: toinen on Metsäntutkimuslaitoksen vuosina 1994-

1998 aikana kerätyistä tiedoista ja toinen on TTS:n vuonna 2003 hankintahakkaajien 

keskuudesta hankituista tiedoista. Vaikka tutkimusten aikaero on suurimmillaan yh-

deksän vuotta, molemmista tutkimuksista näkee ne metsänhoitotoimenpiteet, joita 

omatoimisesti tehdään eniten. Pystykarsintaa ja energiapuun korjuuta on prosentu-

aalisesti eniten omatoimisesti tehdyistä metsätöistä. Hankintahakkaajilla taimikon-

hoito ja taimien istutus ovat metsänhoitotoimenpiteistä seuraavaksi eniten tehtyjä, 

kun taas vastaavasti vanhemmassa tutkimuksessa nuoren metsän kunnostus ja tai-

mikonhoito. Kylvöä tehdään prosentuaalisesti vähemmän kuin taimien istutusta. 

Näiden kahden tutkimuksen mukana olleista metsänhoitotoimenpiteistä metsälan-

noitusta tehdään vähiten omatoimisesti. (Valkonen, Hourunranta, Koskipää & Kaura-

nen 2007, 61.) 

Omatoimisesti myös suositellaan tehtäväksi ne metsänhoitotoimenpiteet, joihin ei 

tarvita erityisosaamista tai ne eivät kuormita liiaksi (Metsätöitä turvallisesti 2012, 6). 

Nämä työt ovat yleisimmin taimikkovaiheen töitä (Metsänhoidon suositukset kannat-

tavaan metsätalouteen 2015, 34-35). Myös uudet metsänomistajat voivat näitä töitä 

tehdä. Uusilla metsänomistajilla, tai jotka ovat vähän aikaa metsää omistaneet, on 

myös enemmän kiinnostusta tehdä kylvöä ja taimien istutusta sekä taimikonhoitoa 

itse kuin pidemmän aikaa (yli 5 vuotta) metsää omistaneilla (Kuronen 2011, 34-35). 

Metsänhoitotoimenpiteiden omatoimisessa tekemisessä on myös korrelaatiota. Eli 

jos metsänomistaja on tehnyt jonkin metsänhoitotoimenpiteen, on todennäköistä, 

että hän on tehnyt joko aikaisemmin tai myöhemmin jonkin kiertovaiheen töistä. 

Esimerkiksi jos metsänomistaja on tehnyt heinäntorjuntaa, on todennäköistä, että 

hän on myöskin tehnyt taimien istutusta, taimikonhoitoa ja/tai energiapuun korjuu-

ta. (Valkonen ym. 2007, 58.) 

3.3 Omatoimisuuteen vaikuttavat tekijät 

Metsänomistajan omatoimisuus on riippuvainen monesta tekijästä. Metsänhoitotyöt 

vaativat riittävän hyvää kuntoa ja terveyttä (Koho ym. 2004, 23). Työn fyysinen 
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kuormittavuus on erilaista riippuen tehtävästä hoitotoimenpiteestä. Esimerkiksi var-

haisperkauksessa kuormittavuus kohdistuu selkään, kun taas istutustyössä ovat myös 

yläraajat kovilla (Metsänhoitotöitä turvallisesti 2012, 7,9). Sen takia on kiinnitettävä 

huomiota siihen, miten ja millaisissa asennoissa hoitotoimenpiteitä tehdään.  

Myös henkinen hyvinvointi vaikuttaa metsänomistajan omatoimisuuden määrään. 

Jos omatoimisuuteen ei ole kiinnostusta tai jaksamista, ei metsänhoitotoimenpitei-

den tekemisestä tule mitään, vaikka muuten kaikki muut tekijät olisivatkin kunnossa. 

Työkykyyn sisältyvät fyysiset ja henkiset ominaisuudet. Työkyky on perusta metsän-

omistajan omatoimisuudelle, mutta tilalla voidaan olla omatoimisia, vaikka itse met-

sänomistajalla ei olisi hyvää työkykyä, jos muut perheenjäsenet tekevät hoitotoi-

menpiteet. (Koho ym. 2004, 23,24.) 

Osaaminen on tärkeässä asemassa omatoimisesti metsänhoitotoimenpiteitä tehdes-

sä. Kaikki metsänhoitotoimenpiteet vaativat osaamista, jonka metsänomistaja on 

voinut saada käytännön töiden kautta oppimalla tai koulutuksiin osallistumalla. Kun 

metsänhoitotoimenpiteitä tehdään itse, tarvitaan siihen myös motivaatiota. Moti-

vaatioon vaikuttavat metsänomistajan tavoitteet, asenteet ja arvot. (Koho ym. 2004, 

24.) 

Metsänomistajan omatoimisuuteen vaikuttaviin taloudellisiin tekijöihin kuuluvat vä-

linekustannukset, matkakustannukset ja kustannussäästöt, jos omatoimisuutta verra-

taan ammattilaisen tekemään metsänhoitotoimenpiteeseen. Välinekustannuksien 

suuruus riippuu siitä, onko väline oma, vuokrattu vai lainattu. (Koho ym. 2004, 24.) 

Metsänomistajan on itse verrattava omatoimisesti tehdyn ja ammattilaisen tekemän 

metsänhoitotoimenpiteen välillä ja tehtävä ratkaisu siitä, kuka hoitotoimenpiteen 

metsässä tekee. 

4 Joitakin metsätalouden laskureita 

Kun opinnäytetyön laskuria aloitettiin tekemään, tutustuttiin myös muihin metsäta-

louden laskureihin. Metsätalouteen liittyviä laskureita löytyi monestakin aiheesta, 

mutta omatoimisuuteen liittyvää laskuria ei löytynyt. Tässä luvussa on joitakin met-

sätalouden laskureita, joihin tutustuttiin. 
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4.1 MOTTI-ohjelmisto 

Motti-ohjelmisto on tehty Luonnonvarakeskuksessa (LUKE).  Se on saatavissa suo-

menkielisen version (3.3) lisäksi englanninkielisenä (3.3.1), jotka ovat julkaistu helmi-

kuussa 2015 (MOTTI-ohjelmisto, 2016). Motti-ohjelmiston voi ladata omalle tietoko-

neelle, mutta uusin Windows-käyttöjärjestelmä, jossa se toimii varmasti, on Win-

dows 7-käyttöjärjestelmässä (MOTTI-ohjelmiston asentaminen, 2015). Motti-

ohjelmistossa on myös oppilaitoksille opetuskäyttöön suunnattu OpeMotti sekä Suo-

jeluMotti, jonka tarkoituksena on auttaa metsänomistajaa tarkastelemaan metsän 

suojelun puuntuotannollisia ja taloudellisia vaikutuksia (Motti-ohjelmisto -työkalu 

metsänkasvatuksen tueksi n. d.). 

Motti-ohjelmistossa voidaan vertailla eri puulaji-, metsänhoitotoimenpide-, ja kasva-

tusketjuvalintojen avulla sitä, mitä vaikutuksia niillä on kannattavuuteen, puuston 

kehittymiseen ja sillä voidaan esimerkiksi laskea, mikä määrä hiiltä on sitoutunut 

puustoon. Motti-ohjelmistolla voidaan kuvata esimerkiksi sitä, minkälaisia vaikutuk-

sia on sillä, että metsää ei hoideta tai jätetään harventamatta. Ennustemallit puuston 

kehitykselle on Motti-ohjelmistoon saatu runsaista maastomittausaineistoista. Koko 

Suomen alueella voidaan käyttää Motti-ohjelmistoa, sillä se huomioi myös pohjoi-

semmankin Suomen olosuhteet. (Motti-ohjelmisto -työkalu metsänkasvatuksen tu-

eksi n. d.) 

4.2 UPM:n metsän arvo-laskuri 

UPM:n tekemällä metsälaskurilla voi laskea metsän puuston arvon joko oman metsä-

suunnitelman tiedoilla tai muokkaamalla valmiita mallimetsien tietoja. Laskurilla pys-

tyy suunnittelemaan, milloin kannattaisi eri metsänhoitotoimenpiteet tehdä. Tällä 

metsälaskurilla voit myös tarkastella, miten eri metsänhoitotoimenpiteet vaikuttavat 

metsän tuottoon sekä hiilen kiertoon. (UPM N. d.) 

Ensimmäiseksi laskurissa valitaan kolmesta eri kasvuvaiheesta paras vaihtoehto, riip-

puen siitä, minkä ikäinen puusto metsässä on (ks. kuvio 1). Seuraavaksi laskuriin täy-

tetään tiedot metsiköstä. Tässä vaiheessa voit täyttää joko oman metsäsi metsä-

suunnitelmasta tai valita kuudesta eri metsikkömallista tiedot laskuriin (ks. kuvio 2). 

Seuraavassa vaiheessa täytetään puustotiedot laskuriin. Jos tässä edellisessä vaihees-
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sa on valittu jokin mallimetsikkö, tulee puustotiedot automaattisesti. Niitä pystyy 

kuitenkin muokkaamaan tarvittaessa (ks. kuvio 3). Viimeisessä laskurin vaiheessa 

käyttäjälle kerrotaan mm. metsän tuottolaskelman sekä hiilensidonnan (ks. kuviot 4 

ja 5). (UPM n. d.) 

 

 

Kuvio 1. Ensimmäiseksi Metsän arvo-laskurissa valitaan metsän kasvun vaihe (UPM). 

 

 

Kuvio 2. Laskurissa voi valita mallimetsien tietoja ja täyttää laskuriin metsäsuun-
nitelman tiedot (UPM). 
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Kuvio 3. Mallimetsienkin tietoja pystyy laskurissa muokkamaan (UPM). 

 

 

 

Kuvio 4. Laskuri antaa tuottolaskelman, ja kertoo optimin sille, milloin metsänhoi-
totyö kannattasi tehdä (UPM). 
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Kuvio 5. Metsän arvo-laskuri myös kertoo sen, kuinka paljon hiiltä puustoon sitoutuu 
(UPM). 

 

4.3 PTT:n metsätalouden kannattavuuslaskuri 

Pellervon Taloustutkimuksen (PTT) kehittelemä laskuri metsätalouden kannattavuu-

teen on työkalu metsänomistajalle, joka haluaa saada tietoa oman metsänsä talou-

dellisista tunnusluvuista. Laskuriin tarvitaan ajantasaisen metsäsuunnitelman tiedot 

puustosta sekä tiedot suunnitelluista metsänhoitotoimenpiteistä sekä hakkuutöistä 

(ks. kuvio 6). Metsänomistaja voi laskurilla arvioida, kannattaako hänen sijoittaa met-

säänsä vai onko jokin vaihtoehtoinen sijoituksen tuotto parempi. Laskurilla metsän-

omistaja voi ennakoida sitä, mihin töihin ja milloin rahaa menee metsässä. Laskurin 

avulla metsänomistaja voi arvioida pidemmänkin ajan kannattavuutta. (Hietala 

2013.) 
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Kuvio 6. Laskuriin tarvitset tietoja metsäsuunnitelmasta (Hietala). 

 

4.4 WoodChainManager 

WoodChainManager on verkkoportaali, ja sen kehittäjä on slovenialainen Forestry 

Institute. WoodChainManagerissa on erilaisia interaktiivisia työkaluja metsänhoito-

töiden organisointiin ja optimointiin. WoodChainManagerissa voi muun muassa 

suunnitella työketjuja, laskea konekustannuksia tai muuttaa tilavuus-, paino- ja ener-

gia yksiköitä toisiksi (ks. kuviot 7 ja 8). WoodChainManager toimii englannin, saksan 

ja slovenian kielillä. (Slovenian Forestry Institute 2014.) 
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Kuvio 7. Tietoja valitusta koneesta (Slovenian Forestry Institute). 

 

 

Kuvio 8. Laskuri havainnollistaa tuloksia kaavioilla (Slovenian Forestry Institute). 
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5 Laskurin teko 

5.1 Tavoite 

Tavoitteena laskuria tehdessä oli, että siitä tulisi toimiva laskuri, jolla uusi metsän-

omistaja voisi vertailla hänen itsensä omatoimisesti ja ammattilaisen tekemää met-

sänhoitotyötä. Tarkoituksena oli tehdä laskurista suuntaa antava, sillä tarkkoja lukuja 

esimerkiksi ajanmenekistä olisi ollut todella vaikeaa saada. Tavoitteena oli siis saada 

uudelle metsänomistajalle selkeä ja helppokäyttöinen työkalu metsänhoitotöiden 

suunnittelua varten. 

5.2 Laskurin rajaus 

Liitteessä 1 olevaa laskuria rajattiin laskurin kohderyhmää ajatellen. Mukaan tähän 

laskuriin otettiin vain ne metsänhoitotoimenpiteet, joita aloittavalle metsänomista-

jalle suositellaan ja mitä omatoimiset metsänomistajat yleisimmin tekevät: siemen-

ten kylvö, taimien istuttaminen, heinäntorjunta, varhaisperkaus ja taimikonhoito. 

(Koho ym. 2004, 16; Metsätöitä turvallisesti 2012, 6). Laskurissa ei huomioitu maan-

muokkauksen kustannuksia eikä ajanmenekkiä, vaan keskityttiin maanmuokkauksen 

jälkeisiin toimenpiteisiin. Tässä laskurissa siis otettiin huomioon metsänkierron alku-

vaiheen hoitotoimenpiteet siemenen kylvöstä ja taimien istuttamisesta aina taimi-

konhoitoon asti.  

Kustannuksista liitteessä 1 olevaan laskuriin mukaan otettiin matkakustannus kuviol-

le, välinekustannukset ja uudistamiskustannus, jos toimenpiteeksi tässä laskurissa 

valittiin siementen kylvö tai taimien istuttaminen. Lisäksi laskuriin tehtiin pohja muil-

le kustannuksille, jossa voi laskea esimerkiksi metsänhoitotoimenpidetalkoihin tule-

vien henkilöiden eväiden kustannukset.  

Huomioitavia välinekustannuksia rajattiin siten, että työvaatteita ei otettu mukaan 

laskuriin, ainoastaan välineet, joita hoitotoimenpiteessä käytettiin. Välinekustannuk-

sissa ei myöskään huomioitu välineiden polttoainekustannuksia eikä kemiallisen hei-

näntorjunnan torjunta-ainetta. Välinekustannukset huomioitiin siten, että laskurissa 

on vaihtoehtoina valita välineiden omistussuhteeseen joko niin, että väline on oma 
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tai vuokrattu. Jos väline on vuokrattu, käyttäjän pitää merkitä laskuriin sen välineen 

vuokran määrän. Laskurin puulajeja rajattiin siten, että laskurissa huomioidaan vain 

keskeisimmät puulajit eli kuusi, mänty ja rauduskoivu.  

5.3 Laskurin aineisto 

Laskuriin tarvittiin aineistoa, jotta laskurista saatiin laskuri, eikä pelkkä pohja. Laskuri-

välilehden metsänhoitotoimenpiteiden tuottavuustiedot saatiin Työtehoseuran ra-

portista 33 ”Hankintahakkuut ja omatoimisuuden tilastointi” (Valkonen ym. 2007, 61) 

seuraaviin metsänhoitotoimenpiteisiin: taimien istutus, heinäntorjunta sekä taimi-

konhoito. Siementen kylvötoimenpiteeseen tuottavuusluku saatiin Metsäntutkimus-

laitoksen tiedonannosta 912 (Koho ym. 2004, 33). Tuottavuusluku varhaisperkauk-

seen saatiin Veli-Matti Hyvärisen opinnäytetyöstä laskemalla päiväsaavutuksesta 

tunnin saavutus (Hyvärinen 2009, 17). Kaikki nämä tuottavuusluvut, jotka olivat 

muodossa hehtaaria tunnissa, muutettiin selvyyden vuoksi käänteisluvuiksi, jolloin 

saatiin luvuista tuntia per hehtaari. Kun laskurin käyttäjä miettii laskuriin työntekijöi-

den työskentelynopeutta, hän voi vertailla niitä näihin tuottavuuslukuihin. 

Maaston vaikeusluokat ja -kertoimet saatiin laskuriin Työtehoseuran koulutusaineis-

tosta, jossa käsiteltiin metsäalan palkkausta. Tämän aineiston liitteissä oli tehty las-

kelmia eri metsänhoitotoimenpiteistä. Maastoluokan 1, eli normaalin vaikeusluokan 

(maasto voi hieman haitata työskentelyä) kerroin oli 1. Toisen maastoluokan eli edel-

listä haittavamman maaston kerroin oli 1,05, ja kolmannen luokan eli paljon haittaa-

van maaston kerroin oli 1,10. Näitä kertoimia käytettiin sekä omatoimisen että am-

mattilaisen aikamenekin määrittämisessä. (Metsäalan palkkaus n. d.) 

Polttoaineiden hinnat saatiin vertailemalla kahden eri verkkosivuston hintoja (Tank-

kaus.com 2016; Polttoaine.net 2016). Polttoaineiden hinnat vaihtelevat paljon paik-

kakunnittain ja asemittain, joten niitä pystyy laskurissa muokkaamaan. Traktoriin 

käytettävän moottoripolttoöljyn hinta on saatu www.oil.fi-verkkosivustolta (öljytuot-

teiden kuluttajahintaseuranta 2016). 

Siemenmääräsuositus laskuriin saatiin Siemen Forelia Oy:n oppaasta ”Tuottavan 

metsän ABC”, jossa oli kerrottu eri määrät männyn, kuusen sekä koivun kylvölle 

(Tuottavan metsän ABC n.d., 10,11). Taimien määräehdotus puolestaan saatiin Tapi-
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on taskukirjasta, jossa oli koottu yhteen taulukkoon taimikoiden tiheysvaatimuksia ja 

-suosituksia (Tapion taskukirja 2008, 146). Sekä siementen että taimien määrää heh-

taarille pystyy laskurissa muokkaamaan.  Näin laskurissa pystyy laskemaan myös pel-

kästään täydennyskylvön ja -istutuksen menekkejä. 

Siementen hinta €/kg saatiin Siemen Forelia Oy:ltä puhelinkeskustelussa Siemenkes-

kuksen työntekijän kanssa (Törmänen 2016). Laskuriin hintatieto muutettiin muo-

toon €/g. Taimien hinnat saatiin Roinilan Taimiston verkkosivuilta (Roinilan Taimisto 

2016). 

Välinekustannuksiin saatiin esimerkkihinnat välineille muille välineille Savotanpuodin 

verkkosivuilta, paitsi raivaussahan ja moottorisahan hinnat saatiin Hankkijan verkko-

sivuilta (Savotan puoti n.d.; Hankkija n.d.). Koska välineiden hinnat riippuvat paljon 

koosta ja kaupasta, on laskurissa mahdollisuus muokata näitä tietoja. 

Vertailu ammattilaiseen-välilehdellä olevaan ammattilaisen tekemän metsänhoito-

toimenpiteen tuottavuusluvut saatiin sähköpostikeskustelun kautta UPM:n operaa-

tioesimieheltä (Leppänen 2016). Ammattilaisen tekemän ostopalvelun hinnat saatiin 

muihin toimenpiteisiin Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirjasta, paitsi heinän-

torjunnan hinta on UPM:n arvio hinnasta. UPM:n hinta oli tunnin hinta, joten se on 

kerrottu ammattilaisen tekemällä tuottavuudella. (Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-

vuosikirja 2015 2016; Ruohous n. d.) 

5.4 Laskurin teko vaihe vaiheelta 

Laskuria aloitettaessa tekemään, pohdittiin laskurin sisältöä ja rajattiin laskurissa 

huomioitavia metsänhoitotoimenpiteitä viiteen. Kaikkea sitä, mitä laskurissa kannatti 

huomioida ei heti aluksi osannut ajatella, vaan laskuria tehdessä huomasi, että jokin 

asia kannattikin ottaa laskuriin mukaan tai jättää laskurista pois. Laskuri hioutui siis 

koko laskurin tekemisen aikana. Laskuria hiottiin myös palautteen perusteella. 

Laskurin teon voisi jakaa kolmeen osaan: alkuvaiheeseen, varsinaiseen tekemisen 

vaiheeseen ja viimeistelyvaiheeseen. Alkuvaiheessa hahmoteltiin Excel-tiedostoon 

laskurin rakennetta. Välilehdet tuolloisessa laskurissa olivat Kansisivu ja käyttöohjeet, 

Perustiedot, Laskuri, Vertailu ammattilaiseen sekä Linkkejä (ks. kuviot 9 ja 10). Sel-

keyden vuoksi Perustiedot-välilehti yhdistettiin myöhemmin Laskuri-välilehteen.  



16 
 

 

 

Kuvio 9. Alussa laskurissa oli vielä Perustiedot-välilehti, ja laskurin rakenne oli vasta 
hahmottumassa. 

 

 

Kuvio 10. Alkuvaiheen Vertailu ammattilaiseen-välilehden sisältö. 

 

Varsinaisessa tekemisen vaiheessa laskuriin etsittiin tietoja, joita laskurissa tarvittiin. 

Tällaisia tietoja olivat esimerkiksi laskuriin mukaan otettujen metsänhoitotoimenpi-

teiden tuottavuus, kuusen siemenen menekki hehtaarilla ja ammattilaisen tekemän 

metsänhoitotoimenpiteen kustannus hehtaaria kohden. Linkkejä-välilehdelle etsittiin 

sellaisia teoksia ja videoita, joihin aloittavan metsänomistajan kannattaisi tutustua. 

Tarvittiin siis internet-osoitteita niihin linkkeihin, jotka löytyivät verkosta.  
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Tekemisen vaihe oli tietenkin laskurin työläin osuus, sillä tässä vaiheessa laskurin 

rakenne muotoutui sellaiseksi, millaiseksi se loppujen lopuksi tuli (ks. kuvio 11). Pie-

niä muutoksia tuli myös loppuvaiheessa sisältöön. Kaavojen miettiminen, ja niiden 

toiminnan kokeileminen sekä aineiston hankinta olivat työvaiheita, johon kului eni-

ten aikaa (ks. kuvio 12). Toisaalta ne toivat eniten sisältöä laskuriin. Tässä vaiheessa 

tehtiin laskuriin käyttöohjeet, joita myöhemmin täydennettiin.  

 

 

Kuvio 11. Laskurin rakenne muotoutui, mutta muutoksia toki tehtiin palautteen pe-
rusteella. 

 

 

Kuvio 12. Kaavojen miettiminen oli osittain haastellista. 

 

Loppuvaiheessa laskuria pääasiassa hiottiin palautteen perusteella. Tuottavuusarvio 

koettiin liian hankalaksi, joten se muutettiin työskentelynopeuden arvioimiseksi (ks. 

kuvio 13). Kommenteista otettiin tekijän nimi pois, sillä se ei ollut oleellinen olla joka 

kommentissa. Käyttöohjeet muokattiin vastaamaan laskuria. Loppuvaiheessa laskurin 

taulukot myös suojattiin, ja muokkausmahdollisuus jätettiin niihin soluihin, joihin 

laskurin käyttäjä täyttää tietoja. Muokkausmahdollisuus jätettiin myös sellaisiin so-

luihin, joihin laskurin käyttäjä voi täyttää totuudenmukaisemman arvon, esimerkiksi 
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hintatietoihin tai siementen ja taimien tarvittavaan määrään. Nämä solut näkyivät 

laskurissa vaalean beigenä (ks. kuvio 14). 

 

Kuvio 13. Tuottavuusarvio muutettiin työskentelynopeuden arvioksi. 

 

 

Kuvio 14. Muokkausmahdollisuus jätettiin soluihin, jotka laskurissa näkyivät vaalean 
beigenä. 

5.5 Valmis laskuri esimerkinomaisesti 

Kuvitellaan, että on 45-vuotias metsänomistaja, nimeltään vaikka Uolevi (täysin fiktii-

vinen henkilö). Uolevi haluaa vertailla omatoimisesti tehtyä kuusen taimien istutusta 

ammattilaisen tekemään työhön. Uolevi aukaisee liitteenä olevan laskurin. 

Ensimmäisellä välilehdellä laskurissa on kansisivu ja käyttöohjeet. Tällä välilehdellä 

on kerrottu muutamalla sanalla, minkälaisesta laskurista on kyse, ja toimeksiantajan 

ja tekijän nimi. Käyttöohjeissa on ensiksi hieman perustietoa Excelistä sekä välilehdit-
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täin ja osioittain ohjeita laskurin käyttöön. Uolevi lukee ensiksi tämän välilehden, 

ennen kuin aloittaa täyttämään laskuria.  

Laskuri-välilehdellä Uolevi täyttää ensiksi Tila-kohdan tiedot. Kuvion numero, jolle 

hän on menossa istutusta tekemään, on 23. Tämän kuvion hehtaarimäärä on 1,7. 

Uolevi valitsee alasvetovalikosta toimenpiteeksi taimien istutuksen ja puulajiksi kuu-

sen. Maasto tuolla kuviolla on normaalin kaltainen, eli maastosta ei ole haittaa met-

sänhoitotoimenpiteen tekemiseen. Kuviolle on matkaa Uolevin kotoa 15 kilometriä, 

ja hän kulkee sinne omalla, diesel-käyttöisellä autollaan. Uolevin auto kuluttaa kes-

kimäärin 6,3 litraa 100 kilometrillä. Koska Uolevilla on kesäloma, kun hän on taimia 

menossa istuttamaan, hän ehtii tehdä kuuden tunnin työpäivän metsässä. Näin Uole-

vi saa täytettyä Tila-kohdan tiedot (ks. kuvio 15).  

 

Kuvio 15. Esimerkkihenkilön täyttämä Tila-kohta. 

 

Uolevi on pyytänyt kuusia istuttamaan 20-vuotiaan Julius-poikansa (täysin fiktiivinen 

henkilö hänkin). Uolevi arvio Työntekijät-kohtaan, että hänen itsensä työskentelyno-

peus on keskimäärin 15 h/ha ja Juliuksen 12 h/ha (ks. kuvio 16). Työntekijöitä on siis 

yhteensä kaksi. Aika-kohdasta Uolevi näkee, että yhteensä heidän pitäisi tehdä 45,9 

tuntia, jotta he saisivat kahdestaan tehtyä toimenpiteen, kun työskentelynopeus on 

se, mitä hän arvioi. Koska työpäivien pituus on kuusi tuntia, näkee Uolevi taulukosta, 

että toimenpiteeseen menee aikaa 8 työpäivää, joista yksi on vajaa työpäivä (ks. ku-

vio 17). 
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Kuvio 16. Työntekijöiden työskentelynopeusarviot. 

 

 

Kuvio 17. Aikamenekki esimerkkitapauksessa. 

 

Matkakustannus kuviolle-kohdasta Uolevi näkee, että yhteensä kuviolle matkaami-

sesta aiheutuu kustannuksia 19,66 euroa (ks. kuvio 18). Koska Uolevi menee istutta-

maan kuviolle taimia, aiheutuu taimista uudistamiskustannuksia. Uolevi on ajatellut 

istuttavansa kuviolle 1800 tainta hehtaarille. Uolevi muuttaa Tarvitaan kpl/ha-

kohtaan kuuselle luvuksi 1800, jolloin yhteensä kustannuksia taimista tulee 1224 eu-

roa koko kuviolle (ks. kuvio 19). 

 

Kuvio 18. Matkakustannukset esimerkkitapauksessa. 

 

 

Kuvio 19. Taimikustannukset esimerkkitapauksessa. 
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Seuraavaksi Uolevi valitsee välineet, joilla hän ja Julius tekevät istutuksen. He käyttä-

vät molemmat istutusputkia ja taimivakkoja, jotka ovat kaikki heidän omiaan (ks. 

kuvio 20). Seuraavassa taulukosta Uolevi näkee, että välinekustannuksia aiheutuu 

yhteensä kaikista välineistä 32,8 euroa (ks. kuvio 21). 

 

Kuvio 20. Esimerkkivalinnat välineisiin. 

 

 

Kuvio 21. Esimerkkitapauksen välinekustannukset. 

 

Kun Uolevi on täyttänyt kaikki Laskuri-välilehden tiedot, hän siirtyy Vertailu ammatti-

laiseen-välilehdelle. Tällä välilehdellä ei tarvitse täyttää mitään, mutta Uolevi voi ver-

tailla, kuinka paljon aikaa menee omatoimisesti tehtyyn taimien istutukseen ja am-

mattilaisen tekemään istutukseen. Uolevi voi myös vertailla kokonaiskustannuksia, 

kumpaan kuluu enemmän rahaa, ammattilaisen tekemään vai itse tehtyyn toimenpi-

teeseen. Uolevi huomaa, että yhteensä heidän Juliuksen kanssa tekemään toimenpi-

teeseen menee paljon enemmän aikaa kuin ammattilaisen tekemään, mutta koska 

heillä on innostusta tehdä istutus itse, ei Uolevi kiinnitä niinkään huomiota ajanme-

nekkiin (ks. kuvio 22). Ajanmenekkitiedoissa on kahden ihmisen tekemä työ, kun taas 
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ammattilaisen tekemässä on yhden. Uolevi vertailee myös kustannuksia, ja huomaa, 

että omatoimisesti tehtyyn toimenpiteeseen menee muutama satanen enemmän 

kuin ammattilaisen tekemään (ks. kuvio 23). Lopuksi Uolevi vielä vilkaisee Linkkejä-

välilehdelle, ja huomaa siellä olevan vinkkejä teoksista ja videoista, joihin voisi tutus-

tua. Välilehdellä on myös muutamia uudelle metsänomistajalle suunnattuja verkkosi-

vustoja. Uolevi miettii vilkaisevansa muutamaa linkkiä ennen kuin lähtee istutuspuu-

hiin. 

 

 

Kuvio 22. Ajanmenekkivertailu. 

 



23 
 

 

 

Kuvio 23. Kustannusvertailu. 

 

5.6 Laskurin testaus 

5.6.1 Laskurin testaajat 

Laskuria testattiin, jotta saataisiin tietoa, millainen laskuri oli metsänomistajan mie-

lestä, kannattiko jotakin osiota muuttaa toisenlaiseksi ja oliko laskurin käytettävyys 

hyvä. Laskuri lähetettiin sähköpostin välityksellä pääosin metsänomistajille, jotka 

kokeilisivat laskuria. Laskuri lähetettiin yhteensä kymmenelle henkilölle, ja palautetta 

antoi vain yksi henkilö, ja laskuria muokattiin tämän palautteen perusteella. 

5.6.2 Palaute 

Laskuria testasi ja palautetta antoi noin 20-vuotias mies, joka ei kylläkään omista 

metsää, mutta on ollut istuttamassa taimia työkseen yhtenä kesänä. Häneltä sain 

palautetta, että en ollut huomioinut laskurissa ollenkaan työpäivän pituutta, jolla on 

laskurissa vaikutusta siihen, kuinka monta kertaa kuviolle ajetaan, eli matkakustan-

nuksiin (Taimien istuttaja 2016). Tämä huomio korjattiin laskuriin. 
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6 Pohdinta 

Tavoitteena opinnäytetyössäni oli tehdä laskuri uudelle ja aloittavalle metsänomista-

jalle, jolla hän voi vertailla omatoimisesti tehtyä ja ammattilaisen tekemää metsän-

hoitotoimenpidettä. Tavoitteena oli saada laskurista selkeä ja suuntaa antava, jonka 

avulla metsänomistaja voi päättää tekeekö metsänhoitotoimenpiteen itse vai ostaa-

ko sen palveluna ammattilaisilta.  

Kun tein laskuria, pyrin saamaan siitä selkeän käyttöohjeilla ja kommenteilla, joissa 

oli tiettyyn osioon tai kohtaan ohjeistusta. Laskurissa oli jaoteltu osiota muun muassa 

ajalle omansa sekä eri kustannuksiin omiaan. Jotkin osiot, kuten esimerkiksi uudista-

miskustannuksen osio, liittyi vain siementen kylvöön ja taimien istutukseen, ja esi-

merkiksi aika-osiossa huomioitiin taas kaikki toimenpiteet. Vastaus tosin esimerkiksi 

aika-osiossa tuli vain sille toimenpiteelle, joka oli valittuna. 

Laskurin tekemisessä haasteellista oli se, että aineiston etsiminen laskuriin oli vaikeaa 

sen vähäisyyden vuoksi. Suomessa tehdyt tutkimukset omatoimisuuden tuottavuu-

desta, joista sain aineistoa laskuriin, oli tehty 2000-luvun alkupuolella. Jos laskurissa 

olisi ajan tuottavuuteen h/ha huomioitu vain tutkimustulosten tuottavuusluvut, eikä 

annettu käyttäjän määritellä työskentelynopeutta, laskurin antamat ajanmenekkitie-

dot olisivat olleet epäluottavampia, sillä omatoimisesti tehdyn metsänhoitotoimenpi-

teen tuottavuus riippuu paljon hoitotoimenpiteen tekijöistä ja siitä minkälaisia väli-

neitä tekemisessä käytetään. Esimerkiksi eri-ikäisten työskentelynopeus on erilainen.  

Kustannusosioihin laitettiin eri hintatietoihin suuntaa-antavia hintatietoja, mutta 

tuloksien luotettavuuden kannalta olisi parempi, jos metsänomistaja täyttäisi tietoi-

hin todelliset kustannukset. Esimerkiksi polttoaineen hinta vaihtelee todella paljon, 

joten olisi metsänomistajan etu, että laskuriin täytettäisiin todelliset kustannukset. 

Tosin laskuria pystyy kyllä käyttämään, vaikka todellisia kustannuksia ei laskuriin täy-

tettäisikään, mutta saadut tulokset ovat tällöin epäluotettavampia. 

Ammattilaisen tekemän metsänhoitotoimenpiteiden hintatiedot ovat koko Suomen 

keskimääräisiä hintoja. Todellisuus on se, että ammattilaisen tekemän metsänhoito-

toimenpiteen hinta tietylle kuviolle riippuu esimerkiksi kuvion puustosta ja hinta on 

erisuuruinen eri yrityksillä. En pitäisi näitä hintatietoja kovinkaan luotettavina, mutta 
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suuntaa antavia ne kyllä ovat. Ammattilaisen tekemän metsänhoitotoimenpiteen 

tuottavuustiedot eivät pohjaudu mihinkään tutkimukseen, joten en luottaisi niihin-

kään täydellisesti.  

Laskurin tavoitteena oli saada siitä suuntaa antava laskuri. Tarkkoja arvoja ei todella-

kaan pysty laskurilla saamaan. Luotettavuutta on pyritty saamaan paremmaksi esi-

merkiksi jättämällä laskuriin muokkausmahdollisuus tiettyihin soluihin, joissa on esi-

merkiksi hintatietoja. Jos metsänomistaja muokkaa tarvittavia arvoja totuudenmu-

kaisimmiksi, antaa laskurikin luotettavamman tuloksen. Tätä suosittelen tekemään, 

vaikka se viekin laskurin käytössä hieman enemmän aikaa. 

Laskurista ei tullut täydellistä. Laskurin kustannuksissa ei esimerkiksi huomioitu ol-

lenkaan työvaatteiden ja -jalkineiden kustannuksia. Uudella metsänomistajalla tuskin 

on itsellään asianmukaisesti suojaavia työvaatteita tai -jalkineita. Niitä harvemmin 

pystyy lainaamaankaan keneltäkään, joten uuden metsänomistajan tarvitsee ylei-

simmin ostaa ne itselleen, jos aikoo omatoimisesti tehdä metsänhoitotoimenpiteitä. 

Laskurista puuttuu myös välineisiin tarvittavat polttoainekustannukset ja kemialli-

seen heinäntorjuntaan tarvittava torjunta-aine. Jos laskuria kehitetään jatkossa, nä-

mä kustannukset voisi lisätä laskuriin.  

Laskurissa pystyi tarkastelemaan vain yhtä metsänhoitotoimenpidettä yhdellä kuviol-

la. Mielenkiintoisemman laskurista olisi tehnyt se, että sillä olisi pystynyt tarkastele-

maan samalla kuviolla montaa eri toimenpidettä samalla kertaa ja vertailla sitä, kuin-

ka paljon aikaa ja kustannuksia eri toimenpiteet vaatisivat. Saman kuvion monien eri 

toimenpiteiden vertailussa kuviotiedot, kuten maaston vaikeus, olisivat samat. Jos 

laskuria haluttaisiin saada vieläkin laajemmaksi, voisi laskuria kehittää niin, että sillä 

esimerkiksi pystyisi vertailemaan samana vuonna tehtävien eri kuvioiden toimenpi-

teitä.  

Laskurin Välinekustannukset-kohtaan voisi myös lisätä enemmän soluja kohtaan, 

jossa valitaan käytettävät välineet ja ovatko ne omia vai vuokrattuja. Jos esimerkiksi 

järjestetään metsänhoitotoimenpidetalkoita, ja mukaan on tulossa enemmänkin ih-

misiä työtä tekemään, ei laskurilla pysty valitsemaan kovinkaan montaa välinettä. Jos 

laskuria vielä kehitetään, voisi valittavia välineitäkin lisätä, vaikkakin keskeisimmät 

välineet laskurissa jo on. 
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Edellä mainitsemiani kehitysehdotuksia voisi miettiä, jos ja kun laskurista tehdään 

puhelinsovellus. Puhelinsovellus pitäisi mielestäni olla Excel-pohjaista laskuria käytet-

tävämpi, sillä ruudulla näkyy tällöin pienempi osa laskurista kerrallaan. Puhelinsovel-

luksen tekemisessä vaaditaan myös enemmän sommittelua eri osioiden kesken, jotta 

selkeys säilyisi. Jos laskuria kehitetään eteenpäin ehdotusteni mukaisesti, periaat-

teessa samoilla kaavoilla päästäisiin melko pitkälle, joita jo nyt laskurissa käytettiin. 

Puhelinsovelluksesta olisi kyllä hyötyä siinä mielessä, että metsänomistaja voisi tehdä 

vertailua itse kuviolla ollessaan.  

Toiveeni, ja myös yksi opinnäytetyöni tavoitteenikin, että laskuri aktivoisi uusia met-

sänomistajia omatoimisuuteen. Tämä jää nähtäväksi, mutta toivoisin, että uudet 

metsänomistajat pohtisivat todella omatoimisuutta yhtenä vaihtoehtona tehdä met-

sänhoitotoimenpiteitä. Metsänhoitotoimenpidetalkoot olisivat hyvä keino aktivoida 

myös lapsia myös liikkumaan ja tutustumaan luontoon. Heistä kasvaa myös seuraava 

metsänomistajasukupolvi, ja lapsuudessa, yhdessä muiden sukulaisten ja tuttavien 

kanssa, tehdyistä metsänhoitotoimenpiteistä jää muistoja. Tämä voi olla myös vai-

kuttamassa heidän omatoimisuuden määrään. 
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