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Over half of the productive forest land in Finland is owned by privat forest owners. Forest
has all ways had important value for its owner. The value for the forest can be determined
by using few most common forest valuation methods based on the market basis.
Additionally to this value forest has many other values which will be emphasized more and
more in the future.
This thesis first went through few forest owner studies in which forest owners were categorized to groups based on different forest owners’ values. The most common factors affecting forest value were listed. Three most common valuation methods were introduced and
analyzed. In addition to the values given by these commonly used methods there are lot of
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values and importance of value research.
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1

JOHDANTO

Metsän on sanottu jo vuosisatojen ajan olevan meidän suomalaisten vihreä
kulta, jolla on aina ollut merkitystä meille jokaiselle. Metsään liittyy paljon tunteita ja arvoja. Näiden kautta muodostuu mielikuva meille itsellemme siitä,
mitä tai mikä metsä on. Arvo on käsitteenä hyvin monimuotoinen ja arvojen
kautta rakennamme päätöksentekoamme, joko tietoisesti tai tiedostomatta.
Arvo voi olla täysin abstrakti tunne, immateriaalinen käsite. Arvo on taloudellisesti helpoimmin ajateltavissa euromääräisenä hintana. Tämä on vain yhden,
helposti vertailtavissa olevan suureen kautta luotu arvo. Täysin tarkkaa euroarvoa emme kuitenkaan voi metsälle kertoa – tähänkin arvoon sisältyy runsaasti eritasolla muita arvoja joko suoraan tai välillisesti arvioitsijan oman arvomaailman kautta.
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on lyhyesti pohtia metsän arvon määräytymistä ja nostaa esille muita arvoja, jotka vaikuttavat metsän arvostamiseen
meidän jokaisen henkilökohtaisella tasolla. Opinnäytetyössä kerrotaan myös
ei-metsätaloudellisten arvojen arvon määrityksestä. Tässä työssä luodaan
muutaman metsänomistaja-tutkimuksen kautta kuva metsänomistajaryhmistä
ja heidän arvomaailmastaan suhteessa metsänomistamiseen ja metsänhoitoon. Lyhyesti myös selvitetään, miksi arvoja on hyvä tutkia ja mikä vaikutus
niillä yhteiskunnallisella tasolla, tässä opinnäytetyössä lähinnä metsäpoliittisesti pohdittuna.
Opinnäytetyössä ei perehdytä eri metsänkäsittelytapoihin ja kannattavuuslaskelmiin osana metsän arvon muodostumista. Samoin erilaiset arvojen ja mieltymysten mittaustavat tai mittaustapojen luotettavuus tai epävarmuuden tasot
jätetään tämän opinnäytetyön ulkopuolelle. Myös tarkemmat eri arvonmääritystilanteet ja niihin liittyvät yksityiskohdat jätetään tarkastelun ulkopuolelle.
Metsäsuunnitelman teko kerrotaan vain lyhyesti ilman tarkempaa kuvausta.
Opinnäytetyö on tehty teoreettisena kirjoituspöytätutkimuksena. Lähteinä on
käytetty lähinnä metsäalan tutkimuksia, kirjallisuutta sekä nettijulkaisuja.
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2
2.1

METSÄMME ON LUONNONVARA JA OMAISUUSERÄ
Suomi perhemetsätalouden maana

Suomen metsätalousmaan kokonaispinta-ala on 26,2 miljoonaa hehtaaria kattaen noin 86 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Tästä puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata on noin 20,3 miljoonaa hehtaaria, kitumaata noin 2,5
miljoonaa hehtaaria ja joutomaaksi lueteltua metsämaata noin 3,2 miljoonaa
hehtaaria. Lisäksi muuta metsämaata (metsäautoteitä, varastopaikkoja yms.)
noin 0,2 miljoonaa hehtaaria. Suojeltuja metsiä mukaan lukien rajoitetun metsätalouskäytön alueet kattavat lähes 3 miljoonaa hehtaaria eli 13 prosenttia
metsätalousmaasta. Puuston tilavuus on noin 2 360 miljoonaa kuutiometriä,
tilavuudesta puolet eli 50 % on mäntyä, 30 % kuusta ja 17 % koivua. (Metla
2014.)
Suomea on sanottu perhemetsätalousmaaksi. Suomessa on laskettu olevan
yli 2 hehtaarin metsätilojen omistajia noin 630 000, kun mukaan lasketaan yksityisesti metsää omistavat sekä yhteisomistustilojen osakkaat. Näin laskien
yksityismetsänomistajat omistavat noin 60 % Suomen tuottavasta metsäalasta, hakkuista vastaavasti noin 80 % tapahtuu yksityismetsissä. Yksityismetsätilan koko on keskimäärin noin 30 hehtaaria, metsätilat ovat suurimmalta
osalta suhteellisen pieniä. Metsätilan kokorakenteessa tapahtuu muutoksia tilakokojen ääripäissä siten, että isojen sekä pienien tilojen osuus kasvaa. Yli
100 hehtaarin tilat olivat vain 5 % kokonaistilamäärästä, mutta pinta-alasta ne
kattoivat noin 30 prosenttia. Yli puolet metsätilojen omistajanvaihdoksista tapahtuu perinnön kautta. (Luonnonvarakeskus 2015; Metla 2014.)
Hyvinvointimme, yhteiskuntamme ja koko sivilisaatio rakentuu kolmen tuotannontekijän avulla; luonnonvarojen, työvoiman (henkiset ja fyysiset resurssit) ja
pääoman. Metsä on luonnonvara, uusiutuva sellainen, mutta se on myös osa
pääomaa omassa kategoriassaan. Tuotannontekijöitä vaihtamalla voimme
saada toista tarvitsemaamme tuotannontekijää, eli työllämme hankimme rahaa, jonka sijoitamme elämiseen ja hyvinvoinnin rakentamiseen. Taloudellinen
ajattelu perustuu valintojen tekemiseen ja niukkuuden jakamiseen tuotannontekijöiden kautta ja välillä. Valittavana on myös aikajänne: kulutetaanko luonnonvara, raha tai työresurssi nyt vai tulevaisuudessa? Valintojen takana on
hyötyajattelu – yksilö kuluttajana pyrkii maksimoimaan oman hyvinvointinsa,
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yritys rahallisen voiton. Vaihtoehtoja vertaillaan. Metsän hyödyntämiseen luonnonvarana liittyy paljon päätöksiä ja oletuksia. Kysyntä ja tarjonta rakentavat
markkinat. Raakapuun markkinat eivät ole lähelläkään täydelliset ostajien
määrän ollessa suhteellisen pieni ja jokainen heistä voi vaikuttaa teoillaan hintatasoon. Lisäksi metsänomistajan päätöksentekoon ja toimintaan vaikuttaa
myös julkinen valta säädösten, verotuksen ja ohjeistusten kautta. (Linna
2013.)
2.2

Metsä osana kansallisvarallisuutta

Suomen kansanvarallisuudeksi on arvioitu noin 784 miljardia euroa. Tästä
metsätalouden maan osuus on noin 80 miljardia euroa eli 10 prosenttia.
(Niemi ym. 2011). Pelkästään puuvarannon arvoksi on arvioitu toisaalla 45
miljardia euroa. Laskettaessa karkeasti metsämaalle kauppahinnoista johdetun keskiarvon kautta kauppa-arvo, päädytään 55 miljardiin euroon. (Saarimaa
2015, 5.) Eli eri tavoin arvotettuna metsälle saadaan todella isoja eroja arvonmäärityksessä. Usein metsäkiinteistöjen hintoja vertaillaan hehtaarihintoina,
mikä on johdettu suure kahdesta arvosta eli kohdetilan kauppahinnasta ja
hehtaarimäärästä. Keskihehtaarihinta sisältää myös mm. puun tuotannon ulkopuolella olevat alueet. Tärkeää olisi saada tietoon myös kokonaispuustomäärä ja hinta kuutiota kohti. (Saarimaa 2017, 5.)
Yksityiselle metsänomistajalle metsän arvonmäärityksen tavoite on usein metsäpalstan tai -palstojen muodostaman metsäomaisuuden markkina-arvon
määrittäminen. Tästä arvosta käytetään myös käyvän arvon termiä. Arvostuksen periaatteena on arvottaa metsä sen parhaan käyttötarkoituksen mukaan,
tai todennäköisimmän käyttötarkoituksen pohjalta. Käypää arvoa käytetään
teoreettisena arvona mm. perunkirjoituksissa. (Paananen 2009, 24.)
Metsän arvo omaisuuseränä määräytyy sen omistajalleen tuomasta nettohyödystä tulevaisuudessa. Tätä tuottoa voidaan miettiä raha-arvona, joka voidaan rinnastaa yritysmaailman tuloihin. Metsää voidaan myydä harvennuksien
ja leimikoiden kautta eli metsä tuottaa tuloa omistusaikanaan. Myytäessä metsälö metsälle muodostuu jälleenmyyntiarvo. Hämäläinen (1989,89) vertaa tätä
arvoa yrityksen substanssiarvoksi. Metsän arvoon sisältyy odotuksia tulevista
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tuotoista. Sijoitusajattelun pohjana on sijoituksesta saatavat nettotuotot eli voitot.
Yrityksen substanssiarvo soveltuu parhaiten yrityksen lopettamishetken arvoksi, koska se käytännössä lasketaan yrityksen varojen ja velkojen erotusarvona. Tällöin ei huomioida yrityksen muita arvoja, esimerkiksi tietotaitoa, eli tulevaa tuloksentekokykyä. (Tek.)
Edellä tehtyä vertausta yritysmaailman substanssiarvoon ei voitane pitää kovin onnistuneena, sillä metsä jatkaa kasvuaan ja saatu kasvu voi myöhemmin
hakkuiden kautta realisoitua tuotoiksi. Metsää ei ”lopeteta” kuten yritystä,
jonka liiketoiminta voidaan ajaa alas ja velvoitteet vastaavasti purkaa.
Talousmielessä ja taloustieteellisesti laskettuna metsiä tulee käyttää niin, että
ne tuovat parhaalla mahdollisella tavalla hyvinvointia yhteiskunnalle. Tällöin
myös eri käyttömuotoja, ja niiden tuomia hyötyjä ja vastaavia kustannuksia
täytyy punnita toisiinsa nähden. Monilla metsän tuottamilla hyödykkeillä ei ole
hintalappua, eikä oikeaa, yhtenäistä hinnoittelu- tai mittaustapaa. Näitä ei-aineellisia hyödykkeitä voidaan arvottaa kuitenkin taloustieteessä kehitetyllä
malleilla. (Juutinen 2015, 113.)
3
3.1

YKSITYISMETSÄNOMISTAJA JA METSÄSIJOITTAJA
Yksityismetsänomistajakunnan rakenne ja sen muutos

Metsänomistajaksi tullaan keskimäärin vähän yli 50-vuotiaana, metsänomistajien keski-iän ollessa noin 60 vuotta, maanviljelijöiden osuus metsänomistajissa vähenee, etämetsänomistajuus kasvaa, samoin kaupungeissa ja taajamissa asuvien omistajien määrä kasvaa koko ajan. Tämä kaikki merkitsee
tunne- ja sukusiteiden vähenemistä metsäpalstaa kohtaan, mutta arvo- ja
asennemaailmassa ei isoja muutoksia tule. Yksityismetsänomistajakunnan rakenne on muuttunut ja muuttuu parhaillaan monella tavalla. Muutos tapahtuu
hitaasti, mutta kuitenkin nopeammin kuin metsässä tapahtuva sukkessiojakso.
(Rämö ym. 2009.)
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Rämö ym. (2009) rakentaa metsänomistajarakenteen muutoksista ja heidän
suhteestaan metsään ja metsänhoitoon seuraavan kaavion:

Kuva 1. Erilaisia metsänomistajaprofiileja vuonna 2030 – päätelmiä osahankkeiden tuloksista
(Rämö ym. 2009, 38 - 39)
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Viitaten tähän Rämön ym. (2009) tutkimukseen, nähdään aineettomien arvojen osuuden tulevissa metsänomistajien tarpeissa korostuvan. Uudenlaisia,
pirstoutuneimpia metsänomistajaryhmiä muodostuu ja itse metsän osuus ja
samalla myös merkitys metsänomistajan toimeentulossa pienenee. Metsänomistajien omatoimisuus vähenee ja herkkyys ostaa palveluja kasvaa. Myös
itse metsään sijoittaminen tulee lisääntymään, joko suorina sijoituksina tai
osuuksina. Isolla joukolla metsänomistajia metsänhoitoon liittyvä tietotaito on
vähäistä tai puuttuu kokonaan.
Metsänomistajakunnan muutosta kuvaa vertailu Karppisen (1998) ja Rämön
(2009) välillä. Karppinen käytti pitkälti samanoloista jakoa metsänomistajiin,
mitä on käytetty aikaisemmissakin tutkimuksissa. Metsänomistajat ryhmiteltiin
tutkimuksessa monitavoitteisiin (tutkimukseen osallistuneiden metsänomistajien metsäalasta monitavoitteiset metsänomistajat omistivat 33 %, vastaavasti
edustaen 26 % tutkimuksen metsänomistajista), virkistyskäyttäjiin (21 % metsäalasta, 31 % metsänomistajista), itseään työllistäviin (31 % metsäalasta, 30
% metsänomistajista) sekä investoijiin (14 % metsäalasta, 13 % metsänomistajista). Puun myynnin suhteen ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää
eroa. Samoin suoritettujen hakkuiden määrä suhteessa hakkuumahdollisuuksiin ei eronnut suuresti eri ryhmien välillä.
Pidemmällä viiden vuoden periodilla tarkasteltuna monitavoitteiset metsänomistajat olivat aktiivisempia metsätalouden metsänhoidon töissä, mutta yllättäen virkistyskäyttöä painottavat metsänomistajat eivät poikenneet itsensä
työllistäjien ryhmästä. Tutkimus osoitti, jopa vastoin ennakko-oletuksia, että eipuuntuotannolliset ja humanistiset arvot vaikuttivat positiivisesti metsänhoidon
aktiivisuuteen. (Karppinen 1998, 49 - 54.) Aikaisempi tutkimus on tehty murrosvaiheessa, jolloin vielä osa hakkuista tehtiin itse hankintahakkuina ja kotitarvepuun osuus oli paljon isompi kuin myöhemmässä tutkimuksessa tai nykyään. Tutkimuksessa selvisi, että metsään sijoittajana luokiteltu metsänomistaja hoiti hakkuut vasta osittain koneellisesti. Myöhempi vuoden 2008 tutkimus
kertoo nopean muutoksen metsänomistaja-rakenteessa jo pelkästään uusien
metsänomistaja-ryhmien muodossa. Kaupunkilaistunut etämetsänomistaja
muodostaa jo ison ryhmän tuoreemmassa tutkimuksessa, samoin suojelu-arvoa painottava metsänomistaja kuvataan omassa ryhmässään.
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Verrattaessa metsänomistajakuntaa väestönmuutoksen malleihin (Karppinen
& Ahlberg 2008, 17 - 32) sisältää nykyinen ja lähitulevaisuuden metsänomistajakunta yhä enemmän naismetsänomistajia ja vähemmän maatalousyrittäjänä
itseään työllistäviä. Myös metsänomistajien koulutustaso on kasvanut ja kasvaa edelleen verrattuna muutaman vuosikymmen takaiseen tasoon. Metsänomistajien tavoitteet metsäomaisuuden hallinnassa ja käytössä ”moniarvoistuvat”. Näitä vuoden 2008 tutkimuksen tutkimustuloksia voitaneen pitää oikeansuuntaisina verrattaessa toteutunutta käynnissä olevaa muutosta metsänomistajarakenteessa. Tutkijat ovat käyneet useita tutkimuksia läpi, ja esimerkiksi vuoden 1974 Reunalan normatiivinen tutkimus ennusti maanviljelijöiden
metsänomistuksen vähenemistä ja samalla valtion ja yritysten lisäävän metsänomistustaan. (Karppinen & Ahlberg 2008, 18.)
Karppisen & Ahlbergin vuoden 2008 tutkimuksen viittaukseen Reunalan ennusteeseen voisi kommentoida, että maanviljelijä-metsänomistajien osuus on
jonkin verran pienentynyt, mutta valtio tai yritykset eivät ole näitä metsiä ostaneet, vaan ne on pysyneet pitkälti yksityismetsätalouden piirissä. Karppinen
(1998, 3) pitää tätä omistajataustan muutosta maanviljelijöistä muihin ammattiryhmiin isoimpana muuttujana mietittäessä metsänomistajien arvojen muuttumista. Vuoden 2010 tutkimuksessa Karppinen & Tiainen (2010, 19) nostavat
vastaavasti isona muutoksena suurten ikäluokkien perijöiden siirtymistä uusiksi metsänomistajiksi, ja kommentoivat tätä muutosta: ”Huomattava metsäomaisuus siirtynee uudelle kaupunkilaissukupolvelle vuosien 2015 - 2025 tienoilla”.
3.2

Metsäsijoittaja

Metsään voi sijoittaa usealla tavalla. Suorissa metsäsijoituksissa sijoittaja ostaa metsää itselleen, välillisemmin metsään voi sijoittaa metsärahaston osuuksien oston kautta tai sijoittamalla metsäalan yrityksiin ostamalla osakkeita tai
osuuksia. Metsän voi liittää yhteismetsään, jolloin suora päätöksenteko omaan
metsään katoaa, mutta osallistumalla yhteismetsän päätöksentekoon voi vaikuttaa koko metsä”massan” hallintaan omistamansa osuuden suhteessa. Suurin osa metsänomistajista on tullut omistajaksi sukulaisluovutuksen kautta, eli
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perimällä, vastaanottamalla lahjan, lahjanluonteisen kaupan kautta tai sukulaisten välisellä kaupalla. Vapailla markkinoilla kauppoja on vuosittain vain parisen tuhatta yli 10 hehtaarin metsätilaa. Osa kohteista on osana isompaa
maatilakokonaisuutta. (Liljeroos 2017, 3 - 13.)
Metsäsijoittajaa tarkasteltaessa on hyvä ymmärtää sijoittajan sijoitusperspektiivi, joka vaikuttaa metsäkiinteistön arvostamistapaan. Lyhyttä ajanjaksoa
tarkkaileva sijoittaja on kiinnostunut metsäkiinteistön nykyisestä markkina-arvosta. Mikäli sijoittaja ajattelee sijoitustaan pitkän aikavälin kohteena, on tuottoarvon muodostuksen pohjana metsätaloudellinen tuottoarvo. Paljonko sijoittaja on valmis maksamaan tietystä metsiköstä, että saa hakata sen joskus tulevaisuudessa. Vertailuarvona on muista sijoitusmuodoista saatava vaihtoehtoinen tuotto. Isot metsäsijoittajat voivat hakea pienempää metsän tuottoa, ja
vastaavasti pitää metsävarantoa hakkuusuunnitteessaan raakapuumarkkinoita
tasaavina erinä. Pörssiyrityksen omistama metsävaranto vaikuttaa taseen
kautta pääoman tuottoprosentin laskentaan ja tätä kautta jopa pörssiyhtiön
osakekurssiin. (Holopainen & Viitanen 2009, 139.)
Linna (2013, 27 - 32) näkee sijoituksen sijoitettuna rahana, joka sijoitettuna johonkin omaisuuslajiin on sidottuna vähän pidemmän ajan, ja jolta odotetaan
jotakin tuottoa tulevaisuudessa. Ratkaisevaa on sijoituspäätöksen suunniteltu
käyttötarkoitus. Tällöin metsään sijoittavalle metsäsijoitustuotto voi olla henkistä metsästyksen kautta hankittua hyvinvointia tai tulevia hakkuutuloja. Sijoituksena metsälle voi miettiä konkreettisia plussia ja miinuksia:

+ Maata ei enää valmisteta lisää.

- Metsätilojen kova kysyntä nostaa

Maa tarjoaa pitkäaikaisen sijoitus-

hankintahintaa vapailta markkinoilta.

kohteen ja edellytykset arvonnousulle.

- Metsän rahallinen arvo on aina arvio, ja sen voi laskea monella eri ta-

+ Tuotto voi koostua useista tulolajeista (mm. puusto, maapohja, luontoarvokauppa, rantatontit, maa-aineksen otto, rakennuspaikka).

valla.
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- Tuottavan pääoman eli puuston
+ Puu kasvaa riippumatta maailman-

hoito ja hakkuu vaativat säännöllisiä

talouden suhdanteista.

investointeja.

+ Puu kasvaa korkoa korolle joka

- Metsätalous on tiukkaan säädeltyä

vuosi.

toimintaa – koko puustopääoman
muuttaminen rahaksi ei ole mahdol-

+ Tarjoaa muitakin tuottoja kuin ra-

lista.

haa, esimerkiksi ulkoilu-, marjastusja metsästysmahdollisuuksia.

- Metsään voi kohdistua odotuksia
muiltakin kuin sen omistajalta.

+ Sijoitukseen liittyvä päätöksenteko
on omistajan omissa käsissä.

- Metsään kohdistuu luonnontuhoriskejä kuten myrskyt, hirvet, myyrät

+ Metsään sijoitettu pääoma voidaan

ja sienitaudit.

realisoida pienemmissä erissä ja vähitellen toisin kuin esim. sijoitus-

- Raakapuun hintataso ja kysyntä

asunto.

vaihtelevat vuosittain ja vuodenajoittain.

+ Metsäomaisuuden hankintaa tuetaan verotuksellisesti esim. metsävä-

- Yksityishenkilönä omistettu metsä

hennyksen kautta.

ei tarjoa omistajalleen korkotuottojen, osinkojen tai vuokran kaltaista

+ Metsätaloudessa syntyviä tappioita vakaata kassavirtaa. Tulojen saamivoi vähentää muiden pääomatulojen

nen edellyttää yleensä kajoamista

tai ansiotulojen verotuksessa.

puustopääoman määrään, ja viimeiset puukauppatilitykset voivat tulla tilille vasta kahden vuoden päästä
kaupanteosta.
- Puu kasvaa eri tavoin eri puolilla
maata – jopa eri tavoin eri puolilla
samaa metsäpalstaa.

Kuva 2. Metsä – säästö- ja sijoituskohteiden plussia ja miinuksia (Linna, 2013, 29 -30)
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Lisäksi edelliseen jaotteluun Liljeroos (2017, 13 - 14) pitää metsää pörssiosakkeita turvallisempana sijoituksena, koska metsällä on aina arvoa, sen arvo ei
voi käytännössä romahtaa. Metsäsijoitus on myös hyvä väline osana sijoitussalkun hajauttamisessa ja riskin tasaamisessa. Metsäsijoitusta voidaan myös
pitää pitkän aikavälin sijoitusmuotona, jossa tämän hetken panostukset realisoituvat tuloiksi vasta vuosien tai vuosikymmenten jälkeen.
Hanelius (2001, 646) on päätellyt aikaisempien tutkimuksien perusteella, että
metsätiloihin sijoittaneiden tuottovaatimus on korkeampi kuin summa-arvomenetelmän laskentakorkona käytetty korkotaso.
Haltia ym. (2017, 19 - 20) luokittelee metsänomistajuuden olevan ”- - luonteeltaan useimmiten sijoitustoimintaa, joka on osa kotitalouden omaisuuden hoitoa ja ajankäyttöä”. Näin ajateltuna metsään liittyvä päätöksentekokin on osa
kotitalouden kokonaispäätöksentekoa, johon heijastuvat muutkin täysin metsätaloudesta riippumattomat tekijät, kuten ajallinen jako omatoimisen metsänhoidon ja muiden kotitalouden töiden välillä.
4
4.1

YLEISTÄ METSÄN ARVON MÄÄRITYKSESTÄ
Metsäkiinteistön arviointi on aina epävarmuutta sisältävä arvio

Metsäkiinteistön arvo on aina arvio ja sisältää runsaasti epävarmuutta. Epävarmuutta aiheuttaa pitkä metsänkasvatuksen aikajänne yhdistettynä epävarmuuteen arvion lähtötiedoissa, mallien tiedoissa sekä niiden sisältämissä taloudellisissa muuttujissa. Erilaiset painotukset esimerkiksi metsän kiertoajan
ajattelussa luovat erilaisen pohjan laskentamalleihin. Eri koulukunnat painottavat esimerkiksi metsän kestävän ja tasaisen hakkuukertymän sekä tasaisen
ikäluokkajakauman mukaista laskentamallia, toinen ajattelu voi korostaa resurssien tehokasta käyttöä ja vaihtoehtoiskustannusten huomioimista laskelmissa. Maanmittauksen ja kiinteistönvälityksen puolelta suositaan markkinoiden asettamaa hinta-ajattelua. Kansainväliset arviointistandardit jakautuvat
kahteen ryhmään; markkinaperusteiseen arvottamiseen ja ei-markkinaperusteiseen arvottamiseen. (Holopainen & Viitanen 2009 135 - 136.)
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Riippumatta metsän arvonmäärittämistavasta, on pohjatiedolla ratkaiseva
merkitys laskelmien muodostamisessa ja itse arvonmäärittämisessä. Metsälöt
arvioidaan kuvioittaisina arvioina, joista muodostetaan metsäsuunnitelma- tai
arvio tai erillisinventointilaskelma. Suunnitelman teko aloitetaan kohteen
kartta-aineistosta, johon lisätään mahdollisesti saatavilla oleva metsävaratieto
ilmakuvien ja laserkeilauksen kautta. Metsässä suoritetaan relaskooppikoealamittaus. Kuvioittaiseen arviointiin liittyy myös itse arvioijan mahdollinen muodostama harha arvioinnin kohteesta. Tämä voi olla suuruudeltaan jopa 25 %
suuruinen. Lähtötiedot on pyrittävä saamaan mahdollisimman oikein. (Holopainen & Viitanen 2009, 138.) Vanha metsäsuunnitelma voi myös toimia osin
pohjana uudelle metsälön perustiedoissa sekä kuvioinnissa. Kangas (2015,
106) korostaa metsäsuunnitelman ja kaiken muunkin metsätiedon sisältävän
jatkossa yhä enemmän paikkatietoa.
Yksityisen metsänomistajalle tuotetun kuvioittaisen arvioinnin pohjana voi olla
Metsäkeskuksen tai muun organisaation tuottama ilmakuva-aineisto. Lisäksi
saatetaan käyttää saatavilla olevaa laserkeilausaineistoa. Tälle Metsäkeskuksen laserkeilauksen lähtötiedolle on asetettu laadulliset kriteerit kokonaispuuston osalta seuraavasti; ”Kuvion kokonaispuuston tavoitetarkkuus on pohjapinta-alalle +- 3m² / ha, keskiläpimitalle +-3 cm, keskipituudelle +-2 metriä ja
keskitilavuudelle +-20 % kahdeksassa kymmenestä kehitysluokiltaan nuorissa
ja varttuneissa kasvatusmetsissä sekä uudistuskypsissä metsissä. Perustunnuksista tarkin on pituus ja haastavin pohjapinta-ala, mutta tavoitetarkkuuksiin
on yleisesti päästy kaikkien yo. tunnusten osalta”. Iän vaikea määrittely johtuu
kasvupaikan tuomasta isosta vaikutuksesta, ja vaihtelee voimakkaasti eri kasvupaikkojen välillä. ”Näin ollen iälle ei ole asetettu vastaavaa tarkkuuskriteeriä,
mutta tarkastelujen perusteella se on kasvatus – ja uudistuskypsien metsien
puustotulkinnassa +- 25 % kahdeksassa tapauksessa kymmenestä”. Taimikot
ovat haasteellisia: ”- - taimikoiden runkoluku on 50 %:n tarkkuudella ja toimenpide-ehdotukset ovat voimassa olevien metsänhoitosuositusten mukaisia”.
Tätä kriteeriä ei saavuteta kattavasti varttuneissa taimikoissa. Alle kahden
metrin taimikoista ei saada tietoja suoraan ilman maastovierailuja. (Metsäkeskus 2016.)
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Kuten edellä kuvatussa Metsäkeskuksen laatuselvityksestä käy ilmi, pelkkä
pohja-aineisto ei riitä luotettavaan metsän arviointiin. Lisäksi tarvitaan tarkempien tietojen keruu maastokäynnin kautta. Tällöin tarkistetaan kasvupaikkatyyppi, suoritetaan koeala-mittauksia sekä tarkistetaan pohja-aineiston tiedot
oikealle tasolle myös iän kohdalta. Metsänomistajille suunnattu Metsäkeskuksen Metsaan.fi-sivusto on hyvä pohjatiedon antaja metsänomistajalle, mutta
se ei luotettavasti anna kuvaa kaikesta metsän puustosta eikä aineistoa voi
sellaisenaan käyttää määrittämään metsän arvoa. Tässä tutkielmassa ei
käydä tarkemmin läpi metsäsuunnitelman tekoa ja sen eri vaiheita.
4.2

Yleisiä metsätilan arvoa alentavia ja nostavia tekijöitä

Arvonmääritystavasta riippumatta useat tekijät alentavat metsätilan kiinnostavuutta ja mahdollisesti arvoakin ostajan tai sijoittajan silmissä (Liljeroos 2017,
71 - 72):
-

Yleiset hallinnolliset kulut (mm. tiemaksut, vakuutukset).

-

Keskimääräistä huonommat kasvupaikat.

-

Suuri turvemaiden osuus sisältäen ojitetut maat, joissa ojat
kasvaneet umpeen.

-

Huono metsänhoidollisen tila eli tilalla on vajaatuottoista puustoa.

-

Kohde on syrjäinen sijainniltaan ja tieyhteydet heikkoja.

-

Epätasainen kehitysluokkajakauma, jossa esimerkiksi taimikoita on suhteessa koko puustoon runsaasti.

-

Tilan metsätaloudellisesti epäkäytännöllinen muoto (esimerkiksi pitkä ja kapea sarkamainen tila).

-

Kohde sisältää runsaasti vaikeaa maastoa.

-

Tila koostuu useasta pienestä ja/tai erillisistä tiloista.

-

Viljelytyötä pian vaativat tuoreet uudistusalat, hakkuualat ja
keskeneräiset oja- ja tiehankkeet.

Nämä arvoa alentavat tekijät nousevat erityisesti summa-arvolaskennassa
esille tai niiden huomioiminen ainakin lisää epävarmuutta laskelmiin. Saari-
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maa (2017, 6) mainitsee huomioimisen arvoisena metsätilan muodon merkityksen; selkeä muoto merkitsee usein vähemmän rajapyykkejä ja helppoutta
myös rajojen pitämisenä auki.
Vastaavasti Liljeroos (2007, 114 - 116) luettelee hyvän metsän tuntomerkkejä,
jotka käytännössä esiintyvät hyvin harvoin samanaikaisesti metsätilalla:
-

Tasainen kehitysluokkajakauma / tasainen kassavirta.

-

Hyvät lähiajan hakkuumahdollisuudet.

-

Puumäärä Etelä-Suomessa vähintään 100 m³/ha ja Lapissa
60 m³/ha.

-

Maapohjien hyvä tuottokyky.

-

Puustojen hyvä laatu.

-

Kohtuullinen tiestö.

-

Kantavat ja loivapiirteiset maastot (vähän turvemaita eikä vaikeita maastoja).

-

Ei merkittäviä hoitorästejä.

Saarimaan (2015, 5) mukaan yli 10 hehtaarin metsätiloissa tilakoolla ei ole ratkaisevaa merkitystä hinnan muodostumisessa.

4.3

Metsän puuston arvo ja arvokasvu

Puuston kasvua ja kehitystä voidaan simuloida erilaisten tietokonepohjaisten
kasvatusohjelmien avulla. Tällainen ohjelma on mm. Metsäntutkimuslaitoksen
Motti-ohjelma (MOTTI-ohjelmisto), jolla voidaan havainnollistaa eri metsänkäsittelytapojen vaikutuksia metsän kasvulle, puuston kehitykselle sekä hakkuukertymiin, ja tätä kautta saadaan tietoa kannattavuus- ja investointilaskelmien
tueksi.
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Puhtaasti metsän puuston arvoa ja sen muutosta metsän kasvun eri vaiheessa voidaan kuvata seuraavan kuvan 3 avulla:

Kuva 3: Hakkuuarvon ja arvokasvuprosentin kehitys. Esimerkkinä kuusivaltainen metsikkökuvio (Hyvän metsänhoidon suositukset 2014, 20)

Kuviossa 3 hakkuuarvo kuvaa puuston arvoa siten kuin puusto kokonaisuudessaan hakattaisiin tiettynä tarkasteluhetkenä. Hakkuuarvo kuvataan kokonais-euromääräisenä arvona per hehtaari (vasemmalta oikealle ylöspäin nouseva käyrä). Arvokasvuprosentti piirtyy vasemmalta oikealle laskevana käyränä. Arvokasvu määritellään yleensä vuotuisena arvonmäärän muutoksena
eli eur/ha/vuosi. Arvokasvu sisältää puuston kasvun sekä puuston järeytymisestä johtuvan arvonnousun ensin taimikkovaiheesta kuitupuuksi sekä seuraavassa vaiheessa kuitupuusta tukkipuun luokkaan. Nämä luokkamuutokset
näkyvät kuviossa käyrän hyppäyksinä ylöspäin. Arvokasvuprosentti kuvaa
puuston arvon kasvua suhteessa puustopääomaan eli hakkuuarvoon. Puustopääoman sykäyksenomaiset laskut johtuvat harvennuksista. Kuvio noudattaa
Tapion hyvän metsänhoidon suosituksia ja toimii tässä opinnäytetyössä vain
esimerkkinä puuston arvosta ja sen kehityksestä kuusivaltaisella metsikkökuviolla.
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4.4

Metsän arvonmääritystilanteet lyhyesti esiteltynä

Metsäkiinteistö kokonaisuutena tai osaa kokonaisuudesta voidaan joutua arvioimaan erilaisissa arvonmääritystilanteissa. Metsä voi olla myös osa muuta
maa-aluetta tai omaisuutta, esimerkiksi maatilalla. Yleisin arvostamistilanne
on maakauppa, joka voi tapahtua vapailla markkinoilla tai sukulaisten kesken
mm. sukupolvenvaihdostilanteissa. Perunkirjoitukset, lahjoitukset ja ositukset
ovat jokainen ainutlaatuisia tilanteita, joissa tarvitaan arvonmääritystä. Näissä
tilanteissa metsän arvonmääritys voi olla tärkeäkin työkalu kiinteistön hallinnan muotoutumisessa ja mm. verosuunnittelussa. Metsän arvioituttaminen ja
arvon määrittely voivat toimia myös osana metsätalouden kannattavuuden
suunnittelua tai vakuuden määrittelyä. Arvo on myös tunnettava tilusvaihto- ja
yhteismetsään- liittymistilanteissa. Kohtalaisen tuoreina sijoitusinstrumentteina
erilaiset metsärahastot arvioituttavat metsänsä määräajoin. (Liljeroos 2017, 60
- 61.) Edellä kuvatut arviointitilanteet ovat vapaaehtoisia tilanteita, lakisääteisiä tilanteita ovat muun muassa lunastukset, korvausarviointitilanteet ilman lunastusta, verotusarvioinnit sekä maanjakotilanteet (Paananen 2009, 25). Aineettomien metsän arvojen arvonmääritystä tarvitaan mm. metsäpolitiikan tai
metsän suojelun laskelmissa.
Itse arvonmääritystyö voidaan jakaa kaikissa arvonmääritystilanteissa seuraaviin vaiheisiin (Paananen 2009, 26 - 27);
1)
2)
3)
4)
5)
6)

arviointitehtävän, ajankohdan ja tavoitearvon määrittely
arviointimenetelmän valinta
lähtötiedon keruu
katselmuksen suorittaminen (maastokäynti)
aineiston analysointi ja laskelmat
raportointi eli arviolausunnon laadinta

Paananen (2009, 30) pitää arvonmääritysmenetelmiä ohjeellista informaatiota
tarjoavina välineinä päätöksentekoon. Eri menetelmiä voidaan käyttää saman
kohteen arvioinnissa ja saatuja tuloksia vertaillaan toisiinsa. Täysin ”oikeaa”
arvoa ei ole, menetelmien käyttöön liittyy myös paljon arvioitsijan subjektiivista
näkemystä ja kokemusta, kuten seuraavassa esittelyssä eri arvonmääritysmenetelmistä selviää.
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Metsän arvioiminen ei sisällä tunnearvojen huomioimista eikä huomioi ostajan
tuottovaatimustasoa (Saarimaa 2017, 7). Samoin voidaan ajatella myös muiden kiinteistöjen (asuinkiinteistöt, tontit yms.) kohdalla.
5

YLEISIMMÄT METSÄN MARKKINAPERUSTEISET ARVONMÄÄRITYSMENETELMÄT

Markkinaperusteisina kiinteistön arvonmääritysmenetelminä pidetään kauppa, kustannus- ja tuottoarvomenetelmää sekä näiden eri soveltamismenetelmiä.
(Holopainen & Viitanen 2009, 137). Metsän arvonmäärityksessä sovelletaan
yleensä kolmea arvonmääritystapaa; tuottoarvomenetelmä (diskonttausmenetelmä, nykyarvomenetelmä), summa-arvomenetelmä sekä kauppa-arvomenetelmä. Jokainen menetelmä esitellään lyhyesti sekä verrataan niiden soveltuvuutta käytäntöön.
5.1

Tuottoarvomenetelmä

5.1.1 Tuottoarvomenetelmän periaatteet
Tuottoarvomenetelmä on arviointimenetelmä, jossa arvioitavan kohteen tulevaisuuden tuotot ja menot yhteismitallistetaan tähän hetkeen diskonttauslaskennan kautta. Tuottoarvomenetelmästä käytetään eri termejä asiayhteydestä
riippuen, vastaavina termeinä voidaan pitää nykyarvomenetelmää sekä laskentatapaa kuvaavaa diskonttausmenetelmää. Jotta tulevat hakkuut ja muut
toimenpiteet voidaan määritellä, tarvitaan mahdollisimman hyvä tieto puuston
nykyisestä tilasta. Tämä tila määritellään kuvioittaisella arvioinnilla, joka pohjautuu lasermittausaineistoon, ilmavalokuviin sekä maastossa tapahtuviin koealamittauksiin.
Tuottoarvo- eli nykyarvo- tai diskonttaus-menetelmän pohjana on tulevien hakkuiden ja puunmyyntisuunnitelmien muodostaminen metsälölle. Suunnitelma
pitäisi mielellään olla laadittuna useammalle vuosikymmenelle arviointihetkestä eteenpäin. Suunnitelma pohjautuu kannattavan metsänhoidon periaatteiden ajatuksiin. Hämäläinen jopa kommentoi tätä ajatusta: ”-- usein metsänomistajat ja heitä neuvovat metsäammattilaiset pyrkivät saamaan tulevat hakkuumäärät tasaisemmiksi jopa kannattavuudesta tinkien”. (Hämäläinen 1989,
189.)
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Tulojen ja kulujen arvottaminen perustuu arviointihetken kantohintoihin sekä
työkustannuksiin. Tämä yksinkertaistaa laskelmaa, koska tulevia hintatasoja ja
niiden muutoksia on mahdoton ennustaa. (Liljeroos 2017, 74.) Tulevat tuotot
ja kulut diskontataan nykyhetken arvoonsa käyttäen laskentakorkokantaa. Rahalle määräytyy siten hinta, joka suhteutuu myös ajallisesti arviointihetkeen.
Ratkaisevaa laskennassa on käytetyn diskonttauskoron suuruus. Tämä puolestaan on riippuvainen metsänomistajan näkemyksistä ja arvomaailmasta
(Hämäläinen 1989, 190), ja tällöin sijoittajan käyttämä ja hänen itsensä määrittämä tuottovaatimus antaa kiinteistölle sijoitusarvon. (Holopainen & Viitanen
2009, 136.) Käytettävä korkokanta johdetaan markkinoilta, esimerkiksi rahastojen sisäistä kustannuksista tai muista mahdollisista tuottotavoitteista (Hanelius 2001, 477). Verrattaessa eri sijoituskohteiden tuottoa voidaan tuottoarvo laskea usealla korkotasolla ja näin saada vertailutietoa eri sijoitusten tuotoista eri korkovaateella päätöksenteon pohjaksi (Paananen 2009, 29).
5.1.2 Tuottoarvomenetelmän korkokäsite
Eri sijoitustuottojen tuottoja voidaan verrata sisäisen koron avulla. Sisäinen
korko on se korkokanta, jolla tulevat nettotuotot diskontattuna tarkasteluhetkeen ovat nolla-tasolla. Eli tulevien tarkastelujakson tulojen ja menojen nykyarvot ovat yhtä suuret. Vastaavasti kun arvioidaan tulevia menoja ja tuloja ja
käytetään apuna taulukkolaskentaohjelmia, voidaan laskea sisäinen korkokanta. (Paananen 2009, 41.)
Edellä kuvattu tuottoarvolaskenta perustuu metsäsuunnitteluohjelmaan, jossa
käytetään hyväksi simulointia ja optimointia. Tärkeää on päättää laskennassa
metsikön kiertoaika, hakkuiden ajoitus ja voimakkuus, arvioida puuntuotantoon liittyvät kustannukset sekä määrittää laskentakorkokanta. Tällöin voidaan
erityisesti puhua metsätaloudellisesta tuottoarvosta. Suomessa metsän tuottoarvon laskennassa on käytetty yleisesti 2 - 5 prosentin korkokantaa, jonka on
katsottu vastaavan metsiemme pitkän aikavälin reaalituottoa. (Holopainen &
Viitanen 2009, 136.)
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Verrattaessa diskonttauksen kautta saatuja laskelmia toteutuneiden kauppojen kauppahinta-aineistoihin, tulisi korkokanta olla alhainen nuorempi puustoisissa kohteissa tai jos odotusaika on diskonttauslaskelmassa kovin pitkä. Vastaavasti puustoinen tila voi tuottaa korkeankin tuoton lyhyellä ajalla, kun tilalta
olisi hakkuutuloja saatavana heti tai lähitulevaisuudessa. (Hanelius 2001, 477
- 478.) Hakkuumahto-menetelmä on tuottoarvomenetelmän erikoistapaus,
jossa arvioidaan koko lähiaikojen hakkuumahdollisuuksia tarkastelukohteessa.
Menetelmä kertoo kohteen välittömän hakattavissa olevan puuston arvon.
(Paananen 2009, 29.)
5.1.3 Tuottoarvolaskelmaan liittyy epävarmuustekijöitä
Kaikkiin metsän arvonmääritysmenetelmiin liittyy hyvin paljon epävarmuustekijöitä, joista isoin osa koostuu lähtötiedon eli päätöksenteon pohjana olevaan
inventointitietoon ja sen tarkkuuteen. Lisäksi tuotto-arvomenetelmään liittyy
epävarmuustekijöinä, kuten simulointimenetelmän valinta ja optimoinnin mallinnusten mahdolliset virheet, hintatekijöiden muutokset niin myyntihinnoissa
kuin metsänkäsittelyn eri vaiheiden kulujen kustannustasoissa. Tuottoarvon
pohjana käytettävät kasvumallit ovat simulointiohjelmien ehdotuksia, joiden
pohjana on satojen metsikön tai puuston kehitystä kuvaavat mallit, ja näiden
kasvumallien on arvioitu sisältävän metsikkötasolla 15-20 prosentin keskivirheen. Eri optimointimenetelmät antavat isoja eroja tuottoarvoihin. Lähtötietojen oikeellisuus on tärkeää. Epävarmuuteen liittyvät mahdolliset virheet voivat
kumuloitua pitkän tarkastelujakson ja useiden simulointiprosessien johdosta.
(Holopainen & Viitanen 2009, 137- 138.)
Tuottoarvolaskennassa mahdollisia virheitä voi olla jo tiedon keräilyvaiheessa
mitattaessa tapahtuvat systemaattiset virheet tai satunnaisina esiintyvät virheet. Laskennassa käytetyt tunnusluvut vääristyvät tätä kautta. Samoin näistä
tunnusluvuista johdetut kasvumallit voivat itsessään pitää sisällään myös systemaattisia tai satunnaisia virheitä. Metsän kasvuun liittyy epävarmuutta, eikä
se noudata aina tarkasti simuloinnin pohjana olevia kasvumalleja. Esimerkiksi
luonnossa esiintyvät tuhot, myrskyt tai muut metsän kehitystä haittaavat ja
muuttavat tekijät eivät näy mallien laskennassa. Nämä kaikki laskentaan vaikuttavat tekijät tulisi saada huomioitua. (Mäkinen & Holopainen 2009, 387.)
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Tuottoarvolaskennan virheitä sisältävän nettonykyarvon epävarmuutta voidaan kuvata virhejakaumalla tutkimalla inventointitiedon ja kasvumallien virheiden hajonnan jakaumaa. Puusta maksettavasta hinnasta voidaan puolestaan muodostaa hintasarjoja, joiden perusteella muodostuu hinnan vaihtelun
satunnaismallit. Simuloimalla kuviotasolle eri jakaumalle perustuvia laskentaarvoja saadaan itse nettonykyarvon jakauma. Mäkinen & Holopainen (2009,
388) ovat päätyneet tutkimuksissaan päättelyyn, että satunnaisvirheet kasvuennusteissa sekä laskennan perustiedoissa olevat inventoinnissa tapahtuneet virheet ovat isoimpia nettonykyarvon epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä.
Vastaavasti raakapuun myyntihinnan vaihtelu on vähemmän epävarmuutta aiheuttavampi tekijä.
Holopainen & Viitanen (2009) korostavat artikkelissaan eroa metsätaloudellisen tuottoarvon sekä metsäkiinteistömarkkinat huomioon ottavan tuottoarvon
erottamisesta toisistaan. Metsäsuunnitelmaan sisältyvä tuottoarvo keskittyy
metsänhoidollisten toimenpiteiden ajoittamisen kautta optimoimaan hakkuut ja
muodostamaan pitkän aikavälin järkevä taloudellinen ja metsänhoidollinen
hakkuusuunnite. Erilaisissa viranomaistoimituksissa, esimerkiksi lunastuksissa
tai jakotoimituksissa tuottoarvon lisäksi on huomioitava metsäkiinteistömarkkinoilla vallitseva markkinahintataso. (Holopainen & Viitanen 2009, 138.)
Metsän maapohjan puutuotantokyky korostuu tuottoarvolaskelmassa. Parhaan tavan saada laskelman kautta säännöllisiä hakkuutuloja on tasainen
puuston kehitysluokkajakauma. Jos tarkasteluhetkeä seuraavan kymmenvuotiskauden aikana ei kohteesta ole tulossa hakkuutuloja, voi tämä laskea tuottoarvolaskelman osoittamaa metsän arvoa huomattavastikin. (Liljeroos 2017,
74 - 75.)
Verrattaessa metsäkiinteistön tuottoarvo-laskentaa muihin kiinteistömarkkinoiden arvonmääritystilanteisiin korostuu laskelmassa metsätaloudellinen tuottoajattelu. Tämän metsätaloudellisen tuottoarvoajattelun voidaan katsoa poikkeavan kansainvälisten arviointistandardien mukaisesta kiinteistön tuottoarvosta markkinaperusteisuuden puuttumisen johdosta (Holopainen & Viitanen
2009, 136.)
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5.1.4 Faustmannin kiertoaikamalli
Suomessakin pitkälti vallitsevan tasaikäisrakenteisen metsänkasvatuksen teoreettista tuottoa ja sen laskentaa pohti jo vuonna 1849 saksalainen metsämatemaatikko Faustmann. Tätä Faustmannin mallia pidetään yhä taloudellisesti oikeana laskentamallina. Faustmannin ajattelun pohjana on paljas metsämaa, joka metsitetään. Paljaan maan metsä kasvaa teoreettisesti ajan,
jonka aikana metsästä saadaan harvennushakkuutuloja sekä päätehakkuutulo. Tämä sama kierto toistuu tästä ikuisuuteen olevana aikakäsitteenä, jolloin kiertoajan tulojen ja menojen rakenne pysyy samankaltaisena jokaisessa
metsänuudistamisen kierrossa. Laskenta perustuu pääomamarkkinoiden täydellisyyteen, metsämaan täydelliseen markkinaan, puun hinta ja uudistamiskulut tiedetään sekä metsänkasvu on tunnettu ja pysyy samanlaisena tulevissa kasvukierroissa. Lisäksi taustaoletuksena on sijoittajien rationaalinen toiminta. Veroja ei huomioida laskennassa. (Kuuluvainen & Valsta 2009, 83 85.)
Faustmannin mallissa metsämaa säilyy puuntuotannossa ikuisesti ja metsä
tuottaa säännöllistä, toistuvaa nettotuloa. Tämä ikuisuuteen ulottuva jaksollinen päätehakkutulojen ja istutusmenojen diskontattu erotus on paljaan metsämaan arvo. Laskelma kertoo metsämaan kiertoajan optimin. Päätehakkuuajankohta on se hetki, jolloin metsikön arvonmuutos eli arvokasvu vastaa
samaa korkotuottoa, joka saataisiin metsäpalstan myynnistä (puusto + metsämaa) saatavalle tuotolle pääomamarkkinoilta. Metsäpääomalle siis määritellään vaihtoehtoiskustannus, jota verrataan muuhun pääomamarkkinoiden
mahdolliseen korkotuottoon. (Kuuluvainen & Valsta 2009, 83 - 85.)
Mikäli kiertona käsiteltäisiinkin vain yhtä metsän kiertoaikaa, voitaisiin paljaalle
maalle kiertoajan lopussa määritellä jäännösarvo. Tämä jäännösarvo nykyhetkeen diskontattuna voisi olla hyvin pieni ja siten voidaan jättää usein huomioimatta, mikäli halutaan tätä jäännösarvoa käsitellä omana arvonaan. (Paananen 2009, 39.)
Vastaavasti jos paljas maa metsitetään ja haetaan diskonttauskorko, jolla tulevien hakkuutulojen ja niitä vastaavien metsikön perustamis- ja hoitokulujen
diskontatut arvot vastaavat toisiaan nykyhetkessä (eli tulevaisuuden tulot ja
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menot diskontattuna tarkasteluhetkeen = 0), saadaan ns. paljaan maan sisäinen korko. Tällä arvolla diskontattuna paljaan maan arvo kiertoajan lopussa
on nolla. (Paananen 2009, 41.)

5.2

Summa-arvomenetelmä

Käytetyistä metsän puuntuotannollisen arvon määrittämisen menetelmistä eniten käytetään tällä hetkellä summa-arvomenetelmää (Liljeroos 2009, 61).
Summa-arvomenetelmässä metsälön maalle sekä puustolle määritellään erikseen omat arvonsa, ja näiden yhteisarvo muodostaa metsäpalstan kokonaisarvon. Metsän arvostamisen taustalla on metsästä saatavat tulevat tuotot ja
vastaavasti eri metsänhoidollisten toimenpiteiden menot, jotka rakentuvat metsän kehitysmalliennusteisiin. Laskennassa käytetään aputaulukkoja, joissa
laskentakorkokanta on annettu taulukkoarvon osana. Aputaulukon arvot perustuvat Metsäntutkimuslaitoksen koealojen pitkäaikaisiin puuston mittauksiin
ja vastaaviin hyvän metsänhoidon suosituksiin. Nykyisen puuston on väitetty
tosin kasvavan jo heti alusta alkaen nopeammin hyvän maanmuokkauksen ja
taimiaineksen ansiosta, ja täten nykyisin käytössä olevat taulukot voivat antaa
osaltaan vähän liian pieniä lukuja nykyiselle laskennalle. (Liljeroos 2017, 62 70, 72.)
Metsämaalle on omat aputaulukot, jotka perustuvat puuntuotannon ennustettaviin tuottoihin eri metsämaan sijainnin ja kasvupaikkatyypittelyn kautta. Paljaan metsämaan arvo on aina tapauskohtainen arvio. Taimikot on taulukoitu
pääpuulajin, kasvupaikan ja valtapituuden kautta. Taulukot antavat hyvälaatuisen taimikon tulevaisuuden tulojen ja taimikonhoidon kulujen nykyarvon. Nuorissa kasvatusmetsissä arvo muodostuu puuston laskennallisesta kantorahasta ja tulevien hakkuutulojen odotusarvosta. Odotusarvolisä- ja kerroin -taulukot pohjautuvat kasvupaikkaan, puulajiin ja kasvatettavan puuston ikään.
Päätehakkuukypsissä metsäkuvioissa puusto hinnoitellaan arviointihetken
markkinahinnoin eri puutavaralajeittain. (Liljeroos 2017, 68 - 70, 106 - 111)
Saatuun summa-arvoon tehdään usein harkinnallinen kokonaisarvon korjaus,
josta myös käytetään tukkualennus-termiä. Tällä korjauskertoimen käytöllä
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saadaan summa-arvolaskennan antama arvo lähemmäksi vallitsevaa markkina-arvoa. (Hämäläinen 1989.)
Korjauskerrointa voidaan käyttää myös eri summa-arvon osille. Airaksisen väitöskirjan (2008) tutkimuksissa korjauskerroin vaihteli eri tutkimusten välillä paljonkin, ensimmäisissä tutkimuksissa kokonaiskerroin oli 40 - 50 %, myöhemmässä tutkimuksessa 14 %. Metsäkiinteistön pinta-alalla ei ollut vaikutusta
korjauskertoimen suuruuteen. Jaettaessa kokonaisarvon korjaus pienemmiksi
osiksi summa-arvon korjauskertoimiksi, saadaan eri arvostukset paremmin
huomioitua. (Airaksinen 2008, 96 - 98).
Korjauskerroin perustuu käytännössä arvioijan subjektiiviseen kokemukseen
(Holopainen & Viitanen 2009, 137), tai kuten Hanelius (2001, 644) on ilmaissut; ”kokonaisarvon korjaus…on perustunut arviomiehen subjektiiviseen harkintaan, kokemukseen ja terveeseen järkeen”. Liljeroos (2017, 70) pitää tärkeänä huomioida jo kuviotasolle tehtävät mahdolliset korjaukset esimerkiksi
taimikoiden huonon kunnon perusteella tai maapohjan kivisyys huomioiden.
Liljeroos (mm. 2017) on tutkinut pitkään toteutuneita kauppoja ja verrannut
maksettuja metsäkiinteistöhintoja arvioinnissa käytettyihin vastaaviin summaarvoihin ilman kokonaisarvon korjausta. Tästä kertoimesta Liljeroos käyttää nimitystä hinta-kerroin. Liljeroosin hintatilastoissa koko maan keskimääräiset toteutuneet kauppahinnat ovat noin 0 - 25 prosenttia vastaavia summa-arvo arvioita pienempiä, mutta viime aikoina alueellisesti Varsinais-Suomessa ja
Häme-Uusimaa –alueella on maksettu summa-arvoa suurempia kauppahintoja. Nämä tilastot ovat keskiarvoja ja kauppakohtaiset vaihtelut ovat suuria.
Tilastoista voidaan laskea myös toinen kerroin eli puustokerroin. Puustokerroin on tila-arvion osoittaman puuston arvon ja toteutuneen kauppahinnan
suhde. Eteläisemmässä ja keskisessä Suomessa kauppahinnat ylittävät keskimäärin kohteen puuston arvon, pohjoisemmassa jäädään alle puuston arvon.
(Liljeroos 2017, 53 - 54, 77 - 78.)
Pelkkä summa-arvo antaa siis usein liian korkean arvon. Summa-arvomenetelmässä metsän eri kasvuvaiheissa oleva puusto arvioidaan eri menetelmin:
taimikoiden puusto arvioidaan uuden taimikon perustamiskulu-ajattelun mu-

28
kaan eli jälleenhankintahintaan. Kasvatuspuuston arvolle määritellään odotusarvo ja päätehakkuupuustolle hakkuuarvo. Summa-arvomenetelmässä myös
maan käytölle ajatellaan muodostuvan kustannus puuston kasvualustana eli
puuston voidaan ajatella maksavan vuokraa kasvupaikastaan. Oikein laskettaessa laskelmassa huomioidaan myös metsäpalstan yleiskustannukset. (Hämäläinen 1989, 191.)
Mikäli summa-arvoa laskettaessa noudatetaan samoja kasvatus- ja kiertoaikaajatuksia sekä laskentakorkokantaa kuin samasta metsiköstä diskonttausmenetelmällä laskettaessa, pitäisi päätyä samaan loppuarvoon molemmilla tavoilla. Yleensä näin ei ole, eli saadut arvot poikkeavat usein toisistaan johtuen
muun muassa seuraavista syistä (Hämäläinen 1989, 191.):
a) Diskonttauslaskennassa voidaan laskelman päätehakkuukohteiden
hakkuuajankohtaa siirtää ja näin tasata hakkuutuloja seuraavien vuosikymmenten aikana. Näin saadaan pienempiä nykyhetkeen diskontattuja arvoja.
b) Summa-arvojen määrittelyn pohjana käytetään laskennallisia kirjallisuudessa ja käsikirjoissa käytettyjä karkeasti määriteltyjä laskentaperusteita, joissa on paljon vääristymiä verrattuna metsälön hakkuulaskelmissa käytettyihin arvoihin. Näissä taulukoissa käytetään vain tiettyä
korkokantaa, mikä on joustamattomampi kuin diskonttauslaskelmien
yksilöllinen korkokanta. Samoja maan ja puuston laskentataulukoita
voidaan käyttää myös muihin kuin arvon määrittämiseen, mm. vahinkojen määrittämiseen.
Airaksinen (2008) päätyi väitöskirjassaan päätelmään, että summa-arvotaulukoiden päivityksen yhteydessä tulisi tehdä myös kattava kauppa-hintatutkimus, jotta taulukoiden kautta laskettu summa-arvon ja kauppahinnan välinen
suhde saataisiin selville. Myös markkinahintojen ja kantohintojen muutokset
tulisi huomioida ja tehdä päivitys kyseisiin taulukoihin.
Liljeroos (2017, 72) arvostelee summa-arvomenetelmässä käytettyjä taulukoita, joissa käytetyt korot ovat markkinakorkoja alhaisemmat ja näin taulukot
antavat liian suuria arvoja.
Summa-arvoperusteisessa arvon määrityksessä saadaan loppujen lopuksi
metsälön eri metsiköille diskonttausarvo. Summa-arvomenetelmää voidaankin
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pitää diskonttausmenetelmän erikoismuotona. Summa-arvoa ei voi pitää tarkkana arvona toisin kuin toteutunutta kauppahintaa. (Hämäläinen 1989, 193.)
Metsäkiinteistön markkinahinta voidaan johtaa summa-arvoperusteisesta metsätaloudellisesta tuotto-arvomenetelmästä, kun tunnetaan metsäkiinteistöjen
markkina ja markkinahintatasot. Tällöin voidaan selvittää tuottoarvolaskennassa käytettävä korkokanta eli muodostuu ”metsäkiinteistömarkkinat huomioon ottava tuottoarvomenetelmä”. (Holopainen & Viitanen 2009, 137.) Pelkästään laskennallisia arvoja sisältävää summa-arvolaskelmaa voidaan käyttää
sellaisenaan hallinnollistyyppisissä tilanteissa (Hanelius 2001, 644). Oleellisin
ero tuottoarvo-menetelmän ja summa-arvomenetelmän välillä on valitun laskentakoron määrittelyssä. Summa-arvomenetelmässä käytetään taulukkoarvoja tulevien nykytuottojen laskennassa, tuottoarvoa laskettaessa laskentakorko valitaan arvioitsijan itsensä toimesta. (Liljeroos 2017, 62.)
5.3

Kauppa-arvomenetelmä

Kauppa-arvomenetelmä perustuu markkina-arvoon, joka on ”se arvioitu hinta,
jolla kiinteistö vaihtaisi omistajaa arviointiajankohtana, ostajan ja myyjän toimiessa vapaaehtoisesti, riippumattomassa kaupantekotilaisuudessa, asianmukaisen markkinoinnin seurauksena, sekä olosuhteet ja kohteen tuntien, asianmukaisesti ja ilman pakkoa” (Hanelius 2001, 648).
Kauppahintoja voidaan pitää kiinteistön arvioinnissa, myös metsäkiinteistön
arvioinnissa, tärkeimpänä lähtökohtana arvon määrityksessä (Hanelius 2001,
244). Kauppa-arvomenetelmässä metsälön arvonmäärityksessä käytetään hyväksi lähialueen toteutuneita metsälökauppoja. Jokainen metsäpalsta on kuitenkin omanlaisensa ja näitä hintaan vaikuttavia ominaisuuksia on tutkittu ja
pyritty määrittelemään ja löytämään hintaan vaikuttavat muut ei-metsätaloudelliset tekijät. (Hämäläinen 1989.) Kauppahinta voi nousta todellista markkinahintaa korkeammaksi, esimerkiksi palstan sijainti ostajan oman palstan naapurissa voi nostaa hintatasoa. (Holopainen & Viitanen 2009, 136.) Samoin
metsälön läheinen sijainti taajamaan tai kaupunkiin nähden nostaa hintatasoa
(Liljeroos 2017, 76).
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Tärkeimpinä metsätilan kauppojen vertailun kelpoisuustekijöistä voidaan mainita mm. tilan sijainti, kokoluokka, tilalta löytyvät metsävarat (sisältäen kehitysluokkajakauman ja hakkuumahdollisuudet), käyttötarkoitus (metsätalous vai
jokin muu intressi), kaupan tekohetken läheisyys ja kaupan edustavuus. Kaupan edustavuus poissulkee sukulaiskaupat tai hyvin eri kokoa olevien metsäpalstojen, sijainniltaan hyvin erilaisten palstojen sekä ajallisesti hyvin eri aikaan toteutuneet vertailukaupat. Joillakin alueilla Suomessa metsätilakauppoja käydään hyvin rajallinen määrä ja vertailumateriaalin löytäminen voi olla
vaikeaa. Markkinatilanne voi muuttua lyhyelläkin ajanjaksolla, ja tämä voi heijastua hintatasoihin voimakkaastikin. Vertailukauppojen taustoja ei voi selvittää ja tämä vaikeuttaa myös aineiston luotettavuutta: Onko myyjällä tai ostajalla ollut jokin erityinen syy tehdä nopea kauppa ja tämän seurauksena hinta
on alempi/korkeampi kuin arvioitu, entä onko jokin verotuksellinen suunnittelu
ollut tärkeä osa kaupantekoa ja samalla vaikuttanut hintatasoon yms. Joskus
voidaan mallintaa myytävien tilojen keskipuuston ja hinnan välinen suhde ja
käyttää tätä kokemusperäisesti vertailutietona. (Paananen 2009, 33 - 34.)
Pelkkä kauppahintatilasto ei kerro mitään metsän puusto- tai kasvupaikkatiedoista, jotka ovat erityisen tärkeä osa yksittäisen kohteen arvon määräytymisessä. Kauppahintatilastoa voidaan Holopaisen & Viitasen mukaan (2009,
137) kuitenkin käyttää ekonomisten laskentamallien laadinnassa silloin, kun
kauppa-arvon lisäksi selvitetään myös kyseisen kiinteistön metsävaratiedot.
Näiden tietojen avulla voidaan laskea malleja summa-arvomenetelmän korjauskertoimiksi tai laskentakorkokannan määrittelemiseksi. (Holopainen & Viitanen 2009, 137.) Suoraan puhdasta kauppa-arvo menetelmää ei yleensä
käytetä metsätilan arvon määrittämiseen, mutta sitä voidaan käyttää osana
muita menetelmiä tai apuna niissä, esimerkiksi summa-arvonmenetelmän kokonaiskorjausarvon korjauksessa. Vertaamalla toteutuneita vertailukelpoisia
kauppoja ja summa-arvolla saatua arvoa, voidaan korjauskertoimella korjata
arvoa lähemmäs vallitsevaa markkinatasoa eli kauppa-arvo auttaa osaltaan
korjauskertoimen suuruuden määrittelyssä. (Paananen 2009, 32 - 35.)
Metsälön arvonmäärittämisen tavoite määrittää myös Haneliuksen (2001) mukaan käytettävän arvonmääritystavan. Jos laskentaa käytetään esim. hallinnan raha-arvon määrittämiseen tai korvauksen tason hakemisessa, voidaan
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laskennallista tuotto-arvomenetelmää eri versioin soveltaa. Mutta jos kohde oikeasti vaihtaa omistajaa, ei tällöin voida jättää huomioimatta kauppahintatasoja vertailutasoina. (Hanelius 2001, 644.)
Toteutuneita kauppahintoja voi tarkastella maanmittauslaitoksen tilastoista
maanmittauslaitoksen internet-sivuilta tai Metsälehden verkkosivuilta. On
muistettava, että hintapyynnöt eivät välttämättä toteudu eli vain toteutuneet
kaupat luovat pohjan vertailutilastolle.
Kauppahintatilastojen käyttöä sellaisenaan ei voitane pitää helposti vertailuarvoina muille kaupoille. Keskeisin kaupan hintaa määrittävä osa, eli kohteiden
puuvarantotiedot, ei näy tilastoissa. (Saarimaa 2015, 6.) Lisäksi maanmittauslaitoksen tilastot eivät täysin oikeaa kuvaa markkinoiden laajuudesta (Saarimaa 2017, 6).
5.4

Arvioinnin ja arvonmäärityksen tulevaisuus

Kangas (2015, 105 - 108) käyttää termejä päätöstuki ja päätöstuen luotettavuus metsäsuunnittelulaskelmien pohjatiedon sekä kehitysennusteiden kohdalla ja kommentoi artikkelissaan muun muassa seuraavasti suunnittelulaskelmia päätöksenteon pohjana: ”Päätössuositustenkin epävarmuuksia pitäisi pystyä hallitsemaan nykyistä paremmin”. Eri metsänomistajien tavoitteilla on merkitystä sille, mitä metsätietoa tarvitaan, mitä tiedon hankinta voi maksaa ja
kuinka luotettavaa sen tulisi olla. Riippumatta päätöksentekotilanteesta tai tarpeesta kaiken pohjana on hyvä puustotietotaso.
Tulevaisuudessa yhä isomman tietomäärän tullessa mahdolliseksi osaksi metsän arviointia ja tulevia simulointeja sekä mallinnusten tarkentuessa metsän
arvonmäärittämisen tarkkuus kasvaa. Tarkkuuden kasvaessa tulee lisäksi arvio tarkkuustasosta selvittää. Metsätaloudellinen tuottoarvo tulisi saada liitettyä vallitsevaan markkina-arvoon. Holopainen & Viitanen viittaa Pukkalan
(mm. 1997, 2005) käyttämään skenaariotekniikkaan, jossa metsätalouden
tuottoarvon lisäksi on huomioitu laskentaan sisältyvää epävarmuutta. (Holopainen & Viitanen 2009, 137.) Samoin Mäkinen & Holopainen (2009, 388)
pohtii tuon epävarmuuden tason ja suuruuden tunnuslukujen tärkeyttä osana
tuottoarvolaskentaa.
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Tulevaisuudessa siirrytään yhä enemmän jatkuvan metsävaratiedon ajantasaistamisen käyttöön. Jos metsävaratieto ja tuottoarvolaskenta saataisiin kohtaamaan toisensa ja tätä kautta yhä tarkempi metsän arvonmääritys toteutuisi,
voitaisiin alalle saada jopa standardimainen arviointitapa. (Holopainen & Viitanen 2009, 139.)
6
6.1

METSÄN EI-TALOUDELLISET ARVOKÄSITTEET
Mitä arvot ovat? Mitä on päätöksenteko?

6.1.1 Monet arvot ja arvokeskustelu
”Arvoilla tarkoitetaan yleisesti ottaen käsityksiä jostain toivottavasta asiasta tai
asioiden tilasta” (Rantala 2005, 284).
”Arvoista on vaikea tehdä suoraa havaintoa, koska ne ilmenevät ensi sijassa
kielen välityksellä, jolla ei ole suoraa yhteyttä toimintaan” (Rantala 2005, 285).
”Arvot liittyvät olennaisesti siihen tapaan, jolla yhteiskunnalliset toimenpiteet
tänä päivänä oikeutetaan ja perustellaan” (Lybäck & Loukola 2005, 267).
”Arvot muodostavat olennaisen osan metsään kohdistuvan politiikan oikeuttamisesta” (Rantala 2005, 286).
”Arvo: hyödykkeen kyky täyttää inhimillisiä tarpeita” (Paananen 2009, 22).
Mikä oikeastaan on arvo? Eri tieteenaloilla arvo merkitsee eri asioita, taloudellisesti ajateltuna arvo on hinta. Arvot ovat subjektiivisia, tosiasiat objektiivisia.
(Lybäck & Loukola 2005, 267.)
Arvo-keskusteluun liittyen taloudelliset arvot voivat pitää sisällään monenlaisia
arvoja, kuten moraaliset arvot (mm. hyvä, huono), tiedolliset arvot (totuus ja
sen oikeuttaminen) ja esteettiset arvot (esim. kauneus) eli tieto voi olla arvokasta ja sillä voi käydä kauppaa. (Rantala 2005, 284.) Holopainen & Viitanen
(2009) mainitsee tulevana lisähaasteena taloudellisen tuotto-laskennan optimoinnissa mahdollisesti lisäarvojen huomioimisen vaikeuden. Taloudellisten ja
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puuntuotannollisten laskelmien lisäksi miten arvotetaan esimerkiksi luonto-,
virkistys-, maisema, monimuoto- tai hiilensidonta-arvot. (Holopainen & Viitanen 2009, 138.) Luonnon monimuotoisuuteen ja sen arvottamiseen liittyy paljon myös moraalisia ja eettisiä kysymyksiä ja näkökantoja ja huomattava
määrä epävarmuutta (Juutinen 2015, 117) ja tämä varmasti heijastuu arvokeskusteluun.
Jotkin arvot ovat itsestäänselvyyksiä ja osaa arvoista pidetään jo itsestäänselvyyksinä, jolloin ne ovat luonteeltaan tosiasialuontoisia. (Rantala 2005, 284.)
Metsäpuolella näkyy myös ympäristönsuojelun näkökohdat, jotka ovat nousseet sosiaalisten arvojen kautta esille. Arvoihin ja arvioihin liittyy tunnetta ja
henkilökohtaisia näkemyksiä. Tiede ei pysty todistamaan arvoja oikeiksi tai tosiksi, mutta silti arvot vaikuttavat yksilön päätöksentekoon sekä yksilöiden ja
käydyn keskustelun kautta yhteiskuntaan. Arvo-käsitteestä tulee erottaa
asenne-käsite. Arvot ovat syvällisempiä, pysyvämpiä ja yleensä abstraktisempia. Asenteet ovat pinnallisempia, kapea-alaisempia ja muuttuvat nopeammin
kuin arvot. Arvot vaikuttavat asenteisiin ja heijastavat vastaavasti asenteita.
Asenne kertoo henkilön suhtautumisesta tiettyyn asiaan hyväksyvästi tai hylkäävästi. Esimerkiksi henkilölle merkityksellisenä arvona voi olla puhdas
luonto ja sen säilyttäminen. Tästä seuraa esimerkiksi myönteinen asenne jätteiden kierrätykseen. Itse jätteiden kierrätys ei ole suoraan arvo. (Lybäck &
Loukola 2005, 274 - 275.)
6.1.2 Arvot päätöksenteon osana
Arvot vaikuttavat päätöksentekoon. Pukkala (1994, 55 - 93) on tulkinnut päätöksentekoa usean tavoitteen kautta tapahtuvaksi monitavoitteiseksi päätöksentekotilanteeksi. Eri vaihtoehtoja voidaan verrata toisiinsa vain, jos ne ilmaistaan jonkin yhteisen suureen kautta yhteismitallistettuna. Raha-suure ei
kata kaikkea vertailua, vaan on parempi käyttää käsitettä hyöty (hyöty-käsitteestä voidaan myös käyttää englanninkielistä termiä utility, suomeksi utilititeetti.) Metsänomistaja pyrkii lisäämään päätöksenteon kautta omaa hyötyään. Matemaattisesti tämä päätöksenteon tavoite voidaan ilmaista arvofunktion (prioriteettifunktio, preferenssifunktio) kautta. Arvofunktio ei sisällä metsänomistajan suhtautumista riskiin. Hyötyfunktio on vastaavasti arvofunktio sisältäen lisäksi metsänomistajan riskiajattelun.
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Tässä opinnäytetyössä näitä kahta termiä, arvo ja hyöty, voidaan ajatella käsiteltävän toistensa synonyymeina. Riski käsitteenä on yksi osa arvoa, jota voidaan pitää erittäin pienenä mietittäessä jonkin metsätilan rahallista arvonmääritystä tai muuta metsään liittyvää arvon määritystä. Isompana päätöksentekoon liittyvänä osana riski voidaan ottaa enemmän esille vaikkapa kannattavuuslaskelmissa. Tällöin esimerkiksi metsän uudistamisketjun päätöksentekoprosessi sisältää useita peräkkäin valittavia vaihtoehtoja, joihin voi sisältyä riskiä ja tätä kautta riski sisältyy kannattavuuslaskentaan. Esimerkiksi uudistamisketjussa oikea puulajin valinta sisältää riskiä; istutetaanko koivua hirvituhon riskialueelle tai otetaanko riski halvempien taimien kasvuun lähdössä.
6.1.3 Arvojen monitasoisuus
Schwartz (2006, 3 - 4) on yhdistänyt useiden tutkimusten arvojen piirteet kuuteen luokkaan:
1) Arvot ovat uskomuksia (Schwartz käyttää tästä ranskankielistä
sanaa croyance, joka tarkoittaa myös uskoa), joihin liittyy tapoja seurauksineen.
2) Arvot liittyvät haluttuihin tavoitteisiin, jotka motivoivat toimintaan.
3) Arvot ohjaavat toimintaa normaalin tekemisen yläpuolella.
4) Arvot ”palvelevat” malleja ja valintaperusteita. Arvot ohjaavat
valintoja ja ovat arviointien perusteena, eli onko jokin esim.
hyvä vai huono, sallittu vai lainvastainen. Näitä arvoja ei useinkaan jokapäiväisessä toiminnassa tiedosteta erikseen.
5) Arvot voidaan luokitella tärkeysjärjestykseen, toisin kuin normit
tai asenteet.
6) Arvon tärkeyden suhde toisiin arvoihin nähden ohjaa toimintaa. Useaan tilanteeseen ja asiaan liittyy useita arvoja ja joudumme valitsemaan sen tärkeimmän arvon, joka ohjaa ja saa
meidät tekemään arvon mukaisen valinnan.
Joskus yksilön subjektiivinen arvostus voidaan nähdä laajentuvan yleisemmälle tasolle ja sitä voidaan pitää yhteisesti toivottavana asiana eli sosiaalisena arvona. Yleisenä asenteellisena tasona ihmisellä on tarve ”kannattaa
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kaikkea hyvää”, mikä näkyy esimerkiksi positiivisena suhtautumisena luonnonsuojelun lisäämiseen. Toisaalta tämä asenne ei välttämättä konkretisoidu ihmisen itsensä toiminnassa tai valintatilanteessa. Lybäck & Loukola (2005)
muotoilevat arvon monitasoisuuden: ”arvo voi olla paitsi subjektin käsitys toivottavasta asiantilasta, myös tietyn asian tai objektin ominaisuus”. Arvoja voi
olla siis ihmisellä mutta myös metsällä, ja näiden välinen suhde luo arvojen jäsentämisen ongelman. Subjektin eli henkilön käsitys toivottavasta asiantilasta
voidaan käsittää kolmella eri ulottuvuudella:
1) Miten minä itse mietin metsästä – entä miten jokin organisaatio
näkee metsän?
2) Subjektiivisesti minulle arvottajana on jokin arvo metsästä, tämä
arvo ei tarvitse olla sama muiden arvottajien arvojen kanssa eikä
heidän tarvitse tavoitella tätä arvoa. Normatiivisesti ajateltuna
metsää arvostetaan ja asiaa pidetään tärkeänä ja toimitaan
mahdollisesti tämän asian eteen.
3) Osaan arvoja sisältyy yksilön motiivi toimia itsellisesti, osaan toimia yhteisökohtaisesti eli tällöin julkinen valta osallistuu päätöksentekoon eli arvo on sosiaalinen arvo.
Karppinen (1998) on puolestaan jaotellut metsään ja luontoon yleensä liittyvät
arvojen suuntaukset nojautuen Pietarisen typologiaan;
Materialismi: metsä nähdään vain yhtenä osana lisätä materiaalista elintasoa.
Luonnonvarat toimivat vain raaka-aineina energia- ja teollisuustuotantoon.
Materialismi painottaa teknologiaa, teknologia ratkaisee kaikki ihmiskunnan
ongelmat. Ainoana ongelma tässä suuntauksessa nähdään jonkin toisen luonnonvarojen käytöstä johtuva ongelma toisaalla. Raaka-aineiden käyttö elintason nostamiseen voi näkyä elinympäristön laadussa.
Humanismi korostaa luonnon käyttöä myös muillakin kulttuurisin tavoin kuin
vain materialistisesti. Taustalla pysyy myös oletus hyvinvoinnin säilymisestä.
Ongelma tässä suuntauksesta on löytää tämä tasapaino hyvinvoinnin ja kulttuurisen metsänkäytön välillä.
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Mystisismi painottaa luonnon ja ihmisen välitöntä yhteisoloa. Metsä nähdään
pyhänä. Luonto pitäisi olla koskematon. Ongelman luo materialistisen hyvinvoinnin ja luonnon pyhyyden tasapaino. Optimistisimmillaan mystinen suuntaus ajattelee luonnon pyhyyden kuitenkin säilyvän.
Primitismi kieltää kaiken ihmisen väliintulon luonnon kanssa. Ihmisen ei pidä
vaarantaa muita elämän muotoja. Luonnolla on luontainen arvo itsessään.
Kaikki materialistinen hyvinvointi tulisi hylätä ja ihmisen tulisi palata osaksi
luontoa. Tällainen tilanne voisi tapahtua esimerkiksi ison luonnon katastrofin
seurauksena.
Arvojen ja arvostusten yleistäminen ja niistä tehdyt johtopäätökset tulee tulkita
oikein. Jos metsänomistaja ei omissa metsissään esimerkiksi huomioi luontoarvoja, niin hän voi silti nähdä luontoarvojen tärkeyden. Omat päätökset ja arvostukset eivät preferoi aina yhteisiin, sosiaalisiin arvoihin. On sanottu, että
suomalainen metsä on jakamaton ja yhteinen – tätä ei voi helposti yhteismitallistaa rahaksi arvoihin perustuen vaikka monesti erilaisia laskelmia näkeekin.
Vastaavasti ympäristöasioiden kohdalla niiden ”yli” voidaan ajaa rahalla. (Lybäck & Loukola 2005, 277 - 282.) Arvo-käsite voidaan myös jakaa itseisarvon
(jokin on itsessään arvokas) ja välinearvon (väline itseisarvon tavoitteluun) välillä. Metsällä voi olla monelle itseisarvo sellaisenaan. Joku ehkä miettii, että
metsä on arvokas ihmisten arvostuksista huolimatta. Näitä arvotasoja käytetään luontokeskusteluissa, ja keskustelun taso ja näkemys riippuvat arvioitsijasta. (Rantala 2005, 289.)
6.2

Aineettomien hyödykkeiden arvojen arvottamisesta

Taloustieteessä on aineettomien hyödykkeiden arvostamiseen kehitetty menetelmiä, joilla näitä yleisesti markkinoilla määritettävien hyödykkeiden ulkopuolista hyödykeryhmää voidaan mitallistaa rahallisesti, eli arvotetaan markkinattomat hyödyt ja saadaan niille rahamääräinen arvo. Tätä arvoa hyödynnetään
mm. yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Vastaavasti tämä arvottaminen
vaikuttaa esim. lakien, suojelukorvausten ja verojen kautta metsien ei-talous
käyttöön. Taloudellisen arvon lisäksi muodostetaan arvo myös ekosysteemipalveluille. Ekosysteemipalvelut ovat luonnon, eli tässä kirjoituksessa lähinnä
metsän tuottamat hyödyt ihmiselle. (Juutinen 2015, 113 - 114.)
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Ekosysteemipalvelut -käsite pohjautuu luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemin toimintaan. Tämä ihmisyydestä lähtevä käsite voidaan jaotella seuraavaan kolmeen luokkaan;
-

Tuotantopalvelut (esimerkiksi puu raaka-aineena, metsän keräilytuotteet, riista).
Kulttuuripalvelut (esim. virkistyskäyttö, maisemalliset arvot).
Tuki- ja säätelypalvelut (esim. veden kierto luonnossa tai hiilidioksidi-keskustelun pohjalla oleva hiilensidonta).

Kulttuuripalvelut ovat luonteeltaan huomattavasti abstraktisempia kuin tuotantopalvelut. (Juutinen 2015, 133 - 115.)
Juutinen (2015) on sisällyttänyt ekosysteemipalvelut osaksi luonnon taloudellista kokonaisarvoa. Taloudellinen kokonaisarvo muodostuu ihmisen tarpeista
ja tavoista käyttää ympäröivää luontoa. Kokonaisarvo-käsite voidaan jakaa
puolestaan neljään eri tasoon. 1) Käyttöarvo muodostuu aineellisista arvoista
(esim. puuraaka-aine, keräilytuotteet) ja aineettomista arvoista (ulkoilu ja hiilensidonta). Hiilensidonta ja sitä kautta ilmaston säätely on esimerkki metsän
epäsuorasta aineellisesta käyttöarvosta. 2) Optioarvot muodostuvat tulevaisuudessa tulevasta ekosysteemin käytöstä. 3) Olemassaolo-arvo kuvastaa
luonnon mahdollisuutta tuottaa hyvinvointia vain itsessään ilman käyttöä (mm.
monimuotoisuus ja siihen liittyvät arvot). (Tätä voitaneen verrata käsitteenä aikaisemmin mainittuun itseisarvoon). Tämän arvon mittaaminen on erityisen
vaikeaa. Osittain optio-arvon kanssa päällekkäisenä arvona voi pitää 4) perinnearvoa, jossa ekosysteemipalvelu arvotetaan ”perintöarvona” tuleville sukupolville. (Juutinen 2005, 113 - 117.)
Ekosysteemipalvelu-käsite on suhteellisen uusi, palveluiden ryhmittelyjä on
useita ja kaikkia ekosysteemipalveluita ei vielä edes tunneta tai tunnisteta.
(Käsikirjoitus metsien… 2016, 2). Samoin monimuotoisuus on käsitteenä erittäin laaja ja yleisimmin siihen liittyvää arvottamista ja arvottamistutkimusta on
käytetty luonnonsuojelualueiden perustamisen tai laajentamisen yhteydessä,
tai suojeltujen lajien määrän kohdalla. (Juutinen 2005, 116).
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6.3

Hyödykkeiden taloudellinen rahamääräinen arvottaminen

Hyödykkeiden taloudellinen arvottaminen voidaan suorittaa kustannuksiin perustuvaan menetelmän kautta tai kuluttajan preferenssien kautta.
Kustannuksiin perustuvassa menetelmässä kustannuksiksi otetaan esim. haittakustannukset tai vaihtoehtoiskustannukset. Juuri nyt metsäkeskusteluissa
keskustellaan kovasti metsien hiilensidonnasta ja sen laskennasta. Samoin
suojeluohjelmien rahoittaminen perustuu osin menetettyjen hakkuutulojen
vaihtoehtoiskustannusten määrittelyyn. Kuluttajan preferenssien eli mieltymysten arvonmäärittelyssä on kyse kuluttajan halukkuudesta maksaa jostakin
hyödykkeestä ja sitä kautta arvotetaan hyödykkeen hyvinvointivaikutusta.
Graafisesti tämä voidaan esittää seuraavasti;

Kuva 4: Kuluttajan ylijäämä (Juutinen 2015)

Kuva 4 kuvaa yksinkertaisesti kuluttajan kysyntäkäyrää hinnan ja määrän suhteen. Kuluttajan ylijäämä on se osa taloudellista hyvinvointia rahassa mitattuna, josta kuluttaja on valmis luopumaan saadakseen enemmän tai parempia
ekosysteemipalveluita. Epäsuorasti tämä arvo voidaan juontaa matkakustannusten tai hedonisen hintamenetelmän kautta. Matkakustannuksista johdettu
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arvo saadaan jollekin luontokohteelle tai virkistysalueelle vierailumäärien ja
kohteen saavuttamiseksi tarvittavan matkakulun laskelmana. Tästä laskelmasta saadaan kyseisen kohteen virkistyshyödyn arvo kysytyn määrän ja hinnan suhteen ja voidaan määritellä yhden vierailukerran taloudellinen arvo.
Graafisessa esityksessä tämä on kuvattuna kuluttajan ylijäämänä (kuviossa
väritetty alue). Eri tutkimuksissa on saatu yhden kansallispuisto- tai retkeilyalue-vierailukerran arvoksi kymmenestä eurosta alkaen useampaan kymmeneen euroon matkakustannus-menetelmän kautta laskettuna. (Juutinen 2015,
114 - 115.) Suomessa metsien virkistyskäyttö on todella suurta. Kokonaisarvoksi on saatu jopa lähes kolme miljardia euroa vuodessa (Pouta 2014).
Hedonistinen hinta liittyy lähemmin tonttien tai asuntojen kauppahintoihin,
mutta voidaan myös osin liittää metsäpalstan hinta-ajatteluun. Tällöin jokin läheinen luontoalue tai hyvän vesistön läheinen sijainti nostaa kohteen hintaa, ja
tämä kohonnut hinta kuvaa ympäristön laadun arvoa. Hedonisten hintojen menetelmää voitaisiin käyttää lähimetsissä tapahtuvaan ulkoiluun, mutta kattavaa
tutkimustietoa näiden lähimetsien arvosta ei vielä ole. (Juutinen 2015, 114 115).
Nämä epäsuorasti johdetut luonnon ja ympäristön arvottamismenetelmät
(matkakustannusmenetelmä ja hedonisten hintojen menetelmä) kuvastavat
suoraa käyttöarvoa eri ekosysteemipalveluille. (Juutinen 2015, 114 - 115).
Juutinen viittaa Huhtalan (2004) artikkeliin, jossa oli laskettu metsien virkistyskäyttöä virkistysalueiden ylläpidon ja ihmisten valmiudesta maksaa näiden virkistysalueiden käytöstä. Artikkelin tutkimuksen mukaan ihmiset olivat valmiita
maksamaan 8-19 euroa vuodessa (yhteensä noin 47 - 75 miljoonaa euroa)
tästä käytöstä, vastaavasti virkistysalueiden ylläpitokuluina oli pidetty 13 miljoonaa euroa, eli ehdollisen arvottamisen kautta saatu hyöty ylitti selkeästi
kustannukset. (Juutinen 2015, 115.)
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Ekosysteemipalvelut voidaan kuvata osaksi luonnon taloudellista kokonaisarvoa seuraavasti:

Kuva 5. Taloudellinen kokonaisarvo ekosysteemin ja biodiversiteetin kautta muodostettuna
(Juutinen 2014)

Arvottamistavasta riippumatta ihmisten ympäristöön ja metsään liittyviä arvoja
on hyvä tutkia ja näitä tutkimuksia käytetään päätöksenteossa hyväksi mm.
konfliktitilanteiden estämiseksi. Samoin tutkimukset kertovat eri ekosysteemipalveluiden arvostamisesta ja eri metsänkäsittelytapojen arvostuksesta. Tutkimusten euro-määräiset arvot ovat karkeita, suuntaa-antavia arvoja, mutta tukevat muuta tutkimustoimintaa ja päätöksentekoa muun tiedon lisäksi. (Juutinen 2005, 117.)
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6.4

Arvojen muutoksista

6.4.1 Meta- ja megatrendit suhteessa arvoihin
Lybäck & Loukola (2005) ovat kirjoituksessaan käsitelleet arvoja, mitä arvot
ovat ja mikä on niiden asema yksilön päätöksenteossa ja heijastumana metsäpolitiikassa. Arvot vaikuttavat yhteiskuntaan ja vastaavasti yhteiskunta vaikuttaa arvoihin. Syvimmät arvot muodostavat ideologioita. Suurempina arvoihin vaikuttavina tekijöinä toimivat yhteiskunnassa metatrendit ja niitä konkreettisemmat, suuria suuntaviivoja sisältävät megatrendit:
-

Metatrendit ovat isoimpia yhteiskuntaa ja myös samalla yksilöön vaikuttavia yhteiskunnan muutosprosesseja. Nyt vallitseva jälkiteollisesta yhteiskunnasta käytetään useita eri termejä, mm. postmoderni yhteiskunta, verkostoyhteiskunta tai postmateriaalinen yhteiskunta. Nykyisenä metatrendinä on epävarmuuden kasvu, joka sisältää uusia tiedostettuja riskejä, esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvät riskit tai biodiversiteetin väheneminen. Elämme muutosvaihetta, jossa ympäristökysymysten asema kasvaa. Tämä näkyy mm:
o Poliittisessa päätöksenteossa vaikuttimena ei ole enää arvoihin
vaikuttaminen vaan riskit. Tosin taustalla riskien määrittelyssä
on arvojen määrittely, mikä on meille arvokasta – mitä arvostamme?
o Yksilöllistyminen näkyy yhteiskunnassa oman päätäntävallan
kasvuna. Tämä lisää sosiaalisten varmuuksien hajoamista. Liberaali ajattelu lisää yksilön autonomiaa.

Nämä yhteiskunnan metatrendimuutokset näkyvät esimerkiksi metsälain muutoksena sekä eri tutkimuksissa erilaisina metsänomistajaryhminä ja eri ryhmien eri tavoitteina. (Lyback & Loukola 2005, 268.)
Megatrendit ovat lähempänä yhteiskunnan muutostrendejä, ja muodostuvat
suuremmista yhteiskuntaan vaikuttavista ja tunnustetuista ilmiöistä. Megatrendit muuttavat yhteiskuntaa ilmiöinä, jotka sisältävät pienempiä osailmiöitä. (Lybäck & Loukola 2005). Jotkut trendit voivat olla toisiaan vastaankin. Maailmalla näkyvät ja tunnistetut megatrendit vaikuttavat myös Suomeen, ja luovat
myös uusia mahdollisuuksia metsänkäytölle ja metsätalouteen. (Hänninen ym.
2008, 674 - 675.) Näihin trendeihin voidaan pyrkiä vaikuttamaan rajoitetusti,
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mutta tärkeämpää on tiedostaa ja tulkita niitä ja niiden vaikutuksia yhteiskuntaan.
Jo vuonna 2005 Lybäck & Loukola (2005, 269 - 270) listasivat Suomen megatrendeiksi seuraavat ilmiöt: globalisoituminen, verkostoituminen, kestävä kehitys, työn murros, julkisen sektorin rooli, väestön ikääntyminen, kulttuurinen
syrjäytyminen ja teknologian kehitys. Nämä ilmiöt linkittyvät ja liittyvät toisiinsa. Metsäsektorilla nämä trendit ovat näkyneet ja näkyvät myös tälläkin
hetkellä; globalisaatio näkyy voimakkaasti metsäteollisuuden kansainvälistymisenä. Ympäristöpolitiikan vaikutus metsäpuolelle on kasvanut, konkreettisena metsänomistajaa koskevana tämä näkyy mm. sertifiointien kautta. Julkisen sektorin muutos näkyy kansallisen metsäohjelman valmistelussa, useita
organisaatioita on ollut mukana keskusteluissa metsäohjelman rakentamisessa ja sama näkyy myös esimerkiksi Tapion ohjeistuksien taustakeskusteluissa.
Teknologian kehitys on voimakkaasti näkynyt metsäalan tietoteknillisten sovellusten kasvussa ja jopa paperin kulutuksen pienenemisenä (Lybäck & Loukola
2005, 269 - 270). Kansallinen metsäohjelma 2015 sisältää paljon arvokäsitteitä hyvin eri tasoilla, jotka ohjelmassa konkretisoituvat käytännön toimenpiteisiin (Kansallinen metsäohjelma 2015).
Hyvin pitkällä aikavälillä arvojen muutokset näkyvät trendeissä maallistumisena (verrattaessa arvoja muutaman sadan vuoden ajalta), yksilöllistymisenä
sekä arvojen suhteellistumisena. Suhteellisuudella tarkoitetaan eri arvojen
esiintymistä ja eri arvojen hyväksymistä. Arvojen muutoksia kuvaa myös tutkimustulokset, joissa vauraudessa varttuneet sukupolvet asettavat ei-materiaaliset arvot materiaalisten arvojen edelle. Toisaalta on puhuttu arvomaailman kovenemisesta. Taloudelliset suhdanteet vaikuttavat arvomaailmaan. Taloudellisen hyvinvoinnin kasvattaminen huonoina suhdanneaikoina lisää mielenkiintoa kovia arvoja kohtaan. Vastaavasti taloussuhdanteiden parantuessa pehmeämmät arvot alkavat kiinnostaa enemmän. Arvoja korostetaan erityisesti
ympäristöä koskevassa päätöksenteossa. (Lybäck & Loukola 2005, 270 271.)
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Hytönen (2015) on tutkinut katsauksessaan yksityismetsien ei-puuntuotannollisia luontoarvoja ja mahdollisuuksia hyödyntää näitä arvoja taloudellisesti.
Metsänomistajalla on suoraan mahdollisuuksia saada tuloja näistä luontoarvoista. Lisäksi valtiolla on merkittävä rooli suojeluohjelmien rahoittajana tarjota
taloudellista hyötyä luontoarvoja säilyttävälle metsänomistajalle. Näiden luontoarvojen rooli osana metsänomistajan metsää koskevaa päätöksentekoa ja
myös mahdollisesti osana taloudellisiakin ratkaisuja kasvaa jatkossa. Luontoarvojen vaalimisesta on jo syntynyt yritystoimintaa pienessä mittakaavassa.
Hytösen (2015) katsauksessa on koottu maaseudun kehittämiseen osallistuvat organisaatiot ja toimijat kattavasti eri ryhmiin. Osa näiden kautta tulevasta
rahoitusjärjestelyistä päätyy myös metsänomistajien tukemiseen taloudellisesti. (Hytönen 2015, 23 - 32, 47 - 87.)
Aineettomien arvojen korostuminen näkyi myös Rämö ym. (2009) tutkimuksessa. Tutkimuksessa mainitut monitavoitteiset metsänomistajat haluavat yhdistää metsän taloudelliset arvot aineettomiin luontoarvoihin ja päätöksenteossaan ottaa huomioon enemmän myös jopa globaaleja ympäristöarvoja. (Rämö
ym. 2009.)

6.5

Metsänomistaja arvotutkimuksen keskiössä

Suomalaisten metsäarvoja on tutkittu arvoväittämien kautta. Subjektiivisena
arvona voidaan nähdä taloudellisen arvostuksen laskevan suhteessa muihin
arvoihin, mikä näkyy osana agraariyhteiskunnan muutosta 1960–luvulta lähtien. Muina tärkeinä arvoina ja hyötyinä nähdään mm. henkiseen hyvinvointiin
ja virkistykseen liittyvät arvot. Metsä nähtiin jopa yllättävän tärkeänä luontoelementtinä. ”Näkemykset metsän arvoista ovat siis hyvin homogeenisia ja
metsän pitäminen moniarvoisena on hyvin pitkälle sosiaalisesti jaettu näkemys.”(Lybäck & Loukola 2005, 275 - 277.)
Karppinen & Ahlberg (2013) käyttivät tutkimuksissaan Schwartzin (2006) käyttämää arvoympyrää luokitellessaan yli 2 000 metsänomistajan arvoja.
Schwartz (2006, 930) mainitsee omassa tutkimuksessaan arvoista mm. seuraavasti; Arvot ovat jotain sellaista, mitä pidämme tärkeänä elämässämme.

44
Jokaisella meistä on lukuisia arvoja, joita arvotamme eri tasoilla. Jollakin arvolla on erityinen tärkeys yhdelle, toiselle tämä sama arvo on ilman merkitsevyyttä.
Karppinen & Ahlberg (2013) ovat kääntäneet Schwartz’in käyttämän arvoympyrän (kuva 7) seuraavasti;

Kuva 7. Arvojen rakenne Schwartzin mukaan (Karppinen & Kohonen 2013, 191)

Kyselytutkimuksen arvot liitetään ympyrän eri kohdille suhteessa ympyrän
keskustan ja reunan suhteen. Vastaajien arvojen keskiarvoista muodostuu
seittimäinen kuvio, josta on tulkittu vastaajien arvomaailmaa suhteessa ikärakenteeseen, sukupuoleen ja muihin taustatietoihin. Jonkin arvon korostuminen
vastaavasti vähensi ympyrän vastakkaisen arvon tärkeyttä. Metsänomistajien
arvotutkimusta verrattiin yleiseen kansalaisille tehtyyn vastaavaan arvotutkimukseen. Molemmat ryhmät pitivät tärkeinä hyväntahtoisuutta, turvallisuutta ja
yhdenmukaisuutta. Perinteiden arvotärkeys korostui metsänomistajilla verrattuna yleiseen kansalaisten arvo-ajatteluun. Tämä selittyy suurelta osin metsänomistajien maaseututaustalla. Yleisesti kansalaiset arvostivat perinteisyyden arvoasteikollaan melko alas. (Karppinen & Kohonen 2013.)
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Arvokehän termi universalismi pitää sisällään mm. luontoon sisältyviä arvoja,
kuten luonnon esteettisyyden ja luonnonsuojelun korostamisen. Schwartz
(2006, 935) liittää universalismiin käsitteinä mm. maailman rauhan, luonnon ja
ihmisen välinen ykseyden ja viisauden. Tämä arvokäsite, universalismi, oli viidenneksi tärkein arvojen selittäjä metsänomistajilla, yleisessä tutkimuksessa
neljänneksi tärkein. Arvoerot eri metsänomistajien ikäryhmissä eivät suuresti
poikenneet toisistaan. Yli 60-vuotiaiden ryhmässä korostui nuorempaan ryhmään verrattuna mm. perinteisyys, universalismi, hyväntahtoisuus ja turvallisuus. Iäkkäämpien metsänomistajien arvoihin nähden vastakkaisiin arvoihin
kuuluvat virikkeisyys, mielihyvä ja suorittaminen korostuivat nuorempien metsänomistajien arvoina. Sosioekonominen tausta tai asuinpaikka maaseudun
tai kaupungin välillä ei tuonut eroja arvoihin. Tosin koulutustausta näkyi mm.
virikkeisyyden lisääntymisenä. (Karppinen & Kohonen 2013, 7 - 10.) Edellä
mainittu universalismi oli kuitenkin vähemmän merkitsevä uusien, tulevien
metsänomistajien keskuudessa verrattuna muuhun väestöön Karppisen & Tiaisen (2010) tutkimuksessa.
Karppinen & Ahlberg (2008, 2013) sekä Karppinen & Tiainen (2010) ovat tutkimuksessaan erityisesti yrittäneet löytää yhteyttä väestöllisten tekijöiden ja
metsänomistajakunnan kehityksen välillä sekä näiden ryhmien arvojen välillä.
Tällöin voitaisiin parantaa ennusteita esimerkiksi metsäpolitiikan päätöksenteon pohjalle ilman, että tarvittaisiin tehdä erillisiä laajoja metsänomistajakuntaa koskevia tutkimuksia. Vuoden 2013 tutkimuksessa tutkijat eivät löytäneet
luotettavaa mallia saatavilla olevan aineiston perusteella. Samoin vahva yhteys metsänomistajan arvojen ja hänen metsätaloudelliseen käyttäytymiseen
jää epäselväksi. (Karppinen & Ahlberg 2013.)
Tuoreessa vuoden 2017 julkaistussa tutkimuksessa (Haltia ym. 2017) keskityttiin hiljaisiin metsänomistajiin ja heidän asenteisiinsa. Jako hiljaisiin ja aktiivisiin metsänomistajiin suoritettiin metsänkäyttöilmoitusten sekä Kemera-hakemusten perusteella. Hiljaisina metsänomistajina pidettiin metsänomistajia tai
kuolinpesiä, jotka eivät olleet tehneet metsänkäyttöilmoituksia tai metsänhoitoon liittyviä valtion tukiraha-hakemuksia viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Hiljaisia metsänomistajia oli noin 10 % pinta-alallisesti laskien kaikista metsänomistajista. Hiljaisiksi luokitelluilla metsänomistajilla luontoon ja ympäristöön
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liittyvät arvot sekä puun myynnin välttäminen nousivat esille vahvasti verrattaessa heitä aktiivisten metsänomistajaryhmien ryhmään. Syinä tähän olivat
halu välttää avohakkuita sekä raskaiden metsäkoneiden käyttöä metsässään.
(Haltia ym. 2017, 10-13.)
Metsänomistajista neljännes halusi selkeäsi oppia lisää itse metsäalasta sekä
myös omasta metsästään. Taustalla oli halu itse tehdä päätöksiä ilman metsäalan ammattilaisia sekä myös epäluottamus ammattilaisia kohtaan (Haltia ym.
2017, 99.)
Metsänomistajien tunnearvoilla on merkitystä myös esimerkiksi metsätilan
myyntitilanteessa. Kaksi kolmasosaa yli 75-vuotiaista metsänomistajaista piti
metsätilan jättämistä perinnöksi tärkeänä, nuoremmista 55 - 75 -vuotiaista aktiivisista yli metsänomistajista noin 50 prosenttia ja hiljaisista noin 60 % suunnitteli perinnöksi jättämistä. (Haltia ym. 2017, 18.)
6.6

Arvotutkimuksen merkitys

Arvot ja tavoitteet luovat pohjan ihmisen käytännön päätöksenteolle ja sitä
kautta heijastuvat mm. lainsäädäntöön ja eri tilannetekijöihin (Karppinen 1998,
4). Metsänomistajarakenteen muutos näkyy myös metsänomistajien arvojen
muutoksena ja sitä kautta heijastuu myös muualle yhteiskuntaan. Karppisen &
Tiaisen tutkimuksessa vuodelta 2010 eri metsänomistajaryhmien tavoitteiden
muutos puuntuotannosta muihin puuntuotannon ulkopuolisiin tavoitteisiin, mm.
ympäristöä koskeviin tavoitteisiin, voi näkyä yksityisten metsänomistajien halukkuudessa myydä puuta teollisuudelle. Arvojen kautta tapahtuu päätöksenteon muutos ja sitä kautta käyttäytymisen muuttuminen tulee tunnistaa ja tarjota esimerkiksi lisää työpalveluja. (Karppinen &Tiainen 2010, 33 - 34.)
Haltian ym. (2017) tutkimus paljasti, että taloudelliset kannustimet eivät aina
ohjaa metsänomistajan toimia. Aktiivisista metsänomistajista osa on monitavoitteisia ja hoitaa metsiään muiden kuin taloudellisten tavoitteiden kautta.
Näihin ei-metsänhoidollisiin tavoitteisiin on vaikea vaikuttaa. Jo pelkkään metsänomistamiseen saattaa liittyä tällaisia arvoja. Arvojen tiedostaminen on kuitenkin tärkeää, koska metsänomistajalle voidaan antaa tietoa tai vaihtoehtoja
metsien käsittelyssä huomioiden juuri nuo eri metsänomistajien eri arvot. Yli
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puolet aktiivisista metsänomistajista ja kaksi kolmasosaa hiljaisista metsänomistajista ovat avoimia mielestään oppimaan uutta metsänhoidosta ja kokivat
mahdollisen tuen saamisen tärkeäksi. Tuntemalla metsänomistaryhmien arvoja ja niistä juontuvaa päätöksentekoa ja toimintaa, voidaan esimerkiksi rakentaa toimivaa itse-opiskelumateriaalia tai vastata muuten metsänomistajan
arvoihin suunnittelemalla tietyin painotuksin (esim. luonnonhoidon painotuksin) metsänkäsittelyvaihtoehtoja. (Haltia ym. 2017, 98 - 99.)
Tunnearvot nousivat myös esille Haltian ym. (2017) tutkimuksessa etenkin
iäkkäämpien metsänomistajien kohdalla selvitettäessä tulevia suunnitelmia
metsätilan perinnöksi jättämisessä tai myymisessä. Samoin metsänomistuksen asema yhtenä osana koko omistajan taloutta sijoitustoiminnan ja elinkeinotoiminnan omaisena eränä tulee tiedostaa. Yhteiskunnallisesti näiden arvojen tiedostaminen voi vaikuttaa muun muassa taloudellisiin ohjauskeinoihin
verotuksen tai lainsäädännön muodossa, ja sitä kautta luoda eri metsänomistajaryhmille mahdollisuuksia lisätä metsien käyttöä juuri omien tarpeiden ja arvojen mukaisesti. (Haltia ym. 2017, 100 - 106.)
Metsänomistajien keskuudessa tehdyt tutkimukset kertovat vallitsevista arvoista, mutta eivät vielä tarkasti kerro, toimivatko metsänomistajat näiden arvojensa mukaisesti. Edellä kuvatussa tutkimuksessa nousi esiin muun muassa iäkkäiden metsänomistajien tunnearvo, joka kertoo tulevasta suunnitelmasta jättää metsäpalsta seuraavalle sukupolvelle jossakin muodossa. Toimivatko kyseiset metsänomistajat näin ja toteutuuko tuo sukupolven vaihdos todellisuudessa – tätä eivät arvotutkimukset kerro.
7
7.1

POHDINTAA – MIKÄ ON METSÄN ARVO?
Mikä on arvo?

Arvo ei ole vain hinta. Arvo on helpoimmin ymmärrettävissä hintana, euromääräisenä suureena. Arvo on kokemuksiimme perustuva sisäänrakennettu malli
ja ajattelu jostakin. Teemme päätöksiä arvojemme pohjalta. Emme osaa kertoa ja luetella arvojamme helposti. Sama arvo voi vaikuttaa moneen päätökseemme. Mikä on näiden arvojen keskinäinen järjestys päätöksenteossa – se
riippuu varmasti tilanteesta, päätöksenteon kohteesta ja -suuruudesta. Ar-
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vomme eivät muutu helposti, mutta kuitenkin huomaamme, että jokin suhtautuminen uuteen asiaan voi muuttaa ajatteluamme, sopeudumme. Arvommekin
muuttuu mahdollisesti samalla. Lisääkö tietomäärä tuskaa vai muuttaako arvoja?
Tunteet johtavat toimintaan, järki päätelmiin. Ihminen tulee nähdä henkisenä
ja tuntevana ihmisenä. Metsäpalstan ostoon ja myyntiin liittyy tunteita sekä arvoja. Osa näistä arvoista on tiedostettuja, osa tiedostamattomia. Kauppahinta
on jonkintasoinen abstraktio – sopimus ostajan ja myyjän välillä. Pohjana on
jokin laskelma puustosta ja maapohjasta. Tai ainakin jokin vertailu lähellä olevien kohteiden myyntihinnan tai toteutuneiden kauppojen pohjalta. Ostamme
tai myymme metsän. Ja myöhemmin perustelemme sen itsellemme tai jopa
muille jollakin järjellisellä tavalla. Kauppahinnasta on osa todellista, perusteltua kauppahintaa, osa arvoihimme perustuvaa lisää tai vähennystä.
Metsä on hyvä kohde moniulotteiselle poikkitieteelliselle tarkastelulle. Meillä
kaikilla on jokin suhde metsään, varmasti useitakin suhteita.
7.2

Metsänomistuksen pirstaloituminen ja arvojen monipuolistuminen

Nykyinen postmateriaalinen metsänomistajakunta on laaja ja pirstaloitunut
usealle tasolle yksinomistavasta metsänomistajasta yhteisomistuksellisiin
omistajarakenteisiin. Sama pirstaloituminen jatkuu arvojenkin puolesta. Uudemmissa tutkimuksissa on metsänomistajajoukko jaettu useampiin ryhmiin
arvojen samankaltaisuuksien suhteen. Yhteiskunnan muutoksen seurauksena
arvomme muuttuvat ja arvoistamme muodostuu vastaavasti yhteiskunnan
trendejä, jotka vaikuttavat päätöksentekoon ja sitä kautta toimintaympäristöömme. Tutkimuksissa toistuu perinteisen metsän taloudellisten arvojen lisäksi yhä enenevässä määrin luonto- ja ei-taloudelliset arvot. Uusia metsänomistajia tulee metsänomistajakenttään. Jatkossa sukulaisluovutusten osuus
tulee vähenemään, vaikka pysyykin isona vielä pitkään metsätilojen omistajanvaihdoksissa.
Yhteiskuntamme muuttuu yhä moniarvoisemmaksi, ja tämä heijastuu myös
metsänomistajiin ja metsänomistajista. Metsällä on eri käyttömuotoja, jotka
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voivat olla ristiriidassakin toistensa kanssa. Puun tuotannon lisääminen voi vähentää muiden hyödykkeiden laatua tai määrää, ja päinvastoin. Eri arvoja tulee punnita metsän käytön suhteen, kuten metsänomistaja tietoisesti tai tiedostamatta tekeekin aina tehdessään metsäänsä koskevia päätöksiä. Metsään kohdistuneet odotukset ovat monipuolistuneet, miten nämä odotukset arvotetaan? Metsä on uudistuva luonnonvara, jota voidaan pitää sosiaalisesti
edelleen tärkeänä yhteiskunnan aluepolitiikan kannalta. Metsänomistaja saa
osan tuloistaan edelleen metsän hoidon kautta nyt ja tulevaisuudessa.
Pitäisikö luonnonhoito-arvot arvottaa jollakin lisäarvolla? Maksetaanhan nyt jo
sertifioidusta puusta enemmän. Mihin tämä arvo perustuu? Perustuuko se
vain samasta puusta tuotetun valmisteen lisähintaan? Uskon että tulevaisuudessa metsiä arvotetaan nyt käytössä olevien arvonmääritystapojen lisäksi jollakin lisäarvoa tuovalla osalla. Varmasti osa metsänomistajista, nykyisistä tai
tulevista, on valmis hyväksymään erilaisen hinnoittelun ja arvon muodostumisen vaikkapa jatkuvan kasvatuksen metsälle. Samoin vaikkapa alueen hyvät
metsästysmahdollisuudet, marja- ja sienisadot tai upeat maisema-arvon kohteet voivat olla osana arvolisää.
Metsänomistajista tehdyt tutkimukset kuvaavat metsänomistajien arvoja. Ne
eivät kuvaa tarkasti, miten paljon kuutioita on myyty tai miten oikeasti on hoidettu metsää. Metsänomistaja voi tutkimuksessa kannattaa luonnonsuojelua,
mutta hoitaa metsää toisin. Onko hänellä mahdollisuutta omassa metsässään
edes toimia arvojensa mukaisesti? Ehkä jatkossa olisi hyvä tutkia, onko esimerkiksi metsälain muutokset vuodelta 2014 tuonut todellisia muutoksia metsien käsittelyssä ja verrata sitä metsänomistajien arvomaailmaan. Arvot luovat
pohjan päätöksenteolle, mutta tämä ei vielä aina realisoidu toiminnaksi. Käyttäytymiseen vaikuttavat lisäksi monet muutkin asiat, esimerkiksi asenteet, persoonallisuus tai työ-ja taloudelliset tilanteet metsänomistajan elämässä tiettynä hetkenä.
7.3

Arvot osana metsänomistajan visiota

Metsän markkina-arvon määrittämistavat sisältävät kaikki paljon arvioitsijan
omaa näkemystä arvosta ja arvostamisesta. Tuottoarvomenetelmä sisältää
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paljon erilaisia aikaan ja korkotasoon liittyvää arvottamista. Summa-arvon korjauskertoimet ovat arvioitsijan subjektiivisia näkemyksiä perustuen kokemukseen ja moneen muuhun jopa varmasti tiedostamattomaankin ajatukseen ”oikeasta” korjaustasosta. Kauppa-arvot sisältävät vertailuarvoina paljon näkymätöntä arvoa, jotka vain ostaja ja myyjä keskinäisellä päätöksellä arvottavat
sopimukseen pääsemiseksi. Puhtaasti sijoitusmielessä metsää omistavalla
tuottovaatimus korostuu suhteessa riskiin.
Arvonmääritystavat perustuvat mahdollisimman oikeaan pohjatietoon ja tutkimustulosten pohjalta tehtyihin kaavioihin ja laskentataulukoihin. Puustotiedon
oikeellisuus on olennaista kaikissa arviointimuodoissa. Jatkossa tietomäärän
lisääntyessä arvonmäärityksessä saadulle arvolle tullee myös määre epävarmuuden tasosta.
Osaako metsänomistaja arvottaa tulevia metsänhoidollisia toimia oikein ja
yleensäkään tulevaisuutta? Uskon, että suurin osa metsänomistajista ei laske
tulevien hoitotöiden diskontattuja nykyarvoja, maan korkoa tai eri sijoitusvaihtoehtojen tuottoja. Moni ei osaa yksinkertaisesti näitä laskennallisia termejä,
vaan käyttää ohjeena metsäsuunnitelmaa, nimenomaan metsänhoidollisesti
toteutettuna sekä omaa metsäalan ymmärtämystään. Taimikko on raivattava
silloin, kun se parhaaksi katsotaan tai metsäasiantuntija sitä ehdottaa. Tai
työn ajoitukseen vaikuttaa valtion ohjauspolitiikka kemera-tukien kautta.
Metsäsuunnitelma voidaan nähdä metsänhoidollisena suunnitelmana ja arvovisiona. Näin etenkin tulevaisuudessa, kun metsäsuunnitelman tietomäärän
keruu monipuolistuu ja kasvaa. Yhä monipuolistuvat metsätiedon käsittelymahdollisuudet luovat täysin uusia tapoja nähdä metsä eri ulottuvuuksissa.
Metsäsuunnitelma tulee muuttumana yhä dynaamisempaan, käyttäjälähtöisempään suuntaan. Metsäsuunnitelman käyttäjä, eli metsänomistaja, tulee
saamaan yhä enemmän reaaliaikaista tietoa sähköisessä muodossa metsästään ja sen eri käsittelyvaihtoehdoista. Metsänomistaja päätöksentekijänä voi
oman hyötyfunktioonsa perustuen, eli omiin arvoihinsa ja muihin päätöksentekoon vaikuttavien tekijöiden kautta muodostaa metsälleen vision osaksi metsäsuunnitelmaa. Suunnitelman tiedoista iso osa pohjautuu eri kartoitus- ja keruutietoihin, mutta lisäksi voi sisältää lisäosina vaikkapa riistaosion tai luontoarvo-osion.
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7.4

Arvotutkimuksen merkitys

Selkeästi metsä on omistajalleen juuri sen arvoinen kuin hän itse sen ajattelee
olevan. Pelkkä metsän omistaminenkin voi olla juuri se arvo, jota metsänomistaja pitää tärkeänä. Lisääkö tutkimustieto tuskaa vai muuttaako se arvoja?
Tutkimukset avaavat ja jäsentävät uusia näkökulmia metsän omistajasta ja
tätä kautta metsäammattilaiset saavat tietoa, miten parhaiten täyttää tarpeen
palvella metsänomistajaa. Eri arvoperustaiset metsänomistajat profiloituvat
omiksi ryhmikseen ja eri ryhmillä on erilaiset tavoitteet sekä käyttäytyminen.
Tutkimukset tuovat tärkeää tietoa myös päätöksenteolle monella yhteiskuntatasolla. Tulevaisuudessa yksityismetsien merkitys korostuu metsien monimuotoisuuden turvaamisessa ja virkistyskäytössä, samoin bioenergian saannin
turvaamisessa. Metsänomistajat toimivat myös tärkeässä osassa hiilensidonnan tuottajina.
Suurin osa teollisuutemme raakapuusta tulee yksityisistä metsistä. On tärkeää
seurata metsänomistajien arvonmuutoksista, jotka voivat heijastua myyntihalukkuuteen ja sitä kautta isoihin taloudellisiin päätöksiin. Tutkimmeko jatkossa
yhä enemmän metsän yhteyttämisprosessia ja metsää hapentuottajana tai hiilidioksidin sitojana? Metsä on tärkeä ympäristö- ja ilmastopolitiikan osa-alue.
Jatkossa arvojen muutoksia on tärkeä tutkia. Voiko tätä muutosta mitata mahdollisesti jopa rahassa? Ehkäpä, jos nyt on luotu malleja metsien ei-taloudellisten arvojen mittaamiselle, niin tätä muutosta on mahdollista seurata eurosuureen avulla. Tämä euro-määrä tosin on vain teoreettinen arvo, mutta antaa
kuitenkin vertailukohtaa muun muassa yhteiskunnallisille päätöksille. Ehkä
joskus arvotamme metsälle taloudellisen puuntuotannollisen arvon, hiilidioksidin sitomisen arvon sekä virkistysarvon – jokaisen erikseen.
Metsälle ei ole olemassa täysin oikeaa arvoa. Puhumme aina metsänomistajan hehtaareista – kuinka paljon joku omistaakaan metsää - emme puhu metsän arvosta euroina, koska sitä on mahdoton sanoa. Omaan metsään liittyy
tarina. Metsä on juuri sen arvoinen omistajalleen kuin hän sen itse näkee ja
arvottaa.
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