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1 JOHDANTO

Metsänhoito on perinteisesti tähdännyt korkeaan puuntuotantoon. Metsäluonnon

monimuotoisuudesta on alettu puhua laajemmin vasta 1990-luvun kuluessa. Suomen Rio

de Janeirossa vuonna 1992 allekirjoittama biodiversiteettisopimus eli moni-

muotoisuussopimus velvoittaa käsittelemään metsiä siten, että metsäluonnon moni-

muotoisuus pitkällä aikavälillä säilyy. (Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden

turvaaminen. 1994) Helsingissä kesäkuussa 1993 pidetyssä Euroopan toisessa

metsäministerikonferenssissa hyväksyttiin yleinen julkilausuma ja neljä päätöslauselmaa,

joilla Rion konferenssin metsiä koskevat päätökset tuotiin Euroopan tasolle.

Allekirjoittajamaat ja Euroopan yhteisö tunnustivat biologisen monimuotoisuuden

säilyttämisen ja tarkoituksenmukaisen lisäämisen olennaiseksi osaksi kestävää

metsätaloutta. (Järveläinen ym. 1997)

Sekä metsälaissa että maa- ja metsätalousministeriön johdolla vuonna 1994 valmistellussa

metsätalouden ympäristöohjelmassa on korostettu metsän käsittelyä kestävästi ottaen

huomioon puuntuotannollisen kestävyyden lisäksi myös ekologinen ja sosio-ekonominen

kestävyys. Ympäristöohjelmassa metsänhoidolla tarkoitetaan koko metsäluonnon hoitoa.

(Metsätalouden ympäristöohjelma. 1994) Metsänhoidon päätavoitteena on näin ollen

metsän kunnon ja elinvoimaisuuden sekä puuntuotannon turvaaminen ja metsäluonnon

monimuotoisuuden säilyttäminen.

Varsinainen luonnonsuojelu ja monimuotoisuuden ylläpito talouskäytössä olevilla alueilla

täydentävät toisiaan. Tavoitteena on, että varsinaisista suojelualueista ja avainbiotoopeista

muodostettu suojeluverkko yhdessä talousmetsien muuttuneen metsänhoidon kanssa estää

metsälajiston populaatioiden heikentymisen ja häviämisen.

Suojelualueiden ulkopuolisten metsien käsittelyn yleisenä tavoitteena on alueelle luontaisten

metsien uudistamis- ja kehitysdynamiikan jäljittely. Tähän kuuluu arvokkaiden
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elinympäristöjen suojeleminen. Niiden väliin jääviä, pääasiassa puuntuotantoon käytettäviä

metsiä käsitellään ns. metsäluonnon luontaista kehitystä mukailevasti. Keskeisenä keinona

on muuttaa metsänkäsittelymenetelmiä. Tällöin esimerkiksi arvokkaita elinympäristöjä tai

muutoin arvokkaita metsiköitä jätetään taloustoiminnan ulkopuolelle, pidennetään

puuntuotannon kiertoaikaa, muutetaan metsien uudistamismenetelmiä, hakkuiden

voimakkuutta ja hakkuukertoja sekä ennallistetaan metsäluontoa, esimerkiksi suoalueita.

Metsänkäsittelymenetelmien muutokset vuorostaan vaikuttavat metsätalouden

hakkuumahdollisuuksien hyväksikäytön kautta yksityismetsätalouden kannattavuuteen.

Keskeisenä tavoitteena tässä tutkimuksessa on:

1) arvioida, kuinka paljon ja miten maiseman- ja luonnonhoito vaikuttaa yksityis-

metsänomistajan hakkuumahdollisuuksiin ja metsästä saataviin nettotuloihin

Pihlajaveden saaristossa

2) selvittää, miten saariston metsänomistajat itse arvostavat maiseman- ja luonnonhoitoa

1.1 Keskeiset käsitteet

Monimuotoisuus eli biodiversiteetti

Biodiversiteetti muodostuu sanoista biological diversity eli ”biologinen monimuotoisuus”.

Diversiteetti tarkoittaa vaihtelua, biodiversiteetti siis luonnossa esiintyvää biologista

vaihtelua. Monimuotoisuudella tarkoitetaan lajien sisäistä, perinnöllistä vaihtelua, esim.

männyn sopeutumat Suomen ilmastovyöhykkeisiin, lajien välistä vaihtelua ja lajirunsautta

sekä elinympäristöjen eli biotooppien vaihtelua. Tämä määrittely on erityisen relevanttia

nykyisessä metsänsuunnittelussa ja se luo kehyksen, jossa metsätaloutta nykyisin

harjoitetaan. (Meriluoto ja Soininen 1998)

Monimuotoisuutta voidaan tarkastella myös alueellisesti kuten yhdessä metsikössä elävien

lajien määränä ja runsautena, lajien korvautumisena toisilla lajeilla, esim. siirryttäessä

lehdosta kuivalle kankaalle tai alueen erilaisina elinympäristöinä ja maisemina, esim.

metsätyyppien ja metsien eri ikäluokkien jakaumana tietyllä alueella (Luonnon

monimuotoisuus yksityismetsissä 1995).
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Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt (avainbiotoopit)

Talousmetsissä on metsäluonnon monimuotoisuudelle arvokkaita elinympäristöjä, joissa

vaateliaiden, harvinaisten ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien esiintyminen on

todennäköisintä. Tällaiset elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia ja

niissä on lajiston säilymiselle pysyväisluonteiset ominaispiirteet. (Meriluoto ja Soininen

1998)

Yleensä arvokkaat elinympäristöt ovat pienialaisia. Ne poikkeavat tavanomaisesta

metsäluonnosta ja erottuvat selvästi ympäristöstään. Avainbiotoopit voidaan siten tunnistaa

maastosta yksiselitteisesti, jolloin niitä on mahdollista varoa ja suojella.

Arvokkaat elinympäristöt voidaan jakaa metsien käyttöä säätelevän lainsäädännön pohjalta

kolmeen ryhmään seuraavasti:

1. metsälain määrittämät erityisen tärkeät elinympäristöt

2. luonnonsuojelulaissa suojellut luontotyypit

3. hyvän metsänhoidon vaatimusten mukaiset säilytettäväksi suositeltavat arvokkaat

elinympäristöt.

Metsälaissa asetetaan arvokkaiden elinympäristöjen säilymiselle velvoitetaso. Jos

elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia sekä ympäristöstään selvästi

erottuvia, niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen

ominaispiirteet säilyttävällä tavalla (Metsälaki 1997).

Metsälain (10§) piiriin sisältyvät seuraavat erityisen tärkeät elinympäristöt:

1. lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten

lampien välittömät lähiympäristöt

2. ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella

sijaitsevat letot

3. rehevät lehtolaikut

4. pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla
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5. rotkot ja kurut

6. jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät

7. karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot,

louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat.

Luonnonsuojelulain (29 §) perusteella on suojeltu seuraavat harvinaiset ja pienalaiset

luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1997):

1. luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt

2. pähkinäpensaslehdot

3. tervaleppäkorvet

4. luonnontilaiset hiekkarannat

5. merenrantaniityt

6. puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit

7. katajakedot

8. lehdesniityt

9. avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät.

Muita metsänhoidollisesti arvokkaita elinympäristöjä ovat (Meriluoto ja Soininen 1998):

1. vanhat havu- ja sekametsiköt

2. vanhat lehtimetsiköt

3. paisterinteet

4. supat

5. ruohoiset suot

6. hakamaat

7. metsäniityt.

Tällaiset monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet pyritään tunnistamaan metsä-

suunnitelmia laadittaessa ja jättämään hakkuiden ulkopuolelle. Myös harvinaisten kasvien

esiintymätiedot merkitään nykyisin toimenpidesuunnitelmiin ja kuvio-tietoihin, jotta

esiintymiä pystytään varomaan hakkuissa.
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Maiseman- ja luonnonhoito

Luonnonsuojelun tarkoituksena on pyrkiä suojelemaan luonnon uhanalaisimpia osia ja

säilyttämään tuleville sukupolville näytteitä edustavimmista luonnonalueista. Sen rinnalle on

noussut hoitava luonnonsuojelutyö. Maiseman- ja luonnonhoito käsittää käytännön

toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi, häviämässä olevan eläin- ja

kasvilajiston vahvistamiseksi, suojelu- ja virkistysalueiden hoitamiseksi sekä maa- ja

metsätalouden perinteisten maisemien ja arvokkaiden rakennelmien pitämiseksi kunnossa

(Borg 1983).

Metsämaiseman hoito on maiseman huomioon ottamista metsänkäsittelyssä. Se on

esteettisten, ekologisten ja taloudellisten tarpeiden yhteensovittamista. Maisemanhoidolla

vähennetään ihmisen voimaperäisten toimenpiteiden vaikutusta alueen luontoon ja

maisemankuvaan. Metsämaiseman hoito mukailee alueen luontoa puulajivalinnoin,

hakkuurajauksin sekä suojelemalla ekologisesti ja visuaalisesti herkimpiä alueita. Hoidolla

voidaan korostaa alueen maiseman ominaispiirteitä ohjaamalla metsän rakenteen

kehittymistä. (Antikainen 1993)

Metsämaisema muuttuu ja kehittyy pitkän ajan kuluessa. Tästä syystä sitä onkin lähes

mahdotonta suunnitella ja säilyttää täysin samanlaisena. Ihmisen toiminta vaikuttaa

maisemaan. Jokainen ihminen havaitsee samassa maisemassa eri asioita ja myös kokee

maiseman eri tavalla. Maiseman tulkitsemiseen vaikuttavat muun muassa henkilön

kokemukset, kulttuuri, tieto, koulutus, asenteet, tunteet ja tarkasteluhetki. Maiseman

muuttuminen ja varsinkin laajat uudistushakkuut sekä suoralinjaiset muodot tuntuvat

kuitenkin häiritseviltä metsämaisemassa (Hänninen ym. 1997).

Nykyisin metsänhoidossa otetaan huomioon metsämaisema jo suunnitteluvaiheessa.

Metsämaiseman hoidon tavoitteena on alueellisten ominaispiirteiden huomioiminen,

toimenpiteiden sopusointu kaukomaisemassa ja lähimaiseman säilyttäminen viihtyisänä.

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, kun toimenpidekohteet rajataan maaston muotoja

mukaillen ja vältellen suoraviivaisia rajauksia uudistusaluetta suunniteltaessa (Hänninen ym.

1997). Esimerkiksi saaristossa monet hakkuut voidaan ”piilottaa”, kun huomioidaan
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saaren korkeuserot ja muodot sekä käytetään reunavyöhykkeitä  esim. rantametsiä

maiseman pehmentäjänä. Säästöpuiden ja puuryhmien avulla saadaan myös mittasuhteita ja

maiseman syvyyttä korostettua helposti. Kasvupaikoilla tulee suosia niille sopivia tyypillistä

puustoa ja usein lehtipuuston vaikutus maisemassa on merkittävä, erityisesti vuodenaikojen

vaihtuessa.

Suunniteltaessa toimenpiteitä maisemallisesti herkillä alueilla tarkastellaan ensin

kokonaisuutta karttojen ja ilmakuvien avulla. Sen jälkeen edetään metsikkötasolle ja

yksityiskohtiin. Kaukomaiseman näkyvyyttä, vaihtelevuutta ja ongelmakohtia tarkastellaan

eri ilmansuunnista. Maisemallisia erityiskohteita ovat kaukomaisemassa erottuvat mäet,

vaarat, harjut, kallioalueet, rantametsät ja saaret, liikenneväylien varret, asutuksen

lähimetsät, pellonreunametsät, perinnemaisemat ja metsitettävät pellot. (Hänninen ym.

1997)

Metsänhoitosuositukset

Metsäluonnon köyhtymisen välttämiseksi metsänhoitoa on entistä enemmän ohjattu koko

metsäympäristön hoidon suuntaan. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön

vuonna 1994 vahvistamassa metsätalouden ympäristöohjelmassa tavoitteeksi on otettu

metsien kunnon ja elinvoimaisuuden sekä puuntuotannon turvaaminen ja metsäluonnon

monimuotoisuuden säilyttäminen.

Metsätalouden ympäristöohjelmassa (1994) on määritelty mm. seuraavia metsän-

hoitosuosituksia:

- Uudistusalojen rajauksessa ja hakkuissa otetaan huomioon ympäristö- ja

maisemanäkökohdat.

- Uudistusaloilla tehdään vain välttämätön raivaus ja niille jätetään aiemman

puusukupolven puita.

- Metsät uudistetaan luontaisesti, jos edellytykset sille ovat olemassa.

- Metsänviljelyssä käytetään poikkeustapauksia lukuun ottamatta kotimaisia puulajeja

sekä alueelle sopivaa alkuperää olevia siemeniä ja taimia.
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- Kulotusta lisätään.

- Maanmuokkauksessa käytetään kohteeseen soveltuvaa, mahdollisimman kevyttä

menetelmää.

- Metsäaurausta korvaavia menetelmiä kehitetään.

- Pellonmetsityksen vaikutukset maisemaan otetaan huomioon.

- Havupuutaimikossa suositaan lehtipuusekoitusta. Tarpeetonta metsien siistimistä

vältetään.

- Taloudellisesti vähämerkitykselliset kitu- ja joutomaat pyritään jättämään

käsittelemättä.

- Soiden uudisojituksesta luovutaan.

- Kunnostusojituksen kohdevalinnan kriteerejä tarkistetaan ja luonnonarvoltaan

merkittäviä ja metsätaloudellisesti kannattamattomia ojitusalueita palautetaan takaisin

luonnontilaan.

- Ojitukset suunnitellaan siten, että niiden aiheuttama vesistökuormitus jää

mahdollisimman vähäiseksi.

- Metsäteiden rakentamisessa otetaan huomioon luonto- ja maisema-arvot.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 1, alueelliset metsäkeskukset, Metsähallitus 2 ja

metsäteollisuusyritykset uudistivat vuonna 1994 metsänhoitosuosituksensa ja -ohjelmansa

vastaamaan metsätalouden ympäristöohjelman mukaisia metsän- ja ympäristönhoidon

periaatteita. Myös Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 on antanut

jäsenistölleen suositukset ympäristönsuojelun huomioivista metsänkäsittelymenetelmistä.

Luonnonsuojelun ja monimuotoisuuden kannalta tärkeiden avainbiotooppien ylläpito ja

hoito pyritään täten huomioimaan kaikessa talousmetsien hoidossa ja käytössä.

Metsänsuunnittelujärjestelmä SOLMU

                                                

Eri tahojen teokset metsänhoitosuosituksista:
1 Luonnonläheinen metsänhoito 1994, Häyrinen 1994, Niemelä 1995 ab, 1995,1997 ja Repo 1993.
2 Metsätalouden ympäristöopas 1997.
3 Luonnon monimuotoisuus yksityismetsissä 1995.
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Solmu on 1990-luvun puolivälissä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiossa toteutettu

metsänsuunnittelujärjestelmä (Nalli ja Ärölä 1997). Solmu-paikkatietojärjestelmä

mahdollistaa joustavan metsikköitäisen tietomäärän keräämisen ja hallitsemisen. Solmulla

sidotaan yhteen metsänomistajan tavoitteet ja monimuotoinen luonto. Solmu koostuu

sanoista Suunnittelu, Ohjelmisto, Luonto, Monimuotoisuus ja Uhanalaiset. Solmu-nimi

sisältää ajatuksen entistä laajemmasta metsikön kuvauksesta, joka tekee mahdolliseksi

useiden tavoitteiden tarkastelun.

Solmulla voidaan kerätä tiedot erilaisia suunnittelutavoitteita ja -olosuhteita varten. Puustoa

kuvaavat tiedot kerätään puulajittaisella ja jaksottaisella keskitunnusten

mittausmenetelmällä. Näin voidaan hyödyntää kehittyneitä laskentamahdollisuuksia

hakkuulaskelmien ja kehitysennusteiden laadinnassa sekä puustotietojen päivittämisessä.

Järjestelmään kerättävät uudet tunnukset on pääosin koottu tietoryhmäksi

”monimuotoisuus ja muut erityispiirteet”. Tunnuksilla pystytään kuvaamaan tarvittaessa

hyvin tarkasti erilaiset elinympäristöt sekä yksittäiset metsäluonnon monimuotoisuuteen

vaikuttavat tekijät paikannettuna kuviotasolla tai myös pistemäisinä kohteina. (Oksanen ja

Paananen 1995)

MELA-laskentajärjestelmä

Solmu-järjestelmään on liitetty MELA-laskentajärjestelmä, joka käsittää puustotietojen

laskennat sekä kasvatus- ja päivitysjärjestelmän. Kasvunlaskennan avulla voidaan ylläpitää

kuviottaisia inventointitietoja ja tuottaa niistä päivitettyjä tilakohtaisia metsäsuunnitelmia

myös suunnitelmakierron aikana.

MELAssa ratkaistava perustehtävä on hakea taloudenharjoittajan tavoitteet, toteuttava

tuotanto-ohjelma metsätalousyksikölle ja tuotanto-ohjelman toteuttava käsittely metsikölle.

Menetelmä on yksinkertainen: selvitetään mahdolliset vaihtoehdot ja valitaan niistä

kokonaisuuden kannalta paras. Metsiköiden käsittely- ja kehitysvaihtoehdot tuotetaan

numeerisella simuloinnilla, jossa jäljitellään yksityiskohtaisesti monimutkaisiakin ja toisinaan

epäjatkuvia metsän kehityksen ilmiöitä. Lineaarisella ohjelmoinnilla haetaan simuloidusta

vaihtoehdosta erilaiset tavoitteet tehokkaasti toteuttava yhdistelmä eli metsäalueen
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tuotanto-ohjelma ja metsiköiden käsittely. Valintaperusteet kuvataan optimointitehtävässä,

jonka käyttäjä muotoilee simuloidusta käsittely-kehitysvaihtoehdoista laskettujen

päätösmuuttujien avulla. (Hynynen ja Ojansuu 1996)

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja rajaukset

Tämä pro gradu -tutkimus on osa Pihlajaveden tutkimusprojektia. Koko projektin

tavoitteena on mm. ratkaista kysymys, kuinka sovitetaan mahdollisimman hyvin yhteen

arvokkaan luonnon säilyttäminen alueen asukkaiden elinmahdollisuuksien kanssa. Tässä

tutkimuksessa perehdytään keskeisen saaristoalueen metsätalouteen.

Pihlajaveden keskeisimmälle saaristoalueelle, jonka laajuus on 10.600 hehtaaria, tehdään

ympäristö- ja maisema-arvot korostetusti huomioiva metsäsuunnittelu Etelä-Savon

metsäkeskuksen toimesta. Lisäksi laaditaan metsäsuunnittelun yhteydessä kattava

maisema- ja ympäristösuunnitelma, joka tulee ohjaamaan alueen yksityismaiden käyttöä ja

hoitoa pidemmällä aikavälillä.

Tutkimusprojektin saaristoalueesta tähän pro gradu -tutkimukseen on otettu 1.567

hehtaarin otos (24 metsätilaa). Tavoitteena on yhteistyössä Etelä-Savon metsäkeskuksen

ja Metsähallituksen kanssa tutkia laskennallisesti Solmu-ohjelman avulla luonnonhoidon ja

erityisesti maisemanhoidon taloudellisia vaikutuksia alueen metsänomistajille.

 

 Tutkimus jakaantuu kahteen osa-alueeseen:

1. Metsäsuunnittelun avulla luotuihin MELA-laskelmiin,  joista tutkitaan maiseman- ja

luonnonhoidon huomioonottavan metsäsuunnittelun vaikutusta hakkuukertymään ja

nettotuloihin.

2. Metsänomistajien haastatteluun, jonka tavoitteena on selvittää metsänomistajien

mielipiteitä mm. luonnonsuojelusta ja nykyisestä metsänhoitotasosta. Lisäksi metsän-

omistajilta tiedustellaan heidän maksuhalukkuuttaan maiseman- ja luonnonhoidosta:

kuinka suuresta osuudesta metsätuloista Pihlajaveden saariston metsänomistajat olisivat

valmiita luopumaan maiseman- ja luonnonhoidon hyväksi?
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Tutkimus keskittyy vain mahdollisiin tulonmenetyksiin ja metsänomistajien maksu-

halukkuuteen. Maiseman- ja luonnonhoidon huomioimisesta aiheutuu mahdollisesti myös

ns. kustannussäästöjä, mutta niiden arviointi ei tässä tutkimuksessa ole mahdollista. Lisäksi

täydellisen luonnonsuojelun taloudelliset vaikutukset jäävät tutkimuksen ulkopuolelle. En

myöskään tarkastele monimuotoisuudesta muille kuin metsänomistajille aiheutuvia muita

hyötyjä, koska niiden määrittäminen ja arvottaminen on hyvin vaikeaa. Maksuhalukkuuden

tutkimisella voidaan ainoastaan tarkastella metsänomistajan itse kokemiaan höytyjä, koska

juuri tällä hetkellä on vaikea tietää mitä hyötyjä loppujen lopuksi tullaan saavuttamaan

uusilla metsänhoitosuosituksilla.

Huomioitavaa on myös se seikka, että kyseessä on case-tutkimus, jonka otoskoko on

varsin pieni (24 kpl). Otoskoon pienuudesta johtuen laskelmat eivät ole yleistämiskelpoisia,

vaan suuntaa antavia.

1.3 Tutkimusalueen esittely

1.3.1 Pihlajaveden saaristo

Vuoksen vesistöön kuuluva Saimaan Pihlajavesi sijaitsee Savonlinnan kaupungin ja

Punkaharjun sekä Sulkavan kuntien alueella. Alue on harvinainen yhdistelmä asuttuja ja

viljeltyjä suuria saaria ja suurten selkien halkomaa vesistöä luonnontilaisine kalliosaarineen

ja harvinaisine lajeineen. Pääelinkeinona on maa- ja metsätalous. Metsätalouden osuus

kokonaistuotoksesta on tällä hetkellä noin kolmannes. Alue edustaa monipuolisesti Järvi-

Suomen luontoa ja on valtakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus.

Yleisilmeeltään saaristo on hyvin karu ja kallioinen, mutta silti saarten sisäosissa on

kuivahkojen ja kuivien kankaiden lisäksi lehtoja ja lehtomaisia kankaita, vuosisatoja

koskemattomina olleita karuja kalliometsiä sekä asutuskulttuurin muovaamia maisemia,

kuten entisiä niittyjä, kaskialueita ja laidunmetsiä.  Pihlajaveden eläimistölle tunnusomaista

on jääkauden jälkeen Saimaalle jääneiden normaalisti suolaisen tai murtoveden lajien eli
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reliktilajien suuri määrä ja toisaalta itäisen ja läntisen lajiston sekoittuminen. Merkittävin

uhanalainen laji on saimaannorppa, jonka kanta Pihlajavedellä on Saimaan suurin

Haukiveden jälkeen. (Pihlajavesityöryhmän mietintö 1995)

1.3.2 Aluetta koskevat hankkeet

Pihlajaveden kansainvälisesti arvokkaiden luonnonarvojen turvaamiseksi on tehty runsaasti

erilaisia ehdotuksia. Suojeluesitykset ovat olleet sitovuudeltaan hyvin eritasoisia. Toisistaan

rajauksiltaan ja suojelutavoitteiltaan poikkeavat suojeluesitykset ovat olleet ongelmallisia

erityisesti alueen maanomistajien kannalta. Epätietoisuus ja epävarmuus

maankäyttöoikeuksista on lisääntynyt saariston asukkaiden keskuudessa.

Eri intressien yhteensovittamiseksi ympäristöministeriö asetti ns. Pihlajavesityöryhmän

selvittämään Pihlajaveden alueen merkitystä luonnonsuojelun, elinkeinotoiminnan ja

virkistyskäytön kannalta. Helmikuussa 1995 valmistuneessa Pihlajavesityöryhmän

mietinnössä esitettiin käynnistettäväksi laajempi Pihlajaveden tutkimusprojekti, jotta

saataisiin tarkempaa tietoa alueen luonnonarvoista päätöksenteon pohjaksi.

Projektiryhmään kuuluisivat alueen kunnat, Ympäristökeskus, Metsähallitus ja muita

yhteistyötahoja. Projektin keskeisenä tavoitteena on sovittaa mahdollisimman hyvin yhteen

arvokkaan luonnon säilyttäminen alueen asukkaiden elinmahdollisuuksien kanssa.

Toiseksi työryhmä esitti tutkittavaksi mahdollisuutta, että Pihlajaveden saaristo yhdessä

Koloveden, Joutenveden ja Linnasaaren kansallispuistojen kanssa muodostaisi

UNESCO:n maailmanperintökohteen, joka lisäisi sekä kansallista että kansainvälistä

kiinnostusta aluetta kohtaa. Pihlajavesi olisi uudenlainen kohde, jossa tavoitteena

luonnonperinnön suojelun kanssa olisi alueen kulttuuriperinnön suojelu; erityisesti

saimaannorpan suojelu ja saaristokulttuurin säilyttäminen elävänä.

Työryhmän kehityssuunnitelma jakaa Pihlajaveden saaristoalueen erilaisiin

kehittämisvyöhykkeisiin, joita ovat saaristokyläalueet, erityisten luonnonarvojen vyöhyke,

matkailu- ja maisemavyöhyke sekä virkistysalueet. Kullakin vyöhykkeellä on omat

tavoitteensa ja esimerkiksi erityisten luonnonarvojen vyöhykkeellä keskitytään
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luonnonarvojen korostettuun huomioonottamiseen kaavoitus- ja rakennustoiminnassa,

metsätalouden suunnittelussa ja muiden elinkeinojen harjoittamisessa sekä ehdotetaan

perustettavaksi aluksi noin 1.200 hehtaarin suuruinen luonnonsuojelualue, johon liitettäisiin

myöhemmin valtiolle hankittavat, erityisesti yhtiöiltä vaihdettavat alueet.

Pihlajaveden alueella on käynnistynyt lisäksi Ympäristökeskuksen vetämä LIFE-hanke:

“Saimaannorpan ja muiden uhanalaisten lajien suojelun ja ihmistoiminnan

yhteensovittaminen Saimaan Pihlajavedellä”. Koska Etelä-Savon metsäkeskus toimii

yhteistyö- ja asiantuntijatahona LIFE-hankkeessa on luonnollista, että metsäsuunnittelu

kytketään myös tähän hankkeeseen.
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2 AIEMMAT TUTKIMUKSET

Luonnonhoidon taloudellinen arvottaminen on metsäpoliittisesti polttava ongelma metsälain

ja luonnonsuojelulain lisärajoitusten sekä rahoituslain mahdollistamien korvausten vuoksi.

Yksityisen metsänomistajan kannalta kyse on myös taloudellisesti metsänomistajan

toimintaan kajoamisesta.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, metsäkeskukset, Metsähallitus, metsä-

teollisuusyritykset ja Helsingin yliopisto ovat tehneet kuikin tahoillaan otantatutkimuksia

uusien metsänhoitosuuntausten taloudellisista vaikutuksista. Yleisesti voidaan sanoa, että

tähänastiset empiiriset tutkimukset viittaavat siihen, että uusien metsä- ja ympäristölakien

vaikutus saattaa joidenkin yksittäisten metsänomistajien tapauksessa olla merkittävästi

tuloja alentava. Kuitenkin esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen osuus jää pienehköksi,

joten niiden taloudellinen vaikutus on vähäinen, mutta koko metsäpinta-alaa koskevat

rajoitukset saattavat muodostua taloudellisilta vaikutuksiltaan yllättävän suuriksi.

2.1 Monimuotoisuuden taloudelliset vaikutukset Järveläisen ym.

(1997) mukaan

Järveläinen ym. (1997) tutkivat monimuotoisuuden turvaamisen metsätaloudellisia

vaikutuksia tilatasolla. Tarkastelussaan he keskittyivät talousmetsien pienalaisten, eko-

logisesti arvokkaiden elinympäristöjen, ns. avainbiotooppien, ja niiden välisten

puuntuotantoon käytettävien alueiden käsittelyohjeiden ja -suositusten muutoksiin.

Varsinainen luonnonsuojelu jäi laskelmien ulkopuolelle.

Laskelmat perustuivat Metsäntutkimuslaitoksen Vilppulan tutkimusalueen metsistä

erotettuun noin 1.500 hehtaarin laajuiseen metsäalueen kuvioaineistoon. Alue oli valittu niin,

että metsien keskeiset tunnukset muistuttivat mahdollisimman pitkälle Etelä-Suomen

yksityismetsien keskimääräisiä tunnuksia. Kuvioaineistosta oli muodostettu
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yksityismetsävöiden kokojakauman mukaisesti 34 konstruoitua tilaa. Kyseessä oli siten

tapaustutkimus, jonka tulokset olivat suuntaa-antavia, mutta eivät yleistämiskelpoisia.

Tutkimuksen tavoitteena oli ensisijaisesti kartoittaa tämäntapaisiin laskelmiin liittyviä

keskeisiä menetelmiä ja tiedollisia ongelmia ja puutteita. Niiden ja tutkimusaineiston

asettamien rajoitusten puitteissa Järveläinen ym. selvittivät uusien käsittelytapojen

noudattamisen metsätaloudellisia vaikutuksia ja niiden tilatason vaihtelua.

Vaihtoehtoiset käsittelyohjelmat

Jokaiselle konstruoidulle metsälölle laskettiin kaksi eri metsänkäsittelyohjelmia kuvaavaa

metsäsuunnitelmaa. Nykyisten metsänkäsittelyohjeiden täysimääräiseen toteuttamiseen

perustuvaa metsätaloutta verrattiin ns. perinteiseen, ensisijaisesti kestävään puuntuotantoon

tähtäävään metsätalouteen. Näiden ohjelmien erotus tulkittiin monimuotoisuuden

turvaamisen aiheuttamaksi tilatason puuntuotannolliseksi vaikutukseksi.

Molemmat ohjelmat olivat hypoteettisia. Ne eivät ole toteutuneet, eikä niiden voi ennustaa

toteutuvan esitetyssä muodossaan kaikissa metsälöissä. Niiden avulla kuitenkin tarkasteltiin

kahden metsäpolitiikkavaihtoehdon toteuttamisen mahdollisia vaikutuksia.

1. Perinteisessä puuntuotannossa metsien koko pinta-ala oli metsätalouskäytössä ja

metsiä käsiteltiin 1990-luvun alun metsänkäsittelyohjeiden mukaisesti.

2. Nykyisiä metsänkäsittelytavoitteita kuvaava ohjelma pohjautui keväällä 1996 tiedossa

olleisiin yksityismetsien käsittelyohjeisiin ja -suosituksiin. Nämä ohjeet ja suositukset

eroavat "perinteisestä puuntuotannosta" sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaiden

elinympäristöjen käsittelyn että puuntuotantokuvioilla harjoitetun metsätalouden osalta.

Käsittelyohjelmaan sisällytettyjä suosituksia oletettiin noudatettavan täysimääräisesti

kaikissa metsälöissä.
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Molemmissa käsittelyohjelmissa pyrittiin ns. kestävään puuntuotantoon asettamalla

lineaarisen ohjelmoinnin (MELA) tavoitteeksi ensimmäisen kymmenvuotiskauden

nettotulojen maksimointi ehdolla, että nettotulot eivät vähene ja puuston tuottoarvo säilyy

nykyisellään. Vertailtavissa käsittelyohjelmissa käytettiin samoja kantohintoja ja

yksikkökustannuksia.

Tulokset

Ensimmäisellä suunnittelujaksolla metsälöiden hakkuukertymät pienenivät keskimäärin noin

17 %. Kahdella seuraavalla kymmenvuotiskaudella vähennys oli hieman pienempi.

Hakkuukertymiä pienensivät erityisesti arvokkaiden biotooppien säästäminen, joita oli

kuvioitu yhteensä 3,8 % kokonaispinta-alasta sekä rantametsien kiertoajan pidentäminen

ja uudistamisrajoitukset. Ainoastaan 3 prosenttiyksikköä pienenemisestä aiheutui

uudistusalojen säästöpuista. Laskelmissa käytetyn jättöpuumäärän puolittaminen vähentäisi

siten hakkuukertymän pienenemistä ainoastaan 1,5 prosenttiyksikköä.

Tilojen keskimääräiset nettotulot pienenivät hieman hakkuukertymää vähemmän,

ensimmäisen vuosikymmenen aikana keskimäärin noin 15 %. Oletusten mukainen

monimuotoisuuden turvaaminen pienentäisi siten kestävän metsätalouden suurimpia

mahdollisia nettotuloja lähes kuudesosalla.

2.2 Metsänsuojelun taloudelliset vaikutukset Nuutisen ym.

(1996) mukaan

Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat (Nuutinen ym. 1996) arvioivat monimuotoisuuden

turvaamisen hakkuumahdollisuuksia pienentävää vaikutusta vertaamalla koko maan

metsien erilaisilla metsänkäsittelyvaihtoehdoilla laskettuja hakkuumahdollisuusarvioita

keskenään. Ns. säästöpuuvaihtoehdoissa uudistushakkuualoille jätettiin jättöpuita

maksimissaan 2,5 % metsikön kokonaispuustosta ja sen keskimäärin varaamasta pinta-

alasta. Ns. puuntuotantovaihtoehtoon verrattuna säästöpuut alensivat hakkuu-

mahdollisuuksia ensimmäisten 10 vuoden aikana noin 8 % vuodessa ja ensimmäisten 50

vuoden aikana keskimäärin noin 4 % vuodessa.
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2.3 Metsäkeskus Tapion arvio taloudellisista vaikutuksista

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on arvioinut inventointiensa avulla säästettyihin

luontokohteisiin ja hakkuualoille jätetyn puuston todellista, menetettyä arvoa. Tapiossa

tehtyjen laskelmien mukaan ympäristönhoidon hyväksi tehdyt toimenpiteet pienensivät

vuonna 1996 maanomistajien hakkuutuloja keskikokoisella tilalla 7 %. Puolet tästä koostui

rantametsien, peltojen, soiden ja metsien vaihettumisvyöhykkeistä. Metsälain mukaisten

erityisen tärkeiden elinympäristöjen osuus oli 1 prosenttiyksikköä, muiden arvokkaiden

elinympäristöjen osuus 1 prosenttiyksikköä ja säästöpuuryhmien osuus 1,5

prosenttiyksikköä (Metsätalouden ympäristöohjelman toteutuminen 1997 s. 36).

2.4 Metsähallituksen arvio taloudellisista vaikutuksista

Myös Metsähallituksessa on vuonna 1997 arvioitu nykyisten käsittelyrajoitusten vaikutusta

hakkuusuunnitteeseen ja metsätalouden nettotuloihin. Laskelmien perusteella muutokset

pienentävät Metsähallituksen talousmetsien vuotuisia hakkuumahdollisuuksia 15−18 % ja

metsätalouden nettotuloja noin 16 %. Hakkuusuunnitteen pieneneminen aiheutuu alue-

ekologisen suojelun edellyttämistä lisäpiirteistä ja erilaisten luontokohteiden

käyttörajoituksista sekä uudistusalueiden käsittelemättömistä pienkohteista ja jätettävistä

säästöpuista. Alue-ekologisen suunnittelun lisävaikutus ei kuitenkaan normaaleissa

talousmetsissä ole muutamaa prosenttia enempää. Sen sijaan alueilla, missä on runsaasti

luontoarvoja sisältäviä vanhojen metsien kohteita, hakkuumahdollisuudet vähenevät alue-

ekologisen suunnittelun myötä jopa  30−50 %. (Metsätalouden ympäristöfoorumi 1997)

2.5 Aiemmat tutkimukset verrattuna Pihlajaveden tutkimukseen

Käsillä oleva tutkimus eroaa selvimmin aiemmista tutkimuksista siten, että tässä

tutkimuksessa aineistona on todelliset tilat ja lisäksi tutkimustilojen metsänomistajista

kerätään taustatietoa ja kysytään heidän maksuhalukkuuttaan maiseman- ja luonnon-

hoidosta. Tällöin voidaan vertailla puunmyyntitulojen mahdollisia menetyksiä metsänomis-

tajien omiin arvostuksiin tällä pienehköllä ainutlaatuisella Savonlinnan eteläpuolella
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sijaitsevalla saaristoalueella. Koska tutkittavat tilat eivät edusta keskimääräistä

eteläsavolaista metsätilaa, tuloksia ei voida yleistää.

Lisäarvoa aiempiin tutkimuksiin tuo lisäksi se seikka, että metsäsuunnittelija toteuttaa

nykyisten metsänhoitosuositusten mukaisen metsäsuunnitelman paikan päällä metsässä

yhdessä metsänomistajan kanssa. Tällöin voidaan vielä tarkentaa metsäkuviointia

vastaamaan metsän monimuotoisuuden ja vaihtelevuuden erityispiirteitä ja maiseman

muodostumisesta eri suuntiin. Tämän ansiosta metsäsuunnittelun maiseman- ja

luonnonhoidon huomioiva vaihtoehto vastaa hyvin todellisuutta.

Kolmanneksi tässä tutkimuksessa korostetaan maisemanhoitoa enemmän kuin

aikaisemmissa tutkimuksissa. Tämä siksi, että kohteena on ainutlaatuinen saaristo.

Pihlajaveden saariston metsät näkyvät kauas järvelle ja muodostavat eheän jylhän

vaikutelman kaikista ilmansuunnista katsottuna. Onkin mahdollista, että maiseman

korostettu huomioiminen metsäsuunnittelussa monimuotoisuuden ja luonnonhoidon lisäksi

kohottaa taloudellisia menetyksiä aiempiin tutkimuksiin nähden.
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA MENETELMÄT

3.1 Kustannus-hyötyanalyysi

Yleisen teoreettisen taustan tutkimukselle antaa hyvinvointitaloustieteessä hankkeiden

arviointia varten kehitetty kustannus-hyötyanalyysi. Kustannus-hyötyanalyysin avulla

voidaan arvioida yksityisen investoinnin tai yhteiskunnallisen hankkeen kannattavuutta.

Kustannus-hyötyanalyysi soveltuu sekä julkisten että yksityisten päätösten arvioinnin

apuvälineeksi. Yhteiskunnallisen kustannus-hyötyanalyysin (social cost-benefits analysis)

avulla pyritään arvioimaan tietyn hankkeen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja kannattavuutta.

Yksityis/yritystaloudellisessa (private cost-benefits analysis) kustannus-hyötyanalyysissä

otetaan laskelmissa huomioon vain ne tekijät, jotka vaikuttavat ko. yrityksen

kannattavuuteen. Yhteiskunnallisessa kustannus-hyötyanalyysissä sitä vastoin pyritään

ottamaan huomioon myös hankkeen ne vaikutukset, joilla ei ole markkinoita (Matero ja

Saastamoinen 1993). Tämä edellyttää markkinattomien hyödykkeiden rahamääräistä

arvottamista.

Kustannus-hyötyanalyysi käsittää käytännössä neljä vaihetta (Nautiyal 1988):

1. Aluksi kaikki panokset ja tuotokset identifioidaan. Tämä tehdään listaamalla kaikki

mahdolliset projektiin liittyvät panokset ja tuotokset sekä pyrkimällä ennustamaan

miten ne ajallisesti jaksottuvat projektissa. Tällöin myös määritetään yksiselitteinen

numeerinen yksikkö hyödyille ja kustannuksille.

2. Seuraavaksi panoksille ja tuotoksille määritetään sen hetkinen arvo. Arvo voidaan

määrittää joko suoraan markkinahinnasta tai mikäli markkinahinnan määrittäminen ei

ole mahdollista, käytetään epäsuoria markkinahinnan määritysmenetelmiä, kuten

vaihtoehtoiskustannuksia.

3. Seuraavaksi kerätään kaikki tieto kassavirtataulukkoon, joka kuvaa kokonaispanosten

ja -tuotosten määrän ja ajankohdan, jolloin ne syntyvät.
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4. Lopuksi lasketaan kaikkien kustannusten ja hyötyjen nettonykyarvo ja verrataan eri

valintakriteerien avulla vaihtoehtoja.

Kustannus-hyötyanalyysin valintakriteerit

Ensimmäinen valintakriteeri on hyöty-kustannussuhde (benefit-cost, B/C ratio). Se

lasketaan jakamalla projektin synnyttämien hyötyjen (B) nykyarvo sen aiheuttamien

kustannusten (C) nykyarvolla seuraavasti: (Esimerkiksi Klemperer 1996)
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missä t on aikayksikkö (vuosi) ja i on korkokanta. B/C-suhde kuvaa tuottojen suhdetta

yhtä investoitua yksikköä kohden. Jos B/C on suurempi kuin yksi, hanke on

toteuttamiskelpoinen.
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Projekti, jossa diskontattujen hyötyjen (B) ja kustannusten (C) erotus on suurempi kuin

nolla, on kannattava projekti.

Kolmas yleisesti käytetty kriteeri on sisäinen korkokanta (internal rate of return, IRR).

Se on diskonttauskorko, jota käyttämällä nettonykyarvolauseke antaa tulokseksi nolla, eli

matemaattisesti seuraavasti:
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Pitää muistaa, että näissä kriteereissä on puutteita. Rajoitetut resurssit usein jakautuvat

valittujen projektien kesken ja näin kriteerit voivat johtaa harhaa. Samoin lopputulokseen

vaikuttaa valittu kriteeri ja erityisesti valittu diskonttauskorko.

Kun eri aikoina tapahtuvia kustannuksia ja hyötyjä diskontataan nykyhetkeen, käytettävä

korkokanta vaikuttaa lopputulokseen. Korkokannan valinta riippuu siitä, onko hanketta

ajamassa yksityinen vai julkinen taho. Yksityinen yritys vertaa hanketta

kannattavuusmielessä ja se pyrkii maksimoimaan yrityksen nettohyötyä, kun taas julkinen

sektori korostaa yhteiskunnan sosiaalista hyvinvointia. Useimmiten yhteiskunnallisten

hankkeiden korko on alhaisempi, koska yhteiskunnalla on hyvinvointi-intressit etusijalla

eikä se ole niin tuloshakuinen kuin yksityinen yritys. Yhteiskunta maksimoikin koko

yhteiskunnan ns. sosiaalista nettohyötyä. (Nautiyal 1988)

Yhteiskunnalliset kustannukset

Markkinoiden puuttuminen on yleensä seuraus panoksen tai tuotteen

julkishyödykeluonteesta, ulkoisvaikutusten (external effects, externalities) olemassa-

olosta tai molemmista. Julkishyödykkeellä (public good) tarkoitetaan hyödykettä, jota

useat kotitaloudet tai kuluttajat voivat kuluttaa a) samanaikaisesti ja b) kukaan ei voi estää

muita kuluttamasta ko. hyödykettä. Ulkoisvaikutukset voidaan karkeasti ja yleisesti

määritellä kotitalouksien, julkisten laitosten tai yritysten toimintoihin kohdistuviksi

vaikutuksiksi, jotka välittyvät muulla tavoin kuin markkinoiden kautta. (Johansson 1991)

Markkinahintojen käyttö yhteiskunnallisessa kustannus-hyötyanalyysissä ei välttämättä ole

suotavaa, koska ne eivät mahdollisten markkinahäiriöiden, kuten verojen ja tukien, takia

aina heijasta todellisia yhteiskunnalle aiheutuvia tuottoja ja kustannuksia. Siksi

yhteiskunnallisissa analyyseissä käytetään ns. vaihtoehtoiskustannuksen käsitettä.

Vaihtoehtoiskustannus on hankkeen sitoman panoksen yhteiskunnallinen arvo tai hinta,

joka on parhaassa mahdollisessa vaihtoehtoisessa käytössä. (Matero ja Saastamoinen

1993)
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3.2 Ympäristön hyötyjen arvottamisen teoreettinen viitekehys

Taloudellisella kokonaisarvolla (total economic value) on keskeinen merkitys

ympäristöhyötyjen arvottamisessa, koska se tarjoaa perspektiivin erilaisille ympäristön

tuottamille arvoille. Kokonaisarvo (kuva 3.1) koostuu käyttöarvoista ja

olemassaoloarvoista. Käyttöarvosta voidaan edelleen tunnistaa neljä komponenttia:

nykyinen käyttöarvo, tuleva käyttöarvo, optioarvo ja kvasioptioarvo. Ympäristön

kokonaisarvoa mitattaessa näiden eri komponenttien erottaminen on lähes mahdotonta.

Esimerkiksi silloin, jos selvitetään yksilön arvostusta metsäympäristöön.

Kuva 3.1  Ympäristön arvot (Randall 1987)

Olemassaoloarvo muodostuu pelkästään tiedosta, että jokin ympäristöresurssi (esimerkiksi

eliölaji) on olemassa. Se voidaan tulkita jonkinlaisena välittämisen tai huolehtimisen

muotona (Randall 1987). Välittäminen voi kohdistua toisiin ihmisiin, tuleviin sukupolviin tai

biotooppisiin resursseihin sellaisenaan.

Nykyinen käyttöarvo voidaan jakaa edelleen kuluttavaan käyttöön (esim. kalastus) sekä

ei-kuluttavaan käyttöön (esim. eläinten valokuvaus tai havainnointi). Tulevaisuuden

käyttöarvoon ei liity varsinaista riskiä tai epävarmuutta, koska käytön ajatellaan jatkuvan

Kokonaisarvo

OlemassaoloarvoKäyttöarvo

Nykyinen käyttöarvo

Tuleva käyttöarvo

Optioarvo

Kvasioptioarvo
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esimerkiksi nykyisellään, mutta mm. kulutuksen aikapreferenssin takia tuleva käyttöarvo

muunnetaan sopivalla diskonttokorolla nykyarvoksi.

Optioarvo on ennaltamääritetyn hinnan ja odotetun kuluttajan ylijäämän ero, jonka riskiä

karttava henkilö on halukas maksamaan tietystä optiosta varmistaakseen kulutuksen tai

lisätäkseen sen todennäköisyyttä tulevaisuudessa. Kvasioptioarvo on pohjimmiltaan

lisääntyvästä informaatiosta seuraava arvo, täydellisen informaation odotettu arvo, kun

peruuttamattomia seurauksia, esim. uhanalaisen eliölajin häviäminen, aiheuttava toimenpide

jätetään tekemättä ja siten maksimoidaan myöhempien toimintavaihtoehtojen lukumäärä

(Randall 1989). Kvasioptioarvoa ei kuitenkaan voida määrittää jäljempänä esitettävän

maksuhalukkuustutkimuksen avulla kuten optioarvoa, vaan sitä voidaan arvioida tekemällä

olettamuksia esim. odotettavissa olevien tulevien hyötyjen todennäköisyysjakaumasta

(Matero ja Saastamoinen 1993).

3.2.1 Marshallilainen kysyntäfunktio ja kuluttajan ylijäämä

Taloudellisessa arvottamisessa lähtökohtana on olettamus, että kuluttajan maksuhalukkuus

kuvaa kuluttajan mieltymyksiä hyödykettä kohtaan. Yksittäisten kuluttajien

maksuhalukkuudet yhdistämällä saadaan selville kuluttajien kokonaismaksuhalukkuus.

Markkinahinnat ovat lähtökohtana arvioitaessa kuluttajien kokonaiskustannuksia ja

kokonaismaksuhalukkuutta. Mutta koska jotkut ihmiset ovat halukkaita maksamaan

tietystä hyödykkeestä markkinahintaa enemmän, kokonaismaksuhalukkuus on suurempi

kuin kuluttajien kokonaiskustannukset, jolloin syntyy kuluttajan ylijäämä (consumer

surplus).

Kuluttajan ylijäämä (kuva 3.2) on eräs hyvinvointitaloustieteen peruskäsitteitä, jolla on

laaja käyttö ympäristötaloustieteessä. Tätä ylijäämää mittaa kolmion muotoinen alue, joka

jää marshallilaisen kysyntäkäyrän vasemmalle puolelle ja hintatason (P) yläpuolelle.

Kuluttajan ylijäämällä mitataan tyydytystä, jonka yksilöt saavat tuotteiden tai palvelusten

kuluttamisesta. (Johansson 1991)
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   Hinta

   Kuluttajan ylijäämä

P

Kysyntä

  Määrä

Kuva 3.2  Kuluttajan ylijäämä marshallilaisen kysyntäfunktion mukaan. P = markkinahinta.

Kuitenkaan yksilön hyvinvoinnin muutoksen rahamittarina kuluttajan ylijäämä ei ole paras

mahdollinen. Sen rajoitukset seuraavat taustalla olevan tavallisen kysyntäfunktion

ominaisuuksista. Kysyntäfunktio kuvaa suurinta mahdollista hintaa, jonka yksilö on

oletetuilla nimellistuloilla halukas maksamaan tietyn hyödykkeen kulutuksen kustakin

tasosta. Jos hyödykkeen hinta muuttuu, muuttuvat myös kuluttajien tulojen ostovoima

(reaalitulot). Siten liikkuminen tavallista kysyntäfunktiota pitkin vaikuttaa siihen hyödyn

tasoon, jonka yksilö voi saavuttaa annetulla nimellistulotasolla. (Mäntymaa 1993)

3.2.2 Hicksiläinen kysyntäfunktio ja hyvinvoinnin muutokset

Jotta hyvinvoinnin muutokselle esimerkiksi ympäristön tilan muuttumisen seurauksena

saataisiin yksiselitteisempi rahamittari kuin tavallinen marshallilainen kuluttajan ylijäämä, olisi

kuluttaja pystyttävä pitämään annetulla hyötytasolla. Koska jokainen piste tavallisella

marshallilaisella kysyntäfunktiolla vastaa hyödyn tasoa, kuluttajan ylijäämän muutos

kysyntäkäyrää pitkin välttämättä ilmaise hyödyn muutosta yksiselitteisesti.

Tämän ongelman ratkaisuksi on ehdotettu epäsuoran hyötyfunktion kautta johdettua

hicksiläistä kysyntäfunktiota (Mäntymaa 1993):

),,( uqphh ii = (3.4)

Hicksiläinen eli kompensoitu kysyntäfunktio kertoo hyödykkeen kysynnän hintojen p ja

ympäristön laadun q funktiona oletetulla hyvinvoinnin tasolla u. Siten, kun hinnat muuttuvat
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ja kysytyt määrät sopeutuvat, hyödyn taso pidetään vakiona. Jotta kuluttaja pidettäisiin

kiinteällä hyötytasolla, hinnanmuutokset ”kompensoidaan” tulonmuutoksilla. (Mäntymaa

1993)

Hyvinvoinnin muutoksia voidaan tarkastella hicksiläisen kompensointifunktion avulla

kahdesta eri näkökulmasta: hintojen muutosten kautta tai ympäristön laadun muutosten

kautta. Hyvinvointivaikutusten mittaamista hintojen muutosten kautta on vaikea soveltaa

ympäristöhyödykkeisiin. Tämä aiheutuu siitä, että ympäristöön liittyvät päätökset eivät

yleensä aiheuta hinnanmuutoksia, koska ympäristöresursseja ei vaihdeta yksityisillä

markkinoilla. Yhteiskunnalliset päätökset muuttavat tavallisesti resurssien määriä tai laatuja,

mutta eivät niiden hintoja. Siten hintojen muutosten vertailu hicksiläisen kysyntäfunktion

avulla ei sovellu kovin hyvin ympäristön laadun muutosten aiheuttamien hyötyjen

estimointiin. (Mäntymaa 1993)

Sen sijaan kompensaatio- ja ekvivalentti ylijäämä sopivat määrän muutoksen

aiheuttaman hyvinvointimuutoksen mittareiksi. Kompensaatioylijäämä (KS) on sellainen

tulojen muutos, joka korvaa hyödykkeen määrän muutoksesta aiheutuvan hyödyn

muutoksen. Tässä tapauksessa yksilö on uudella määrän tasolla ja vanhalla hyödyn tasolla.

(Johansson 1991) Näin voisi tilanne esimerkiksi olla, jos metsäympäristön laatu on

parantunut ja metsästä saatavan hyödyn kokonaistaso säilyy samana, kuin ennen muutosta.

Muutoksen myötä metsästä saatava kokonaishyöty jakaantuu ympäristön laadun ja

metsätulojen suhteen uudelleen. Hyvinvoinnin muutosta vanhalla määrän tasolla ja uudella

hyödyn tasolla mittaa puolestaan ekvivalentti ylijäämä (ES). ES on se tulojen muutos, joka

johtaa samanlaiseen hyödyn muutokseen, kuin muutos hyödykkeen määrässä.

Hyvinvoinnin mittareista KS:ä ja ES:ä havainnollistetaan kuvassa 3.3, jossa ympäristön

laadun oletetaan paranevan q1:stä q2:een. Tulot viittaavat kaikkien markkinahyödykkeiden

kokonaisuuteen ja u1 ja u2 ovat samahyötykäyriä. ES on yhtä suuri kuin tulot, jotka

alkuperäisellä hyödyn tasolla johtaisivat sellaiseen hyödyn muutokseen, joka olisi yhtä suuri

kuin ympäristön laadun paraneminen. KS taas on yhtä suuri kuin tulojen vähennys, joka on
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välttämätön palauttamaan yksilön alkuperäiselle hyödyn tasolle uudella ympäristön laadun

tasolla. (Mäntymaa 1993)

Kuva 3.3  Määrän muutoksen aiheuttama hyvinvoinnin muutos (Mäntymaa 1993)

Hicksiläisiä kysyntäfunktioita ei voida havaita todellisuudessa, koska ne riippuvat hyödystä,

josta ei pystytä tekemään suoria havaintoja. Havaittavia ovat sen sijaan tavalliset eli

marshallilaiset hyötyfunktiot, jotka riippuvat hinnoista ja tuloista, jos hyödykkeelle on

markkinat. (Mäntymaa 1993) Kuvassa 3.4 verrataan graafisesti kompensaatio- ja

ekvivalenttia ylijäämää sekä tavallista kuluttajan ylijäämää toisiinsa.

Kuva 3.4 Vaihtoehtoisten hyvinvoinnin mittareiden vertailu määrän muutoksen
tapauksessa.(Mäntymaa 1993)
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Saatavissa olevan ympäristön laadun muutos q1:sta q2:een johtaa c + f :n suuruiseen

kompensaatioylijäämään ja a + e + c + d + f + g:n ekvivalenttiin ylijäämään.

Tavanomainen kuluttajan ylijäämä on c + d + f + g, mikä on d + g:n verran enemmän

kuin kompensaatioylijäämä ja a + e vähemmän kuin ekvivalentti ylijäämä. (Mäntymaa

1993)

3.3 CV-menetelmä (Contingent valuation)

Taloudellinen hyödyn mitta määritellään yhteiskunnallisissa hankkeissa maksuhalukkuuden

avulla ja hyötyjen muutoksia mitataan kuluttajan maksuhalukkuuksien muutosten avulla

(Kuva 3.5, Gregory 1987).

Hinta

          Tarjonta ennen projektia
             A       Tarjonta projektin jälkeen
      P                   A*
      P*    

   Kysyntä (Hicksiläinen)

     Q        Q*           Määrä

Kuva 3.5  Maksuhalukkuus (alue Q, A, A*, Q*) syntyy kun yhteiskunnallisen projektin myötä
hyödyn määrä lisääntyy ja hinta laskee tasolta P tasolle P*.

CV-menetelmää käytetään siksi, että useat yhteiskunnalliset hyödykkeet ovat

julkishyödykkeiden luoteisia ja erityisesti siksi, että julkisissa hankkeissa syntyvät hyödyt

ovat markkinattomia hyödykkeitä. CV-menetelmässä järjestetään kysely tai haastattelu,

jossa henkilöitä pyydetään arvioimaan maksuhalukkuuttaan markkinattomien

hyödykkeiden laadun tai määrän vaihtelun suhteen. Todellisten markkinoiden sijalle CV-

menetelmässä pyritään vastaajien ajatuksiin luomaan oletetut  markkinat, joiden tavoitteena

on mahdollisimman todentuntuisesti jäljitellä tavallista hyödykkeiden osto- ja

myyntitilannetta. Menetelmässä yksilöiltä ei kysytä heidän mielipiteitään tai asenteitaan,

vaan heidän arvostustaan mahdollisista tilojen muutoksista. Tällöin oletetaan, että yksilön
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vastaus oletetuilla markkinoilla on sama kuin hänen käyttäytymisensä todellisilla

markkinoilla.

Tavallisten hyödykkeiden osto- ja myyntitilanne ei aina kuitenkaan sovellu julkisten

hankkeiden kuten luonnonsuojelualueiden arvottamiseen. Tällöin CV-menetelmä voidaan

soveltaa poliittiseksi valintatilanteeksi eli jäljitellään yksilön äänestystilannetta, samalla kun

yksilö kuitenkin saadaan tiedostamaan luonnonsuojeluun liittyvät mahdolliset kustannukset.

Kuluttajan maksuhalukkuuden selvittämisessä suorilla kysymyksillä on kaksi

peruslähtökohtaa: halukkuus maksaa (willingness to pay, WTP) ja halukkuus ottaa

vastaan korvauksia eli hyväksymishalukkuus (willingness to accept, WTA).

Maksuhalukkuus on se rahamäärä, josta yksilö on valmis luopumaan saavuttaakseen

muutoksen ympäristön tilassa ja ollakseen samalla hyötytasolla kuin ennen muutosta.

Vastaavasti hyväksymishalukkuus on yksilölle maksettava rahamäärä, jotta hän hyväksyisi

sen, ettei muutosta tapahdu ja olisi samalla hyötytasolla, kuin jos muutos olisi tapahtunut.

Maksuhalukkuutta on yleensä selvitetty mahdollisten ympäristöhyötyjen arvottamisessa,

kun taas hyväksymishalukkuus näyttäisi soveltuvan paremmin ympäristöhaittojen

arvottamiseen. (Pearce and Turner 1990)

CV-menetelmän ongelmat

Yksi keskeisimmistä aiheista CV-kirjallisuudessa on perinteisesti ollut menetelmän käyttöön

liittyvien potentiaalisten virhemahdollisuuksien eli harhojen esittely. Perusluokittelu CV-

menetelmään liittyvistä potentiaalisista harhoista on seuraava (Mäntymaa 1993):

A. YLEISET HARHAT
• Strateginen harha
• Informaatioharha
• Hypoteettinen harha

B. MENETELMÄÄN LIITTYVÄT HARHAT
• Lähtöpisteharha
• Maksuvälineharha

C. TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT HARHAT
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• Otantaharha
• Haastattelijasta aiheutuva harha

Yleisistä harhoista eniten huomiota on saanut osakseen vastaajien strateginen

käyttäytyminen eli itseä hyödyntävien vastausten antaminen. Jos vastaaja esimerkiksi

epäilee luonnonsuojelualuetta suunniteltaessa, että hänen puunmyyntitulonsa saattavat

pienentyä tulevaisuudessa, tällöin vastaaja korostaa metsätulojen merkitystä ja hänelle

syntyy kannustin vähätellä ei puuntuotannollisia arvostuksiaan. Informaatioharha puolestaan

voi aiheutua siitä, että vastaajat ymmärtävät ympäristöresurssista annetun tiedon eri tavalla

kuin tutkija on tarkoittanut. Toisaalta hypoteettinen harha voi syntyä siitä, että ihmiset eivät

osaa mieltää arvioitavaa hyödykettä todelliseksi ja antaa sille rahamääräistä arvoa.

Toinen harhojen pääryhmä on itse menetelmään liittyvät harhat. Lähtöpisteharha liittyy ns.

tarjouspelitekniikkaan. Se tarkoittaa, että haastattelutilanteessa vastaajalle annettu

ensimmäinen tarjous pyrkii ohjaamaan lopullista hyödykkeen arvoa tähän suuntaan.

Maksuvälineharha viittaa vastausten systemaattisiin eroihin, jotka aiheutuvat siitä, millä

tavalla vastaajien rahasummat esitetään kyselyssä kerättäväksi. Maksutavaksi voidaan

ilmoittaa esimerkiksi kohoavat verot, joidenkin tuotteiden hinnat tai kalastuslupien kaltaiset

ympäristölliset maksut.

Viimeinen harhojen ryhmä, tutkimuksen toteutukseen liittyvät harhat, sisältää otantaan ja

haastattelujen tekemiseen liittyvät virhemahdollisuudet. Otanta voi aiheuttaa harhoja CV-

tutkimuksessa samalla tavalla kuin muissakin otantaan käyttävissä tutkimuksissa.

Haastattelijan harha voi syntyä siitä, että eri haastattelijat vaikuttavat eri tavoilla vastaajan

arvottamisprosessiin.

3.4 Teorian ja menetelmien sovellus tähän tutkimukseen

Kustannus-hyötyanalyysi määrittää hyvinvoinnin muutokset, jotka saattavat olla

seurauksena hankkeesta. Muutokset määritellään projektin nettovaikutuksena kulutukseen

joko markkinahinnalla tai kuluttajien maksuhalukkuudella mitattuna. Kustannus-



29

hyötyanalyysi ei kuitenkaan ole mikään yksiselitteinen mittari yhteiskunnallisia hankkeita

vertailtaessa. Se ei anna suoraan päätössääntöjä, vaan se on vertailuanalyysi. (Gregory

1986)

Suurin vaikeus kustannus-hyötyanalyysin soveltamisessa on kuinka arvottaa

markkinattomat hyödykkeet ja ennen kaikkea, mikä yksikkö niille valitaan. Metsäsektorilla

markkinattomia hyödykkeitä on paljon; esimerkiksi mosaiikkimainen metsämaisema,

pienialaiset elinympäristöt, virkistyskokemukset, luonnon monimuotoisuus, maisema-arvot

jne.

Toinen ongelma on se, että monet metsän tarjoamista hyödykkeistä ovat sidoksissa

toisiinsa, kuten puuntuotanto ja ei-puuntuotannolliset hyödykkeet. Useinhan virkistys-

mahdollisuudet lisääntyvät puuston iän karttuessa. Puuston ikääntymisprosessi  vaatii

puolestaan, että puustoa on hoidettu pitkäjänteisesti.

Lisäksi monet metsän tarjoamat hyödykkeet voivat olla yksityisiä tai julkisia hyödykkeitä

tai molempia yhtäaikaa, mikä monimutkaistaa analyysiä. Usein markkinattomat hyödyt ja

kustannukset ovat julkisia. Arvot lisäksi riippuvat paljon kuluttajista, toisille

luonnonsuojelulliset arvot ovat tärkeitä, kun taas toiset eivät niitä arvosta. Näiden erilaisten

hyödykkeiden, erityisesti ei-puutuotannollisten hyödykkeiden, tuotantofunktioista ei

kuitenkaan aina tiedetä riittävästi jo senkin takia, että tuotantoaika on pitkä. (Nautiyal

1988)

3.4.1 Kustannus-hyötyanalyysi metsänomistajan näkökulmasta

Metsä ja metsänomistaja ovat tärkeässä asemassa, kun tavoitellaan monimuotoista

metsäluontoa. Metsä kasvupaikkoineen ja puustoineen on resurssi, joka mahdollistaa

puutuotannon ja ei-puuntuotannolliset hyödyt. Ja toisaalta metsällä on olemassaoloarvo ja

käyttöarvo; se että metsä vaan on ja ekosysteemillään huolehtii mm. hiilitasapainosta. Jotta

metsän olemassaolo olisi turvattua pidemmälläkin aikavälillä, tulee sen rakenteista huolehtia

eli turvata sen monimuotoisuus.
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Metsänomistaja puolestaan käyttää tätä resurssia sekä puuntuotantoon että nauttii

parhaaksi katsomallaan tavalla metsäomaisuudestaan. Taloudelliselta kannalta  metsän-

omistaja tavoittelee suurinta hyötyä metsäomaisuudestaan. Hyötyä hän saa puun-

tuotannollisesta toiminnasta ja ei-puutuotannollisiin arvostuksiin liittyvistä toimista ja

asioista. Nämä toimet eivät sulje pois toisiaan, esimerkiksi yksityismetsänomistaja saattaa

toisaalla uudistaa metsäänsä ja toisaalla sienestää, marjastaa, metsästää tai ulkoillen nauttia

ympäristöstään.

Monimuotoisuuden potentiaaliseen säilyttämiseen ja laajenemiseen vaikuttaa se, kuinka

yksityismetsänomistajat käsittelevät monimuotoisuuden ilmentymiä, kuten

avainbiotooppeja, metsissään. Maiseman ja ympäristön huomioimiseksi metsän-

käsittelymenetelmät muuttuvat jonkin verran. Metsikkötasolla luonnon monimuotoisuuteen

vaikuttavat lähinnä hakkuutavat sekä puulajivalinta niin uudistamisvaiheessa, taimikkoa

hoidettaessa kuin harvennettaessa kasvatettavaa puustoa.

Voidaan ajatella, että monimuotoisuus on julkinen hyöty; se ei hyödytä vain kyseistä

metsänomistajaa vaan koko yhteiskuntaa. Mutta monimuotoisuus aiheuttaa yksittäiselle

metsänomistajalle kustannuksia, jotka voidaan laskea vähenevistä puunmyyntituloista

(Kennedy 1996).

Tässä tutkimuksessa sovelletaan kustannus-hyötyanalyysiä maiseman- ja luonnonhoidon

aiheuttamien kustannusten ja hyötyjen määrittämiseen. Kustannus-hyötyanalyysi tehdään

metsänomistajan näkökulmasta eli vertaillaan maiseman- ja luonnonhoidon taloudellisia

vaikutuksia Pihlajaveden saariston metsänomistajille. Metsänomistajille aiheutuvat

kustannukset maiseman- ja luonnonhoidosta mitataan puunmyyntitulojen vähenemisenä.

Tutkimuksessa verrataan kahta eri vaihtoehtoista metsäsuunnitelmaa toisiinsa.

Maksimaalisia puunmyyntituottoja tavoittelevaa metsäsuunnitelmaa verrataan maiseman- ja

luonnonhoidon huomioivaan metsäsuunnitelmaan ja näiden erotus tulkitaan maiseman ja

arvokkaiden luontokohteiden suojelun kustannuksiksi metsänomistajille. Tässä

menetelmässä ei oteta huomioon mahdollisia luontokohteiden säästämisestä aiheutuvia

korjuukustannuksia.
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3.4.2 Metsänomistajien maksuhalukkuus CV-menetelmällä

Voidaan ajatella, että metsänomistaja olisi itse valmis luopumaan osasta puunmyyntituloja

ei-puutuotannollisten arvostustensa takia. Oletetaan, että hänellä on teoreettisesti

maksuhalukkuutta maiseman- ja luonnonhoidon suhteen. Käytännön tasolla tämä voisi

merkitä esimerkiksi sitä, että metsänomistaja ei ole kiinnostunut avohakkuu-uudistamisesta

metsässään, vaikkakin se kaikkien suositusten ja rajoitusten puitteissa olisi mahdollista.

Hän siis luopuu omien ei-puutuotannollisten arvostustensa johdosta avohakkuun

synnyttämästä taloudellisesta lisähyödystä. Hyöty, josta metsänomistaja on valmis

luopumaan kuvastaa tällöin hänen preferenssejään ja tavoitteitaan monimuotoisuuden,

maiseman- ja luonnonhoidon taholla.

Metsänomistajien kokemaa hyötyä monimuotoisuudesta mitataan tässä tutkimuksessa

kysymällä kuinka suuresta osasta nykytason hakkuutuloista metsänomistajat olisivat valmiit

luopumaan monimuotoisuuden turvaamiseksi heidän mielestään. Kyseessä on siis

metsänomistajan maksuhalukkuus. Teoreettisesti tässä on taustalla oletus, että

monimuotoisuuden määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan uusien metsänkäsittelyohjeiden

myötä. Maksuhalukkuustutkimuksessa selvitetään, arvostavatko metsänomistajat itse tätä

muutosta. Hicksiläisen kysyntäfunktion mukaan kyse on kompensaatioylijäämästä, vaikka

metsänomistajien tulot pienenevät heidän hyötytasonsa pysyy ennallaan, koska heidän

metsäomaisuudestaan saama muu kuin rahallinen hyöty vastaavasti kasvaa. Metsästä

saatava kokonaishyöty jakaantuu uudelleen metsätulojen ja monimuotoisen luonnon

suhteen.

Tutkimuksessa ympäristöarvojen vaalimisesta aiheutuvat kustannukset mitataan

puuntuotantoon painottuvan metsäsuunnitelman ja ympäristöarvoja korostavan

metsäsuunnitelman ennustamien hakkuutulojen erotuksena. Metsänomistajille

ympäristöarvojen huomioon ottamisesta koituvat hyödyt arvioidaan CV-menetelmällä.

Lopuksi verrataan kustannuksia ja hyötyjä toisiinsa.
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET

4.1 Aineisto

Pihlajaveden tutkimusprojektin metsäsuunnittelualueen laajuus on 10.600 hehtaaria. Tälle

saaristoalueelle Etelä-Savon metsäkeskus markkinoi keväällä 1996 metsätalous-

suunnitelmia, joista valittiin satunnaisesti tiloja tähän tutkimukseen. Ensisijaisena

valintakriteerinä oli se, että metsänomistaja oli tilannut uudentyyppisen maiseman- ja

luonnonarvot huomioonottavan metsäsuunnitelman tilalleen.

Tilausvahvistusten saavuttua havaittiin, että suurimmat tilat eivät tilanneet suunnitelmaa

todennäköisesti korkean kokonaishinnan takia. Tästä johtuen tutkimukseen lisättiin mukaan

satunnaisesti suurimpia tiloja. Muutamat näistä ajan kuluessa ja myyntityön edetessä

tilasivat uuden suunnitelman, joten näin otokseen saatiin varsin paljon suuria yli 50 hehtaarin

tiloja (79 % otoksen pinta-alasta). Tutkimuksen kannalta tämä on hyvä asia, koska

yleisesti voidaan olettaa, että suurilla tiloilla on enemmän taloudellista merkitystä

omistajalleen.

Hyvin pienet, alle kymmenen hehtaarin tilat jäivät tutkimuksen ulkopuolelle, koska niillä ei

katsottu olevan omistajalleen suurta metsätaloudellista merkitystä. Sen sijaan

ympäristöllistä arvoa hyvin pienillä tiloilla on varmasti paljon. Ne kuitenkin rajattiin otoksen

ulkopuolelle, koska ne eivät tilanneet metsäsuunnitelmia.

Otoskooksi muodostui lopulta 24 tilaa, joiden metsäpinta-ala yhteensä on 1.567 hehtaaria.

Pienin otokseen otetuista tiloista on 10 hehtaaria ja suurin 228 hehtaaria. Kokonaispinta-

alan aritmeettiseksi keskiarvoksi saadaan 65 hehtaaria, mikä on suurempi kuin Etelä-

Savon metsäkeskuksen alueen metsänhoitomaksua maksavien tilojen keskikoko, 37

hehtaaria (Etelä-Savon metsäkeskus 1997). Kuva 4.1 havainnollistaa tutkimukseen

otettujen tilojen pinta-alajakaumaa.
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Kuva 4.1 Tilojen pinta-alajakauma (24 kpl). Vaalennetut alle 50 hehtaarin tiloja.

Tulosten tarkastelua varten tilat on jaettu kahteen luokkaan. Alle 50 hehtaarin tilat ovat

vaihteluvälillä 10 – 50 hehtaaria. Yli 50 hehtaarin tiloilla vaihteluväli on 50 – 228 hehtaaria.

Molempia tilakokoluokkia on 12 kappaletta. Kuten taulukosta 4.1 voidaan havaita pienet

ja suuret tilat eroavat toisistaan aika paljon pinta-alallisesti. Pienet tilat ovat keskipinta-

alaltaan 27 hehtaaria ja vastaavasti suuret 104 hehtaaria.

Taulukko 4.1. Tilojen lukumäärä ja metsäala kokoluokittain sekä tilojen puuston keskitilavuus.

Metsälön
koko

Tiloja,
kpl

Keskipinta-
ala, ha

Yhteensä
ha

Koko
alasta, %

Puuston keski-
tilavuus (v. 1997)

alle 50 ha 12 26,9 322,9 20,6 120 m³/ha
yli 50 ha 12 103,7 1244,2 79,4 144 m³/ha
yhteensä 24 65,3 1567,1 100 135 m³/ha

 Tutkimustilojen puuston keskimääräinen tilavuus oli vuonna 1997 135 m³/ha. Vuonna

1994 Etelä-Savon metsäkeskuksen alueen yksityismetsissä vastaava luku oli 143 m³/ha.

Puuston keskitilavuudessa on eroja eri tilakokoluokkien välillä (120 m³/ha ja 144 m³/ha).

Puuston keskitilavuutta verrattaessa otostilojen pinta-alaan (kuva 4.2) havaitaan, että alle

50 hehtaarin tilojen puuston tilavuusarvojen vaihteluväli (68–207 m³/ha) on suurempi kuin

suurten tilojen (122–208 m³/ha).
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Kuva 4.2  Tutkimustilojen (23 kpl) puuston keskimääräinen tilavuus (m³/ha).

4.2 Haastattelututkimus ja sen keskeiset tulokset

Metsänomistajien taustatietojen ja mielipiteiden selvittämiseksi käytettiin

haastattelututkimusta. Haastattelukohderyhmänä oli tutkimuksen otoksen 24 tilan omistajat,

jotka olivat tilanneet Etelä-Savon metsäkeskuksesta maisemaa ja luonnonhoitoa

korostavan metsäsuunnitelman. Haastattelut suoritettiin yleensä kunkin tilan metsässä

samanaikaisesti kun metsäsuunnittelija työsti suunnitelmaa maastossa. Haastattelulomake

postitettiin niissä tapauksissa, joissa henkilökohtainen tapaaminen ei ollut mahdollista.

Postin palveluihin jouduttiin turvautumaan neljän metsänomistajan kohdalla, joista yksi jätti

vastaamatta yhteydenotoista huolimatta.

Haastattelulomake (liite 1) jakaantui kolmeen aihepiiriin. Aihepiirejä olivat mielipiteet

metsänhoitosuosituksia ja Pihlajaveden saaristoa kohtaan, tilan perustiedot sekä

haastateltavan itseänsä ja perhettä koskevat tiedot. Haastattelulomakkeita täytettiin

yhteensä 23 kpl eli vastausprosentiksi muodostui 96 %, vain yksi metsänomistaja jätti

vastaamatta. Vastaajista naisia oli neljä ja miehiä 17 sekä kahteen haastatteluun

aviopuolisot vastasivat yhdessä. Vastaajien ikäjakauma on aika suuri. Vastaajien keski-ikä
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oli 47 vuotta. Nuorin oli 27 vuotta ja vanhin 72 vuotta. Tilanomistajien iän suhteen ei

löytynyt eroja eri kokoisten tilojen välillä.

Vastaajien koulutustason selvittämiseksi pyydettiin haastateltavaa valitsemaan annetuista

vaihtoehdoista se koulutustaso, jonka kyseinen henkilö oli suorittanut viimeksi.

Kansakoulun oli käynyt 43 %, yliopiston tai korkeakoulun oli suorittanut 26 %,

ammattikoulun 17 %, keski- tai peruskoulun 4 % ja opistoasteen koulun 9 % vastaajista.

Eri kokoisten tilojen osalta havaittiin se, että parhaiten koulutetut omistivat pienempiä tiloja

ja mitä suurempi tila sitä enemmän kansakoulun ja ammattikoulun suorittaneita oli

joukossa.

Ammattiasemassa koulutus heijastui siten, että yrittäjiä ja toimihenkilöitä oli molempia 26

% ja eläkeläisiä 22 % vastaajista. Pienempien tilojen omistajat olivat useimmiten korkeasti

koulutettuja toimihenkilöitä. Suurempia tiloja tarkasteltaessa havaittiin, että yrittäjien,

maanviljelijöiden ja eläkeläisten osuus lisääntyi.

4.2.1 Tilojen käyttötarkoitukset

Vastaajista kahdeksan asui vakituisesti tilallaan (taulukko 4.2). Lähes puolella  kaikista

vastaajista oli oma loma-asunto tilalla. Lopuilla ei ollut asuttavaa asuntoa tilalla.

Metsänomistajien vakituisen asuinpaikan etäisyys omasta tilasta vaihteli 10:stä kilometristä

aina 800:aan kilometriin. Vertailtaessa etäisyyksiä havaittiin, että  mitä pienempi tila on, sitä

kauempana omistajat asuvat tilalta (taulukko 4.3). Keskimääräinen matka pientilallisille

(alle 50 hehtaaria) oli 270 km, suurtilallisille (yli 50 hehtaaria) 67 km. Suurimpien tilojen

omistajat asuivat tilalla tai sen läheisyydessä.

Taulukko 4.2. Metsänomistajien asumismuoto saaristotilalla.

Vakituinen asunto tilalla Loma-asunto tilalla Ei asuttavaa asuntoa

8 kpl 11 kpl 4 kpl

35 % 48 % 17 %
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Taulukko 4.3 Metsänomistajien jakautuminen saaristotilan ja vakituisen asuinpaikan välisen
etäisyyden mukaan.

Asuu tilalla 0−− 150 km 151−− 300

km

301−− 450

km

yli 450

km Yht.

pienet tilat

alle 50 ha
9 % 18 % 27 % 37 % 9 % 100 %

suuret tilat

yli 50 ha
58 % 17 % 17 % 8 % - 100 %

Tämänhetkisen tilan käyttötarkoituksen selvittämiseksi metsänomistajilta kysyttiin kolme

tilan käyttötarkoitusta tärkeysjärjestyksessä. Koko otoksessa ensisijaiseksi tilan

käyttötarkoitukseksi vastasi metsätalouden 65 %, virkistyksen 17 %, karjankasvatuksen 9

% ja kalastuksen 4 % vastaajista sekä muu (asuminen) 4 % vastaajista. Pienten ja isojen

tilojen kesken käyttötarkoitukset jakaantuivat seuraavasti:

alle 5 0 ha t ila t

yli 5 0 ha t ila t

kpl

14121086420

a suinpaikka

virkistys

metsä talous

karjankasvatus

kalastus

Kuva 4.3  Tilojen ensisijainen käyttötarkoitus tilakokoluokittain

Alle 50 hehtaarin tiloilla käyttötarkoitus jakaantui metsätalouden harjoittamisen ja

virkistyskäytön kesken. Sen sijaan suurempien tilojen omistajat, jotka enimmäkseen
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asuivat omalla tilallaan, harjoittivat myös kalastusta ja karjankasvatusta. Metsätalous oli

lähes yhtä tärkeällä sijalla näiden tilojen käyttötarkoituksessa. Kalastuksen ja

karjankasvatuksen merkitys kuitenkin vaihtelee vuosittain ja tällöin metsätalouden merkitys

korostuu heikoimpina kausina.

4.2.2 Hakkuumäärän kehitys

Haastatelluista metsänomistajista 52 % arvioi hakkuukertymän tulevaisuudessa pysyvän

suunnilleen samana, 30 % arvioi hakkuumäärän kasvavan jonkin verran ja loput 18 %

metsänomistajista uskoi hakkuiden pienenevän tulevaisuudessa. Eri tilakokoluokkien välillä

ei ollut eroavaisuuksia vastausten suhteen, vaan hakkuumäärän kehitys tuntui riippuvan

siitä, miten olemassa olevat metsätaloussuunnitelmat olivat edenneet käytännön

hakkuutoimenpiteiksi.

4.2.3 Suhtautuminen metsäluonnonhoitoon

Metsänomistajien suhtautumista uusiin metsänhoitosuosituksiin selvitettiin

metsänhoidollisten väittämien avulla. Vastaukset eri väittämiin oli luokiteltu viiteen eri

luokkaan; suhtautuminen positiivista (1), melko positiivista (2), neutraalia (3), melko

kielteistä (4) ja kielteistä (5). (Haastattelulomakkeen ensimmäinen kysymys, liitteenä.)

Asenneväittämien vastauksista oletetaan yleisesti heijastuvan metsänomistajien

omakohtaiset kokemukset, ideologiset näkemykset ja eri puolilta välittynyt tieto

metsällisistä, ympäristöllisistä ja maisemallisista asioista.

Vastauksista voidaan yleisesti sanoa, että saariston metsänomistajat suhtautuivat

myönteisesti uusiin metsänhoitosuosituksiin (taulukko 4.4). Ainoastaan auraukseen

suhtauduttiin kielteisesti. Peltojen metsitys ei myöskään saanut osakseen ymmärrystä,

koska hyvin paljon saariston pelloista oli jo metsitetty ja perinteistä peltomaisemaa tai

pihapiirejä ei enää juurikaan ole jäljellä.

Vastaajat suhtautuivat neutraalisti tienvarsille jätettäviin suojapuustokaistaleisiin ja

hakkuukiertoajan pidentämiseen monimuotoisuuden edistämiseksi. Vastaajat suhtautuivat
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kriittisesti siihen, että edistävätkö teiden varsille jätettävät ”kosmeettiset” metsäkaistaleet

monimuotoisen metsäluonnon säilymistä, jos kaistaleiden sisään kätkeytyy isoja aurattuja

avohakkuualoja. Myöskään hakkuukiertoajan pidentämisellä ei uskottu edistettävän

monimuotoisen metsäluonnon ja -maiseman säilymistä.

Taulukko 4.4  Mediaanivastaukset mielipidekysymyksiin nykyisestä metsänhoitosuosituksista
(liite 1: haastattelulomakkeen 1. kysymys)

1) Suhtautuminen positiivista:
• jätetään rantakaistaleita hakkaamatta
• muokataan maanpinta kevyellä menetelmällä
• suositaan sekametsiköitä
• jätetään pystyyn laho- ja kolopuita hakkuun

yhteydessä
• kasvatetaan vähäarvoisia lehtipuita talousmetsässä
• suositaan luontaista uudistamista
• vähennetään kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä

2) Suhtautuminen melko positiivista:
• jätetään pienvesistöt käsittelemättä
• jätetään käsittelemättä rehevät pienalueet
• vähennetään avohakkuita maisemallisesti

merkittävillä alueilla
• jätetään puuryhmiä avohakkuualueelle
• jätetään pystyyn vähäarvoisia puulajeja
• suositaan kulotusta monimuotoisuussyistä

• säästetään raivauksen yhteydessä ylis-, jättö-,
laho- sekä lehtipuita

3) Suhtautuminen neutraalia:
• jätetään hakkaamatta kaistale tienvarsiosuuksilla
• pidennetään kiertoaikaa monimuotoisuuden

edistämiseksi

4) Suhtautuminen melko kielteisestä:
• metsitetään peltoja

5) Suhtautuminen kielteisestä:
• aurataan maanpinta uuden metsän synnyn

helpottamiseksi

Seuraavaksi metsänomistajilta tiedusteltiin, miten heidän mielestään maisemalliset ja

ympäristölliset asiat otetaan huomioon Pihlajaveden saariston metsänkäsittelyssä. Vastaus

asteikkona oli erittäin hyvin, kohtalaisen hyvin, keskinkertaisesti, melko huonosti ja erittäin

huonosti. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kohtalaisen hyvin (kuva 4.4). Muutamat
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tarkensivat vastaustaan kertomalla, että heidän mielestään paikalliset asukkaat ovat

hoitaneet hyvin metsiään, mutta yhtiöiden metsissä on hakkuujäljissä kritisoitavaa. Toisaalta

muutama muistutti yksityistenkin irrottaneen kovin ottein markat rantavyöhykkeiltä

ennakoidessaan rantojensuojelun vaikutuksia metsienkäsittelyyn. Suojelun pelossa on siis

uudistettu jyrkkiäkin rantametsiä.

erittä in hyvin

kohtalaisen hyvin

keskinkertaisesti

melko huonosti

vastaajien lkm

14121086420

Kuva 4.4 Metsänomistajien mielipiteet siitä, kuinka Pihlajaveden saariston metsänhoidossa on
otettu maisemalliset ja ympäristölliset asiat huomioon.

Lisäksi metsänomistajien kanssa keskusteltiin, painotetaanko nykyisessä metsänhoidossa

heidän mielestään ekologisia ja maisemallisia arvoja oikein suhteessa taloudellisiin arvoihin.

Arvojen painotus oli oikea 15 vastaajan mielestä (65 %). Ekologisia ja maisemallisia

arvoja metsänhoidossa korostetaan liikaa kuuden vastaajan mielestä (26 %) ja vastaavasti

kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että taloudellisia arvoja painotetaan liikaa (9 %). Muutamat

vastaajista huomauttivat lisäksi, että yleinen keskustelu mediassa painottuu liikaa

ympäristöllisiin arvoihin.

4.2.4 Suhtautuminen Pihlajaveden luonnonsuojeluhankkeeseen

Kiivasta keskustelua herättänyt aihe oli Pihlajaveden saaristoon suunniteltu

luonnonsuojeluhanke. Pyysinkin kommentteja ja mielipiteitä avokysymyksen avulla.
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Tulosten arviointia varten vastaukset pisteytettiin 1−5, suhtautuminen positiivisesta

kielteiseen. Yhteensä haastateltavista 12 suhtautui asiaan joko kielteisesti tai melko

kielteisesti ja neljä ei halunnut kommentoida. Positiivisesti suhtautuneita oli yhteensä

seitsemän (kuva 4.5).

positiivisesti

melko positiivisesti

ei kommentoi

melko kielteisesti

kielteisesti

Vastaajien lkm

76543210

Kuva 4.5  Metsänomistajien suhtautuminen Pihlajaveden luonnonsuojeluhankkeeseen.

Ehkä parhaimman kuvan suhtautumisesta antavat seuraavat metsänomistajien  kommentit.

Kirjasin mm. seuraavia mielipiteitä:

• “Suojelupuuhastelussa otettu vain norpat esille, mutta miten on ihmiselon laita.

Suojelupuistoja kyllä riittää, mutta ihmisille tällä alueella metsätalous on tärkeää.”

• “Maanomistusrakenteen säilyttäminen on erityisen tärkeää luonnonsuojeluhankkeen

lisäksi.”

• “Paikallisilta ei täällä tunnuta pahemmin kysellä. Norppia vaan lasketaan, vaikka lossilla

niitä näkee harvasa kerta.”

• “Ei taida olla mitään hyötyä paikkakuntalaisille.”

• “Ei kiinnosta, jollei meijän maille tule.”
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• “Tuntuu sosialisointipuuhastelulta.”

• “Suojeluvouhotus aiheuttanut jo nyt nopeita metsäomaisuuden realisointeja.”

• “Toivoisin kokonaisvaltaisempaa suunnittelua.”

• “Suojelu tekisi talousalueelle hyvää, esim. matkailulle. Myös valtion ja kunnan imago

nousisi.”

• “Minnuu ei haitanne.”

• “Periaatteessa suojelu on positiivinen asia. Mutta vaatii uhrauksia ja luontoväellä tuntuu

olevan aika suppea ajatusmaailma meijän elämästä.”

• “Todella positiivista norppien säilymisen kannalta. Uskon, että elinkeinot ja suojelu eivät

välttämättä ole ristiriidassa keskenään.”

4.2.5 Metsänomistajien tulot ja maksuhalukkuus

Metsänomistajien maksuhalukkuuden selvittämiseksi haastateltavilta kysyttiin

keskimääräisiä kotitalouden vuosittaista bruttotuloja viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tämän lisäksi pyydettiin metsänomistajia arvioimaan metsätulojen osuus vuosittain

kotitalouden bruttotuloista samoin kymmeneltä viimeiseltä vuodelta keskimäärin. Näiden

tietojen pohjalta laskettiin keskimääräiset hehtaarikohtaiset metsätulot (taulukko 4.5).

Tämän otoksen mukaan yhden tilan kotitalouden bruttotulot ovat keskimäärin 205.000

mk, josta metsätulojen osuus on 22 %. Tämä tekee keskimääräistä tilaa kohden noin 480

mk/ha vuosittain.

Taulukko 4.5 Metsänomistajien ilmoittamat keskimääräiset vuosittaiset kotitalouden bruttotulot ja
metsätulojen osuus sekä  näistä arvioidut keskimääräiset hehtaarikohtaiset metsätulot.

Otos Kotitalouden
bruttotulot (mk/v)

Metsätulojen osuus
kok. bruttotuloista

(%)

Keskimääräiset
metsätulot mk/ha/v

kaikki tilat 205 000 22 % 481
alle 50 ha tilat 248 000 7 % 314
yli 50 ha tilat 158 000 35 % 574
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Jos puolestaan verrataan pieniä ja isoja tiloja keskenään voidaan jo keskiarvoista havaita,

että alle 50 hehtaarin tilojen kotitalouden keskimääräiset bruttotulot (248.000 mk) ovat

suuremmat kuin yli 50 hehtaarin tiloilla (158.000 mk).

Metsätulot hehtaaria kohden ovat isommilla tiloilla hiukan suuremmat. Tämä selittynee sillä,

että pienet tilat sijaitsevat usein saarten kärjissä ja paikoissa, joissa virkistyskäytön

edellytykset olivat maastollisesti ja maisemallisesti suotuisat. Suuremmat tilat selvästi

hallitsevat isompien saarten metsäisempiä osia. Tämä kaikki on yhteneväistä sen tiedon

kanssa, että suuret tilat ovat puustoisempia keskitilavuudella mitattuna, 144 m3/ha > 120

m3/ha.

Metsätulojen merkitys suurille tiloille on kuitenkin tärkeämpi, sillä noin 35 % niiden

bruttotuloista saadaan metsästä ja vastaavasti pienille tiloille 7 % kotitalouden bruttotuloista

kertyy metsästä. (Taulukko 4.5) Tämä on taustatietoihin nähden hyvin loogista, koska

pienten tilojen omistajat asuivat kauempana tiloistaan ja hankkivat korkeamman

koulutuksensakin perusteella tulonsa maa- ja metsätalouden ulkopuolelta.

Tämä käsitys vielä vahvistuu, kun tarkastellaan taulukkoa 4.6 ja todetaan, että yli puolet

pienten tilojen metsänomistajista ansaitsee enemmän kuin 225.000 ja isojen tilojen

omistajista 70 % ansaitsee alle 225.000 mk vuodessa. Metsätulojen merkitys puolestaan

on isoille tiloille paljon tärkeämpi, koska 75 % suurtilallisista saa enemmän kuin 25 %

metsätuloina. Yksittäisten tilojen välinen vaihtelu on kuitenkin suurta, koska suurimmillaan

metsätulojen osuus oli jopa 80 %. Alle 50 hehtaarin tiloilla metsätulojen prosenttiosuuden

vaihtelu oli viidestä 30:neen. Pientilallisista 91 % ansaitsi vähemmän kuin neljänneksen

bruttotuloistaan metsätuloina.

Taulukko 4.6 Pienten ja suurten tilojen vertailu kotitalouden bruttotulojen ja metsätulojen osalta

Pienet tilat
(alle 50 ha)

Suuret tilat
(yli 50 ha)

Kotitalouden bruttotulot <  225.000 mk 45 % 70 %
Kotitalouden bruttotulot >  225.000 mk 55 % 30 %

Metsätulot < 25 % bruttotuloista 91 % 25 %
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Metsätulot > 25 % bruttotuloista 9 % 75 %

Maksuhalukkuus maiseman- ja luonnonhoidosta

Maksuhalukkuutta monimuotoisuudesta ja maisemansuojelusta, prosentteina metsätuloista,

kysyttiin haastattelulomakkeen (liite 1) ensimmäisessä osuudessa kysymyksessä viisi.

Metsänomistajien vuosittaiset bruttotulot ja metsätulot tiedusteltiin lomakkeen lopussa ja

näistä tiedoista analysoimalla on saatu maksuhalukkuus muutettua markoiksi hehtaaria

kohden.

Perusajatus kysymyksen asettelussa oli se, että metsänomistaja oli tilannut luontoarvot

huomioivan metsäsuunnitelman Etelä-Savon metsäkeskuksesta. Metsänomistajaa oli

informoitu jo suunnitelmaa myytäessä, että kyseisen suunnitelman avulla pyritään

yhdistämään metsäelinkeinon harjoittaminen ja mahdolliset alueelle tulevat suojeluhankkeet.

Metsänomistajat pyydettiin mukaan suunnittelun maastotyövaiheeseen metsään ja samalla

suoritettiin haastattelu, mikäli se oli mahdollista. Maastossa metsänomistajan kanssa

keskusteltiin siitä, mitä luontoarvot huomioiva suunnitelma käytännössä tarkoittaa kyseisellä

tilalla. Tätä taustaa vasten metsänomistaja vastasi kysymykseen, kuinka paljon metsästä

saatavat tulot saisivat pienentyä monimuotoisuuden ja maisemansuojelun vuoksi. Toisin

sanoen pyrittiin arvioimaan, kuinka paljon metsänomistaja itse oli valmis ”maksamaan”

siitä, että maisema pysyy eheänä ja monimuotoisuuden taso hänen metsässään paranee.

Haastattelun perusteella Pihlajaveden saariston metsänomistajat olisivat valmiita luopumaan

keskimäärin 5,3 % metsätuloista maiseman- ja luonnonhoidon hyväksi. Rahassa tämä olisi

noin 18 mk hehtaaria kohden eli 726 mk keskimääräisellä saaristoalueen tilalla. (taulukko

4.7)

Haastatelluista lähes puolet vastasivat 0 % eli maksuhalukkuutta monimuotoisuuden ja

maisemansuojelun hyväksi ei löytynyt ollenkaan. Korkeimmillaan maksuhalukkuus oli 30 %

metsätuloista. Jos vastaus oli 0 %, tämä saattoi myös tarkoittaa, että metsänomistajan

mielestä hänen metsänsä luonto- ja maisema-arvot on huomioitu jo ennestään, ja tällöin
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muutosta ei tapahdu. Pitää kuitenkin muistaa, että he olivat tilanneet luontoarvot

korostavan suunnitelman ja kiinnostusta siis oli asiaa kohtaan, mutta se ei ilmennyt

maksuhalukkuutena. Toisaalta keskusteluissa selvisi, että osan mielestä monimuotoisuuden

huomioimisesta tulisi maksaa korvaus metsänomistajalle. Tällä kertaa kysymys ei

kuitenkaan koskenut korvauksia vaan metsänomistajien omia arvostuksia.

Hyväksymishalukkuudesta voisi toki tehdä oman tutkimuksensa.

Jälleen tutkittaessa eri tilakokojen välisiä eroja havaitaan, että suuremmat tilat eivät olleet

kiinnostuneet luopumaan metsätuloista maiseman- ja luonnonhoidon hyväksi niin paljon

kuin pientilalliset, sillä maksuhalukkuus oli vain 1,5 % eli 9 mk hehtaaria kohden.

Pientilalliset eivät ole niin riippuvaisia metsätuloista kuin suuret tilat ja alle 50 hehtaarin

tilojen  maksuhalukkuus oli keskimäärin lähes 10 % eli noin 30 mk/ha. (Taulukko 4.7)

Taulukko 4.7  Metsänomistajien keskimääräinen maksuhalukkuus monimuotoisuudesta ja
maisemansuojelusta.

Otos Maksuhalukkuu
s

metsätuloista %

Maksuhalukkuus
mk/ha

Maksuhalukkuus
keskim. tilaa kohden

koko otos 5,4 % 18 mk/ha 726 mk/vuosi

alle 50 ha tilat 9,5 % 29 mk/ha 739 mk/vuosi

yli 50 ha tilat 1,5 % 9 mk/ha 580 mk/vuosi

Tarkasteltaessa tarkemmin tilakokoluokkien eroa taulukon 4.8 avulla, voidaan todeta, että

suurtilallisista 82 % vastasi maksuhalukkuudekseen 0 − 2 % metsätuloista ja vain 18 %

vastasi 5 – 10 % maksuhalukkuudekseen. Pientilallisista kolmannes olisi valmis luopumaan

yli 15:sta prosentista metsätuloja monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Muutoin pientilallisten

maksuhalukkuus sijoittui aika tasaisesti välille 0 – 10 % metsätuloista.

Taulukko 4.8 Maksuhalukkuus eri tilakokoluokilla.

Maksuhalukkuus Pienet tilat (alle 50 ha) Suuret tilat (yli 50 ha)

0 – 2 % metsätuloista 30 % vastaajista 82 % vastaajista

5 – 10 % metsätuloista 40 % vastaajista 18 % vastaajista

yli 15 % metsätuloista 30 % vastaajista -
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Maksuhalukkuuslaskelmista on mainittava, että tulosten analysoinnissa oli riski, että

metsänomistaja ilmoitti maksuhalukkuudekseen esimerkiksi 10 %, mutta jos hänellä ei ollut

metsätuloja, maksuhalukkuuslaskelma markkoina meni nollaksi. Näin kävikin kahdessa

tapauksessa molemmissa maksuhalukkuus oli noin 10 %, mutta koska metsätuloja ei ole

ollut, markka-analyysi heidän kohdaltaan meni nollaksi.

Tulosten tilastollista luotettavuutta ei otoksen pienuuden vuoksi voida tarkastella, joten

pitää muistaa, että näitä tuloksia ei pidä yleistää.

4.3 Vaihtoehtoiset metsänkäsittelyohjelmat

Tutkielman empiriaosuuden toinen kokonaisuus muodostuu vaihtoehtoislaskelmista ja

tilojen metsäsuunnitelmien analysoimisesta. Tämän vaiheen tarkoituksena on verrata

laskennallisesti, kuinka erilaiset metsänkäsittelyvaihtoehdot vaikuttavat metsänomistajien

metsästä saatavaan hakkuukertymään ja nettotuloihin.

Lähtökohtana tälle vaiheelle on, että metsäsuunnittelija laatii maastossa jokaiselle metsälölle

kaksi erilaista metsänkäsittelyvaihtoehtoa. Maastossa suunnittelija myös kuulee

metsänomistajan omat käsitykset metsästään ja kuviokohtaiset tavoitteet. Maiseman- ja

luonnonhoidon huomioon ottavaa metsäsuunnitelmaa verrataan ns. perinteiseen

maksimaaliseen puuntuotantoon tähtäävään metsäsuunnitelmaan SOLMU-ohjelman avulla.

Tarkastelussa keskitytään talousmetsien metsälakikohteiden (ks. kappale 1.2) ja

pienalaisten, ekologisesti arvokkaiden elinympäristöjen, ns. avainbiotooppien (ks. kappale

1.2), sekä maisemallisten tekijöiden vaikuttaviin muutoksiin puuntuotannossa. Näiden

kahden eri suunnitelmavaihtoehdon erotus tulkitaan maiseman- ja luonnonhoidon

turvaamisen puuntuotannolliseksi vaikutukseksi tilalla.

Molemmissa käsittelyvaihtoehdoissa pyritään kestävään metsätalouteen asettamalla

lineaarisen ohjelmoinnin (MELA) tavoitteeksi tasaiset nettotulot ja kestävä kehitys myös



47

toimenpideohjauksen jälkeen. Vertailtavissa metsänkäsittelyohjelmissa käytetään samoja

kantohintoja ja yksikkökustannuksia.

I "Perinteinen” suunnitteluvaihtoehto

”Perinteisessä” suunnitteluvaihtoehdossa metsien koko pinta-ala on metsätalouskäytössä.

Metsänhoitosuosituksia sovelletaan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan, mutta

metsälakikohteita, avainbiotooppeja ja maisemaa sekä luonnonhoitoa ei huomioida

lainkaan. Tosin sanoen korostetaan metsän mahdollisimman korkeaa puuntuotannollista

tuottovaatimusta. Suositellaan hakkuuta aina kun kestävän kehityksen kannalta on

mahdollista. Yleinen metsänkäsittelymalli on siis avohakkuu-metsänviljelyketju ja tuloksena

useimmiten yhden puulajin metsiköitä.

II) Maiseman huomioonottava suunnitelma

Maiseman- ja luonnonhoidon huomioivassa metsäsuunnitelmassa nykyisiä metsänhoi-

tosuosituksia  noudatetaan täysimääräisesti kaikilla metsätiloilla. Nykyiset metsänhoito-

suositukset korostavat monimuotoisuutta sekä ympäristön ja luonnon vuorovaikutusta sekä

kestävää puuntuotantoa, tuottovaatimuksia unohtamatta. (Ks. metsänhoitosuositukset

kappaleesta 1.2)

Metsänhoitosuositusten lisäksi metsälakikohteet ja avainbiotoopit rajataan omiksi

kuvioikseen tai tehdään ainakin niiden olemassaolosta merkintä kuviotietoihin. Näiden

lisäksi vielä huomioidaan arvokkaat maisema-alueet. Tavoitehan on, että maisemallisesti

Pihlajaveden saaristo säilyisi ”ehjänä” kokonaisuutena lähi- ja kaukomaisemassa

puuntuotannosta huolimatta.

Tämä suunnitelma toteutetaan maastossa yhdessä metsänomistajan kanssa, joten tältä osin

vaihtoehto vastaa todellisuutta. Laadittu maiseman- ja luonnonhoidon huomioiva

metsäsuunnitelma toimitettiin vuoden 1998 kuluessa metsänomistajalle, joiden pohjalta

pyritään toteuttamaan saariston metsänkäsittelyt seuraavien vuosikymmenten aikana.
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4.4 Case-analyysi taloudellisista vaikutuksista

Case-analyysissä ns. ”perinteistä” lähes yksinomaan kestävään puuntuotantoon tähtäävää

metsäsuunnitelmaan verrataan nykyisten metsänkäsittelyohjeiden ja maiseman- ja

luonnonhoidon täysimääräisen toteuttamisen mukaiseen metsäsuunnitelmaan. Näiden

vaihtoehtoisten laskelmien välinen erotus tulkitaan monimuotoisuuden turvaamisen

metsälötason puuntuotannolliseksi vaikutukseksi. Keskeiset perustiedot metsänkäsit-

telyvaihtoehdoista on koottu taulukkoon 4.9.
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Taulukko 4.9 Käsittelyvaihtoehtoja koskevia perustietoja.

Muuttuja Maiseman- ja
luonnonhoidon

huomioiva
metsänkäsittely

Perinteisempi
metsänkäsittely

Erotus
%

Keskitilavuus
- lähtötilanne
- 3. vuosikymmenen loppu

m³/ha
135
152

m³/ha
135
133

%
0
14

Tilavuuskasvu, tilalla keskimäärin
- 1. vuosikymmen
- 1.− 3. vuosikymmen

m³/ha/v
6,0
6,1

m³/ha/v
5,7
5,9

5
4

Perustietojen osalta on selvä ero puuntuotannossa havaittavissa. Keskitilavuus kasvaa 14

% suunnittelujakson eli 30 vuoden kuluessa. Samoin tilavuuskasvu on sekä ensimmäisellä

kymmenvuotiskaudella että koko suunnittelujaksolla suurempi maiseman- ja luonnonhoidon

huomioivassa suunnitelmassa. Hakkuut eivät siis ole niin laajoja ja puuryhmiä jää metsiin.

Tällöin tilavuuskasvu pysyy korkeammalla tasolla kuin ”perinteisessä” vaihtoehdossa.

Laskelmien perusteella siirtyminen nykyisten suositusten ja maiseman- ja luonnonhoidon

mukaiseen metsien käsittelyyn pienentää tilojen ensimmäisen kymmenvuotisjakson

hakkuukertymää 32 % / vuosi ja nettotuloja 36 % / vuosi. Metsänkäsittelyn muutos

pienentää metsälöiden hakkuukertymää ensimmäisellä jaksolla keskimäärin 2,1 m³/ha/vuosi

eli noin 107 m³ tilaa kohti. Nettotulot vähenevät vuosittain hehtaaria kohden 289 markkaa

ensimmäisen 10 vuoden aikana. Taulukossa 4.10 on esitetty yhteenveto

vaihtoehtolaskelmien tuloksista.

Taulukko 4.10 Keskimääräinen hakkuukertymän ja nettotulojen muutos tilalla siirryttäessä
perinteisemmästä (I) metsänkäsittelystä maiseman- ja luonnonhoidon huomioivaan metsän-
käsittelyyn (II) Pihlajaveden saariston metsissä

I
vaihtoehto

II
vaihtoehto

Vähennys
Vähennys

tilaa kohden
keskim.

Hakkuukertymä

1. vuosikymmen

- 1.− 3. vuosikymmen

m³/ha/v

6,6

5,6

m³/ha/v

4,5

5,2

m³/ha/v

2,1

0,4

%

32

 7

m³/v

107

21

Nettotulot

1. vuosikymmen

mk/ha/v

801

mk/ha/v

512

mk/ha/v

289

%

36

mk /v

15.000
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- 1.− 3. vuosikymmen 726 713 13 2 460

Toisaalta, kun tarkastellaan kaikkia kolmea jaksoa eli 30 vuoden periodia,

hakkuukertymän vähennys on enää 7 % vuosittain eli 0,4 m³/ha, mikä tekisi tilaa kohden

noin 21 m³/vuosi ja nettotulot vähenevät 2 % eli 13 mk/ha. Ero ensimmäisen

kymmenvuotisjakson ja koko 30 vuoden jakson välillä selittynee sillä, että Solmulla

tapahtuvassa laskentavaiheessa ei ole sidottu metsän käsittelyyn vaikuttavia erityisrajoitteita

pidemmälle kuin 10 vuodelle. Tämä koskee maiseman- ja luonnonhoidon huomioivaa

metsäsuunnitelmaa, jossa metsän käsittelyyn vaikuttavia erityisrajoitteita on esimerkiksi

rantametsien rantavyöhykkeet, erityisen arvokkaat pienalueet ja maisema-alueet. Eli

ohjelma huomioi metsänkäsittelysimuloinnissa erityisalueiden erityisrajoitteet ensimmäisen

kymmenen vuoden aikana, mutta epähuomiossa näitä rajoitteita ei ns. sidottu pidemmälle.

Tällöin MELA-laskentajärjestelmä on nostanut hakkuukertymä- ja nettotulotasoa

viimeisille 20 vuodelle ja ero ”perinteiseen” suunnitelmaan on kaventunut. Tämä tarkoittaa

sitä, että jos rajoitteet eivät olisi epähuomiossa jääneet sitomatta, tulokset olisivat

todennäköisesti saman suuntaisia kuin ensimmäisellä suunnittelujaksolla.

Hakkuukertymän kehityksessä on suuria eroja metsätilojen välillä. Laskelmissa mukana

olleista 23 tilasta keskimääräinen hakkuukertymä pysyy samana kolmella tilalla ja kasvaa

yhdellä tilalla 1,4 m³/ha/vuosi ensimmäisen suunnittelujakson aikana. Hakkuukertymä

yleisesti pienenee vähintään 2 m³/ha/vuosi vajaalla puolella tiloista.

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

Kuva 4.6 Hakkuukertymän muutos tiloittain (m3/ha/v) ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella
maiseman- ja luonnonhoidon huomioivan suunnittelun vuoksi.
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Hakkuukertymä pienenee jopa 9,9 m³/ha/vuosi yhdellä tilalla. Se aiheutuu suurimmaksi

osaksi siitä, että kyseinen metsätila on kapeahko pieni saari,  jossa maaston korkeuserot

ovat huomattavia ja kuvioille osuu isohkoja avainbiotooppi kohteita. (Kuva 4.6)

Myös nettotuloissa maiseman- ja luonnonhoidon vaikutukset vaihtelevat eri tilojen välillä.

Ensimmäisellä suunnittelujaksolla nettotulot pysyvät kolmella tilalla samalla tasolla ja

paranevat yhdellä tilalla 224 mk/ha/v. Tämä parannus kuitenkin kääntyy toisen

kymmenvuotiskauden aikana 24 mk/ha vuosittaiseksi nettotulojen pienenemiseksi. Toisin

sanoen, toisin kuin muilla tiloilla nettotulojen pienennys ei ole ensimmäisellä

kymmenvuotisjaksolla suurempi ja tasoitu sitten myöhemmillä jaksoilla. Syy selittyy sillä,

että tämän tilan metsiköitä on juuri ennen suunnittelua uudistettu ja näin ollen vaikutukset

siirtyvät myöhemmäksi.
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Kuva 4.7 Maiseman- ja luonnonhoidon muutosvaikutus nettotuloihin. (mk/ha/v) ensimmäisen
kymmenvuotiskauden aikana

Hakkutulot pienevät yli 500 mk/ha/vuosi kolmella tilalla. Suurin metsälökohtainen

nettotulojen pieneneminen ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella on lähes 1.300

mk/ha/vuosi. Yli 300 mk/ha/vuosi pienenemistä on 26 % tiloista ja yli sadan markan 30 %

tiloista sekä alle 50 mk/ha/vuosi pienenee vielä kolmella tilalla. Kuvasta 4.7 voidaan nähdä,

että nettotulojen väheneminen on enimmäkseen 0 – 400 mk/ha vuosittain. Metsätilaa
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kohden vuosittainen nettotulojen vähennys on keskimäärin noin 15.000 markkaa ja

enimmillään jopa 60.000 markkaa ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella.

Nettotulojen nykyarvon suhteen tulokset eivät poikkea aiemmin esitetystä.

Vertailtaessa aiempiin tutkimuksiin hakkuukertymän ja nettotulojen yli kolmanneksen

pieneneminen maiseman- ja luonnonsuojelun huomioivan suunnittelun vuoksi ovat

huomattavia. Aiemmin esitellyssä Helsingin yliopiston tutkimuksessa Järveläinen ym.

(1997) saivat hakkuukertymän vähennykseksi lähes saman kokoisella otanta-alueella 17

%, mikä tarkoittaa tilaa kohti noin 40 m³ vuodessa. Vastaavasti nettotulot pienenivät 15 %

eli noin 140 mk/ha vuodessa metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tulosten

eroavaisuus selittyy maisemanhoidon suunnittelulla ja tutkimusalueiden erilaisuudella. Tässä

tutkimuksessa Pihlajaveden saariston maisema nousee korostetusti esiin muiden

erityispiirteiden lisäksi. Kaikkien tutkimustilojen metsälöt rajautuvat vesistöön ja

korkeuserot ovat suuret.

Lopuksi, jos jaetaan metsätilat pieniin ja isoihin metsätiloihin kuten

haastattelututkimuksessa, voidaan todeta, että eroavaisuuksia näiden kahden tilako-

koluokan välillä ei ole hakkuukertymän ja nettotulojen muutosten suhteen. Suuruus-

luokaltaan sekä hakkuukertymä että nettotulot vähenevät reilut 30 % molemmissa ryhmissä

ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella.

Sen sijaan, jos jaetaan tutkimustilat nykypuuston keskitilavuuden suhteen alle 140 m³  ja yli

140 m³ ryhmiin, todetaan yli 140 m³ metsätiloilla hakkuukertymän vähenevän 35 % ja

nettotulojen vähenevän jopa 40 %. Vastaavasti alle 140 m³ tiloilla muutokset pysyvät 30 %

tuntumassa. Toisin sanoen tilavuudeltaan puustoisimmissa metsälöissä jää myös enemmän

puustoa esim. rantavyöhykkeille ja puuryhmiin pehmentämään uudistusalojen rajauksia ja

tällöin hakkuukertymä ja nettotulot jäävät vielä pienemmiksi.
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4.5 Tulosten tarkastelu ja yhteenveto

Tutkimuksen empiirisen kokonaisuuden hahmottamiseksi tarkastelen seuraavassa

tärkeimmät haastattelujen tulokset kahden otoskooltaan samansuuruisen metsänomista-

jaryhmän osalta. Lopuksi kertaan vielä tulokset metsänomistajien maksuhalukkuudesta ja

eri metsänkäsittelyvaihtoehtojen laskennallisista tuloksista.

Alle 50 hehtaarin tilat

Pienten tilojen keskimääräinen metsäpinta-ala on 27 hehtaaria. Nämä tilat ovat lähes

kokonaan metsätalousmaata, lukuun ottamatta mahdollisten rakennusten ympäröimää

pihapiiriä. Pienille tilanomistajille tärkeimmät käyttötarkoitukset ovat metsätalous ja

virkistys. Omistajat ovat yleensä kouluttautuneet suhteellisen pitkälle ja hankkivat tulonsa

pääsääntöisesti tilan ulkopuolelta. Tämä metsänomistaja ryhmä on asettautunut verrattain

kauas metsätilasta, tavallisesti satojen kilometrien päähän.

Nykyisiin metsänhoitosuosituksiin tämä ryhmä suhtautuu varsin positiivisesti. Omassa

metsätalouden harjoittamisessaan he uskovat yhdessä metsäammattilaisten kanssa

noudattavansa metsänhoitosuosituksia, vaikkakin oman tiedon määrä näissä asioissa

hiukan askarrutti. Nykyisessä metsänhoidossa on heidän mielestään ekologisten ja

taloudellisten arvojen painotus kuitenkin aivan oikea.

Pihlajaveden alueella tämän ryhmän mielestä on ympäristölliset ja maisemalliset asiat otettu

huomioon keskinkertaisesti eli parantamisen varaa olisi ja ylilyöntejä on havaittu sekä

yksityisten että yhtiöiden maisemankäsittelyssä. Pienten tilojen omistajat näkevät tilanteen

sikäli mielenkiintoisesti, että he asuvat kaukana kohteesta ja näin he havaitsevat helposti

suuret muutokset maisemassa ja ympäristössä matkatessaan omalle tontille.

Luonnonsuojeluhanke tuntuu heistä järkevältä asialta norppakannan säilyttämiseksi ja

asiaan suhtaudutaankin melko positiivisesti, mutta monia mietityttää alueen paikallisen

väestön elinkeinon harjoittamismahdollisuudet, koska useille pientilallisille saaristo on

synnyinseutua ja sosiaaliset kontaktit ovat vielä vahvat. Elinkeinojen kuten maa- ja
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metsätalouden ja luonnonsuojelun yhteensovittamiseksi uskotaan ja toivotaan löytyvän

ratkaisun järkevän suunnittelun avulla.

Bruttotulot kotitaloutta kohti (248.000 mk) ovat suurempia kuin suuremmilla tiloilla, mutta

metsätulojen osuus tuloista on selvästi pienempi (7 %). Toisaalta metsätulot eivät ole tälle

ryhmälle täysin merkityksettömät; jos tilalla on hakkuukypsiä metsäkuviota, nämä tuskin

jäivät havaitsematta. Tavallisesti pienen tilan puuntuottoa päästään hyödyntämään kunnolla

vain kerran omistajansa elinaikana ja toisilla tämä on vielä edessä ja toisilla jo tapahtunut.

Tästä johtui, että tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksiin tuli hyvin erilaisia vastauksia.

Merkityksellistä on se, että hakkuut pyritään suorittamaan lähes aina suhteessa

virkistyskäyttöön. Jos tilalla virkistäydytään säännöllisesti, halutaan myös metsäympäristöä

suojella maisemallisesti, erityisesti pihapiirin ja rantojen läheisyydessä.

Yli 50 hehtaarin tilat

Metsä on merkittävä taloudellinen tekijä yli 50 hehtaarin tiloille. Yli 50 hehtaarin tilojen

omistajista runsas puolet asuu ja hankkii elantonsa omalla tilallaan. Keskimääräisen suuren

tilan kokonaisbruttotulot ovat 158.000 markkaa, joka on selvästi pienempi kuin alle 50

hehtaarin tiloilla. Toisaalta metsätulojen merkitys on tärkeämpi kuin pienillä tiloilla. Tällä

hetkellä tulovirrasta kolmasosa on metsätaloudesta, mutta yli puolet suurten tilojen

omistajista uskoo tulevaisuudessa hakkuiden kasvavan. Metsää on tavallaan pidetty jo

vuosia “pankkitalletuksena”,  johon tullaan turvautumaan ja tulevaisuudessa sitä uskotaan

todella tarvittavan.

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävissä pieniä tiloja kielteisempi kanta luonnon-

suojeluhankkeeseen ja selvästi pieniä tiloja varauksellisempi suhtautuminen nykyisiin

metsänhoitosuosituksiin, jotka painottavat yli 50 hehtaarin tilojen omistajien mukaan liikaa

ekologisia arvoja taloudellisten arvojen kustannuksella. Pihlajaveden alueella on

suurtilallisten mielestä maisemalliset ja ympäristölliset asiat jo otettu kohtalaisen hyvin

huomioon.
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Maksuhalukkuus verrattuna metsästä saatavien nettotulojen muutoksiin

Metsänomistajien maksuhalukkuus monimuotoisuudesta ja metsänkäsittelyn muutoksesta

aiheutuva metsätulojen vähennys eroavat huomattavasti toisistaan. Koko otoksesta laskettu

maksuhalukkuus on 18 mk hehtaarilta vuosittain ja vastaavasti vähennys nettotuloissa 289

mk/ha/v. Keskimääräistä otoksen tilaa kohden tämä merkitsisi huomattavaa 15.000

markan menetystä.

Taulukko 4.11 Tutkimuksen tärkeimmät tulosluvut

Koko otos Pienet tilat Suuret tilat
Metsänomistajan arvioimat
keskimääräiset metsätulot
mk/ha/v

481 314 574

Maksuhalukkuus %
metsätuloista

5,4 9,5 1,5

Maksuhalukkuus mk/ha/v 18 29 9
Maksuhalukkuus keskim. tilaa
kohden mk/v 726 739 580
I) Puuntuotantosuunnitelman
nettotulot*  mk/ha/v 801 679 933
II)Luontoarvot korostavan
metsäsuunnitelman nettotulot*
mk/ha/v

512 401 633

Erotus I – II mk/ha/v * 289 278 300
Nettotulojen* vähennys
keskim. tilaa kohden mk/vuosi 15.000 6.210 25.000
* Ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana

Metsätuloista pienet tilat olisivat valmiita luopumaan keskimäärin lähes 29 mk/ha

monimuotoisuuden ja maisemansuojelun hyväksi. Keskimääräiselle tämän ryhmän tilalle

pienennystä tulisi yhteensä noin 739 markkaa. Suuret tilat sen sijaan ovat paljon

riippuvaisempia metsätuloista ja maksuhalukkuuskin on sen mukainen, 9 mk/ha/vuosi eli

yhteensä 580 mk/vuosi. (Taulukko 4.11)

Toisaalta, kun verrataan maiseman- ja luonnonhoidon huomioivaa metsäsuunnitelma-

laskelmaa maksimaaliseen puuntuotantoon tähtäävää suunnitelmalaskelmaa toisiinsa,

havaitaan, että vaikutus nettotuloihin on molemmissa tilakokoryhmissä noin 300
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mk/ha/vuosi ensimmäisen kymmenen vuoden aikana (taulukko 4.11). Suuri ero netto-

tulojen muutoksen ja maksuhalukkuuden osalta on havaittavissa myös kuvasta 4.8, johon

on koottu kunkin tilan metsätulojen muutos ja maksuhalukkuus.

-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200

0
200
400

Metsätulojen muutos (mk/ha/v) Maksuhalukkuus (mk/ha/v)

Kuva 4.8. Maiseman- ja luonnonhoidon muutosvaikutus metsästä saataviin nettotuloihin (mk/ha/v)
ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana ja metsänomistajien maksuhalukkuus (mk/ha/v)
monimuotoisuudesta ja maisemansuojelusta.  

Tulokset viittaavat siihen, että maiseman- ja luonnonhoidon, elintärkeiden elinympäristöjen

ja nykyisten metsänhoitosuositusten mukainen metsänhoito voi vähentää metsätalouden

nettotuloja merkittävästi. Menetys koituisi huomattavaksi, mutta pitää muistaa, että

tutkimusalue sijaitsee arvokkaalla maisema-alueella. Voidaankin sanoa, että tässä on

kyseessä ääritapaus. Tältä pohjalta näitä tuloksia ei pidä yleistää.

Toiseksi pitää muistaa, että perinteisempi metsäsuunnitelmalaskelma vietiin äärimmilleen.

Hakkuukypsyyden saavuttanut metsikkö realisoitiin aina kun mahdollista. Emme

kuitenkaan tiedä, toteuttaisiko metsänomistaja välttämättä koskaan näin tiukkaa

suunnitelmaa. Metsänomistajan arvostukset eivät välttämättä edusta maksimaaliseen

puuntuotantoon tähtäävää metsänhoitoa ja laskelmien erotus olisi siten käytännössä

pienempi. Tähän viittaa myös se seikka, että metsänomistajien itse arvioimat metsätulot

viimeisen kymmenen vuoden ajalta eivät poikkea kovin paljon luontoarvot huomioivan

metsäsuunnitelman tuottamista nettotuloista (taulukko 4.11). Arvostusten muuttumista

tukee myös tämän haastattelututkimuksen tulokset suhtautumisesta nykyisiin

metsänhoitosuosituksiin ja luonnonsuojeluun. Voidaankin päätellä, että
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maksuhalukkuudekseen nollan vastanneet toivoisivat monimuotoisuutta edistäviä keinoja,

joista ei koituisi metsänomistajalle metsätalouden kannattavuuden heikkenemistä.

Edelleen jää myös epäselväksi miten monimuotoisuuden huomioiminen vaikuttaa

korjuukustannuksiin, koska tämä tutkimus ei sisältänyt ko. selvitystä asiasta. Voihan olla,

että maastotöissä syntyy korjuusäästöjä maiseman- ja luonnonhoidon seurauksena tai

päinvastoin.

Mitä maksuhalukkuuteen tulee, se on selvästi eri tasolla kuin vaihtoehtoislaskelmien antama

nettotulojen menetys. Koko otoksen maksuhalukkuuden keskiarvo, lähes 20 mk/ha

vuosittain, vastaa kuitenkin hyvin aiempia tutkimuksia. Metsätilojen välillä oli merkittäviä

eroja, mikä on luonnollista omistajien taustat tuntien. Jos metsätulot eivät olleet tilan

omistajille tärkein tulonlähde, niin monimuotoisuustasoa haluttiin metsissä edistää ja

ylläpitää. Maksuhalukkuutta vielä lisäsi se, jos tilan omistaja arvosti tilaansa nimenomaan

virkistysmielessä ja puuston realisointi rahaksi ei ollut ajankohtaista.

Edellä mainittu ei tarkoita sitä, etteivätkö ne vastaajat, joilla ei ollut maksuhalukkuutta

arvostaisi monimuotoisuuden edistämistä. Saattaa jopa olla niin, että he ovat jo

toiminnallaan edistäneet monimuotoisuutta ja maisemansuojelua metsissään. Ehkä he eivät

ole hakanneet menneisyydessä niin kuin heillä metsänhoitosuositusten ja -lakien nojalla olisi

ollut mahdollista. Tältä osin esitetty kysymys maksuhalukkuudesta ei ollut täysin

käyttökelpoinen tavoitteen asettelun kannalta. Tutkimuksessa olisi voinut paremmin

perehtyä tiloilla tapahtuneeseen hakkuukäyttäytymiseen ja verrata sitä luontoarvoja

korostavaan metsäsuunnitelmaan.
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Pihlajaveden saaristo käsittää joukon suurten selkien ympäröimää saariryhmää Savonlinnan

eteläpuolella. Osa saarista on suuria ja niissä metsätalouden ohella paikoitellen viljellään ja

asutaan ympärivuotisesti. Alueelle on kaavailtu jo pidemmän aikaa erilaisia

suojeluhankkeita. Tämä pro gradu -tutkielma liittyy Pihlajaveden tutkimusprojektiin, jossa

ideana on sovittaa yhteen luonnonkauniin saaristolaisen maisemakokonaisuuden ja

arvokkaan luonnon säilyttäminen alueen asukkaiden elinmahdollisuuksien kanssa.

Tutkielman ensisijainen tarkoitus on tutkia kahden eri metsänsuunnitteluvaihtoehdon

tuottamien laskelmien avulla luonnonhoidon, monimuotoisuuden ja maisemanhoidon

taloudellisia vaikutuksia alueen metsänomistajille. Lisäksi tutkimukseen liittyi metsän-

omistajien haastattelu, jossa tiedusteltiin suhtautumista nykyisiin metsänhoitosuosituksiin ja

luonnonsuojeluhankkeisiin sekä maksuhalukuutta monimuotoisuuden edistämiseksi.

Teoreettisessa osuudessa tarkastellaan yhteiskunnallisten hankkeiden arvottamiseen

liittyvää koti- ja ulkomaista kirjallisuutta. Teoreettisen viitekehyksen tutkimukselle antaa

hyvinvointitaloustieteessä hankkeiden arviointia varten kehitetty kustannus-hyötyanalyysi.

Metsämaiseman- ja luonnonhoidon aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia tutkittaessa

empiirisenä aineistona käytettiin keskeisen Pihlajaveden saaristoalueen 23 metsätilaa,

joiden omistajat olivat tilanneet Etelä-Savon metsäkeskukselta uudentyyppisen maiseman-

ja luonnonhoidon arvot huomioivan metsäsuunnitelman.

Taloudellisia vaikutuksia tutkittaessa maisema- ja luontoarvoja korostavaa metsä-

suunnitelmalaskelmaa verrataan maksimaaliseen puuntuotantoon tähtäävään metsä-

suunnitelmaan. Näiden vaihtoehtoisten laskelmien välinen erotus tulkitaan

monimuotoisuuden turvaamisen metsälötason puuntuotannolliseksi vaikutukseksi.

Tilatason case-analyysiin perustuva selvitys vaihtoehtoisten metsänkäsittelytapojen vaiku-

tuksista hakkuukertymään ja sen kautta tilan nettotuloihin viittaa siihen, että monimuotoisen
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luonnon ja maiseman turvaava metsänkäsittely Pihlajaveden saaristossa pienentää

nettotuloja keskimäärin runsaat 30 %  eli noin 300 mk hehtaaria kohden vuosittain

ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana (taulukko 5.1).

Taulukko 5.1 Tutkimuksen tärkeimmät tulokset

Koko otos Pienet tilat Suuret tilat
Metsänomistajan arvioimat
keskimääräiset metsätulot
mk/ha/v

481 314 574

Maksuhalukkuus %
metsätuloista

5,4 9,5 1,5

Maksuhalukkuus mk/ha/v 18 29 9
Maksuhalukkuus keskim. tilaa
kohden mk/v 726 739 580
I) Puuntuotantosuunnitelman
nettotulot*  mk/ha/v 801 679 933
II)Luontoarvot korostavan
metsäsuunnitelman nettotulot*
mk/ha/v

512 401 633

Erotus I – II mk/ha/v * 289 278 300
* Ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana

Merkittävää on, että tämä tulos on huomattavasti suurempi kuin aikaisemmissa

tutkimuksissa. Ensisijaisena syynä tähän on alueen ainutlaatuisuus ja erityisesti maiseman

korostaminen metsäsuunnittelussa. Toiseksi metsäsuunnitelma, johon monimuotoisuutta

korostavan metsäsuunnitelman laskelmia verrataan on hypoteettinen sikäli, että tämä

”perinteinen” suunnitelma tähtää lähes yksinomaan mahdollisimman suureen

puuntuotantoon. Ei siis ole mitään todisteita, että metsänomistajat todella käyttäytyisivät

”perinteisen” suunnitelman mukaan. Tulokset edustavat täten ääritapausta. Toisin sanoen

tulokset ovat vain suuntaa antavia ja niitä ei pidä yleistään myöskään siksi, että otoskoko

oli erittäin pieni ja tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä.

Haastattelututkimuksen perusteella monimuotoisuuden edistämiseksi alueella metsän-

omistajat olisivat keskimääräisesti valmiita luopumaan 5,3 % metsätuloista Tämä tarkoittaa,

että metsänomistajat arvostavat rahassa mitattuna 18 mk/ha/vuosi monimuotoisuuden

ylläpitämistä tai edistämistä. Väheneviin nettotuloihin nähden maksuhalukkuus on pientä,

mutta vastaa aiempien tutkimusten suuruusluokkaa.
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Keskeinen johtopäätös koskee saariston metsätalouden kannattavuutta, joka nettotulojen

pienenemisen myötä saattaa heiketä huomattavasti. Tätä tulee tulevaisuudessa tarkastella

suhteessa siihen, että Pihlajavesityöryhmän mukaan alueen pääelinkeino on maa- ja

metsätalous, josta metsän osuus kokonaistuotokseen on noin kolmannes. Tässäkin

tutkimuksessa yli 50 hehtaaria suurten tilojen metsätulojen osuus oli haastattelun mukaan

noin  30 %. Vastaavasti maksuhalukkuus oli 1,5 % metsätuloista eli noin 9 mk/ha/vuosi.

Pientilallisilla, alle 50 hehtaaria, tämän tutkimuksen mukaan elinkeinolähteet olivat tilojen

ulkopuolella ja virkistysarvot nousivat esiin mm. maksuhalukkuutena, 29 mk/ha/vuosi.

Metsätalouden kannattavuuden heikkeneminen merkitsee toteutuessaan sitä, että kes-

kustelu siirtyy maksuhalukkuudesta kompensointikysymyksiin. Tämä todennäköisesti tulee

tapahtumaan, vaikkakaan metsätulojen menetykset eivät olisi näinkään suuria kuin tämä

tutkimus on osoittanut. Pihlajavesityöryhmän tuleekin pohtia, pitäisikö tehdä laajempi

tutkimus, jossa maksuhalukkuutta kartoitettaisiin myös alueen matkailijoilta ja muilta

virkistäytyjiltä. Ja varmasti huolella valmisteltu hyväksymishalukkuutta tutkiva kysymys

voitaisiin esittää alueen metsänomistajille.
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LIITE: HAASTATTELULOMAKE

SAATEKIRJE:

           Savonlinna  1.7.1996

Arvoisa metsänomistaja,

Tämän haastattelun tarkoituksena on selvittää Pihlajaveden saariston metsänomistajien mielipiteitä ja

asenteita maiseman- ja ympäristön- hoidosta sekä tutkia alueen metsänomistusoloja ja metsän-

omistajien sosioekonomisia lähtökohtia metsäelinkeinon harjoittamiselle.

Haastattelu on osa Helsingin yliopiston metsäekonomian laitoksella työn alla olevaa opinnäytetyötäni

yhteistyössä Etelä-Savon metsäkeskuksen, Metsähallituksen ja Ympäristökeskuksen kanssa.

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää millaisia rajoituksia maiseman- ja ympäristönhoito voivat

aiheuttaa talousmetsän käytölle saaristossa ja mitä vaikutuksia näillä asioilla on taloudellisesti

metsänomistajille. Tutkimuksessani pyrin laatimaan erilaisia vaihtoehtoja, kuinka maiseman säilyt-

täminen Pihlajavedellä ja metsäelinkeinon harjoittaminen yhteensovitetaan järkevästi alueen met-

sänomistajien kannalta.

Vastaamalla haastatteluun olette vaikuttamassa alueen metsäelinkeinon harjoittamisen kehittämiseen ja

näin myös omaan tulevaisuuteenne. Vastauksista ilmenevät tiedot ovat vain ja ainoastaan

allekirjoittaneen käytettävissä ja vastaajat pysyvät nimettöminä. Yksittäisten henkilöiden mielipiteet ja

tilojen tiedot eivät ilmene missään vaiheessa tutkimuksen kulkua.

LÄMMIN KIITOS YHTEISTYÖSTÄNNE!

Taina Kivistö Etelä-Savon metsäkeskus

metsäylioppilas Olavinkatu 44 A 30

puh. 950-5148456 57100  Savonlinna

puh. 957-576 710
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HELSINGIN YLIOPISTO

METSÄEKONOMIAN LAITOS



                                 Mielipiteen voimakkuus

                                                                 positiivi-    melko       neutraa-       melko         kieltei-
                                                                                                 visesti      positiivisesti     listi      kielteisesti     sesti

1

  1. Miten Te metsänomistajana suhtaudutte
seuraaviin asioihin?

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

Rantakaistaletta jätetään noin 10 - 15 m
hakkaamatta

Avohakkuualueesta jätetään hakkaamatta noin
15 metrin kaistale tienvarsiosuuksilla

Pienvesistöt esim. puronvarret ja kalliometsät
jätetään käsittelemättä

Rehevät pienalueet kuten lehdot ja
luonnontilaiset rehevät suot jätetään
käsittelemättä

Avohakkuita vähennetään maisemallisesti
merkittävillä alueilla

Avohakkuualueelle jätetään puuryhmiä

Maanpinta aurataan1 uuden metsän synnyn
helpottamiseksi

Maanpinta muokataan kevyemmällä
menetelmällä (äestys2, laikutus3)

Peltoja metsitetään maisemointitarkoituksessa

Sekametsiköitä suositaan taimikoiden
raivauksen yhteydessä

Ns. vähäarvoisien puulajien puuyksilöitä
(haapaa, leppää, pihlajaa ym.) jätetään
pystyyn hakkuun yhteydessä

1      2      3      4      5
q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

                                                                
1 Auraus    = Hakkuualueelle aurataan suora oja uuden metsän synnyn helpottamiseksi.
                    Vaon syvyys on 30 cm ja aurrauspalteen kanssa yhteensä 60 cm.
2 Äestys    = Hakkuualueelle aurataan noin 10 cm syvä suoraviivainen vako.
3 Laikutus = Metsämaan pinta rikotaan sieltä täältä kivennäismaan paljastamiseksi.



                                 Mielipiteen voimakkuus

                                                                 positiivi-    melko       neutraa-       melko         kieltei-
                                                                                                 visesti      positiivisesti     listi      kielteisesti     sesti

2

12

13

14

15

16

17

18

Yksittäisiä laho- ja kolopuita jätetään pystyyn
hakkuun yhteydessä

Vähäarvoisia lehtipuita kasvatetaan
talousmetsikössä

Kiertoaikaa pidennetään eli hakkuukypsän
metsän uudishakkuuta siirretään myöhempään
ajankohtaan monimuotoisuussyistä

Suositaan luontaiseen uudistumiseen  tähtäävää
uudistushakkuuta avohakkuu-
metsänviljelyketjun sijaan

Kulotusta suositaan monimuotoisuussyistä

Raivausaloilla tehdään vain välttämätön raivaus,
ja säästetään ylis-, jättö-, laho- sekä lehtipuita

Kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä vältetään;
suositaan mekaanisia ja biologisia
torjuntamenetelmiä

1      2      3      4      5
q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

q       q       q       q       q

2. Miten mielestänne Pihlajaveden saariston metsänhoidossa on otettu huomioon
maisemalliset ja ympäristölliset asiat?

1 q  erittäin hyvin                            4 q  melko huonosti

2 q  kohtalaisen hyvin                      5 q  erittäin huonosti

3 q  keskinkertaisesti

3. Painotetaanko nykyisessä metsänhoidossa mielestänne ekologisia ja
maisemallisia arvoja oikein suhteessa taloudellisiin arvoihin?

1 q ei, ekologisia ja maisemallisia arvoja painotetaan liikaa

2 q kyllä, arvojen painotus on oikea

3 q ei, taloudellisia arvoja painotetaan liikaa
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4. Lisääntyvätkö metsänhoidon kustannukset, mikäli metsänhoidon
intensiteettiä vähennetään ja maisema sekä ympäristö otetaan aiempaa
paremmin huomioon?

1 q kyllä, kustannukset lisääntyvät merkittävästi

2 q kyllä, kustannukset lisääntyvät jonkin verran

3 q eivät, kustannukset pysyvät suurin piirtein ennallaan

4 q eivät, kustannukset laskevat

5. Kuinka paljon metsästä saatavat tulot saisivat mielestänne pienentyä
monimuotoisuuden ja maisemansuojelun vuoksi?

________ % metsätuloista

6. Mitä mieltä olette Pihlajaveden saaristoon suunnitellusta
luonnonsuojeluhankkeesta?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

SEURAAVAKSI ESITÄN MUUTAMAN KYSYMYKSEN KOSKIEN
MAA/METSÄTILAANNE:
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  7. Miten ja milloin tila on siirtynyt omistukseenne?

1 q  Ostettu vuonna  ________

2 q  Peritty vuonna   ________

3 q  Muuten, miten, milloin? ____________________________
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8. Mikä on nykyinen tilan hallintatapa?

1 q  yksityisomistus

2 q  perikunnan omistus

3 q  perheyritys

4 q  osakeyhtiö

5 q  muu, mikä?_______________________________________

9. Onko tilanne hallintatavassa ollut muutoksia viimeisen kymmenen vuoden
aikana?

 1 q   ei

                     2 q   kyllä, millaisia?___________________________________

10. Numeroikaa kolme tilanne käyttötarkoitusta tärkeysjärjestyksessä?

q  viljanviljely                           q  matkailu

q  karjankasvatus                      q  kalastus

q  metsätalous                           q virkistys

q  muu, mikä? _________________________________

11. Onko tilalla saaristossa

1 q  asunto omassa vakituisessa käytössä

2 q  loma-asunto omassa käytössä

3 q  asunto vuokrattuna perheen ulkopuolelle

4 q  ei ole asuttavaa asuntoa ollenkaan
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12. Mikäli ette asu tilallanne, niin mikä on asuinpaikkanne etäisyys tilasta?

             _______km

13. Kuinka monta hehtaaria on tilan kokonaispinta-ala?

          _______  ha,

          josta metsätalouskäytössä _____ hehtaaria

14. Onko tilan koko muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana?

1 q  kyllä, metsää/peltoa/muuta maata on ostettu

2 q  kyllä, metsää/peltoa/muuta maata on myyty

3 q  metsää/peltoa/muuta maata on vuokrattu pois

4 q  metsää/peltoa/muuta maata on vuokrattu lisää

5 q  ei, tilan koko ei ole muuttunut

6 q  muuta, mitä?______________________________

15. Onko tilan maankäytön rakenne muuttunut viimeisen kymmenen vuoden
aikana? (Esim. peltoa metsitetty, metsää muutettu viljelys/laidunmaaksi jne.)

1 q  Ei

2 q  Kyllä, miten?______________________________________

16. Arvioikaa, mikä on keskimääräinen vuosittainen hakkuukertymä tilallanne?
 noin_______ m3
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 17. Entä kuinka arvioitte hakkuukertymän kehittyvän tilallanne
tulevaisuudessa?

1 q  pienenee huomattavasti

2 q  pienenee jonkin verran

3 q  pysyy suunnilleen samana

4 q  kasvaa jonkin verran

5 q  kasvaa huomattavasti
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LISÄKSI ESITTÄN VIELÄ MUUTAMIA TEITÄ ITSEÄNNE JA
PERHETTÄNNE KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ:

18. Sukupuoli

1 q  Nainen                             2 q  Mies

19. Ikä                 ______ vuotta

20. Viimeisin suoritettu koulutus

1 q  Kansakoulu tai osa keski- tai peruskoulua

2 q  Keskikoulu tai peruskoulu

3 q  Ammattikoulu

4 q  Ylioppilas

5 q  Opistoasteen koulu

6 q  Yliopisto tai korkeakoulu

21. Ammattiasema

1 q  Yrittäjä

2 q  Maanviljelijä

3 q  Ylempi toimihenkilö

4 q  Alempi toimihenkilö

5 q  Työntekijä

6 q  Työtön

7 q  Opiskelija

8 q  Eläkeläinen

9 q  Muu, mikä? _____________________________________
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  22. Harjoitatteko päätoimenne ohella sivuelinkeinoja?

1 q  Kyllä, mitä?_____________________________________

2 q  Ei

23. Kotitaloudessanne toimeentuloa hankkivien henkilöiden
lukumäärä: _______

Mitkä ovat olleet kotitaloutenne yhteenlasketut vuotuiset bruttotulot (ennen
veroja) keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden aikana?

1 q  alle 50 000 mk

2 q  50 000 - 100 000 mk

3 q  100 001 - 150 000 mk

4 q  150 001 - 200 000 mk

5 q  200 001 - 250 000 mk

6 q  250 001 - 300 000 mk

7 q  300 001 - 350 000 mk

8 q  350 001 - 400 000 mk

9 q  yli 400 000 mk

24. Arvioikaa, mikä on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana
keskimääräinen metsätulojen osuus kokonaisbruttotuloistanne?

_________ %
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25. Perheyhteisöönne kuuluvat seuraavat henkilöt:

1 q  puoliso

2 q  lapsia yhteensä ____kpl

3 q  puolison vanhemmat

4 q  vastaajan vanhemmat

5 q  muut sukulaiset

6 q  muita,ketä?______________________________________
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26. Ketkä seuraavista henkilöistä osallistuvat tilan metsätalouden
päätöksentekoon itsenne lisäksi?

1 q  puoliso

2 q  lapset

3 q  puolison vanhemmat

4 q  vastaajan vanhemmat

5 q  muut sukulaiset

6 q  muut, ketkä?______________________________________

27. Oletteko pohtineet millainen on tilan tulevaisuus? Onko tilalle jatkajat jo
tiedossa ja mihin suuntaan tilaa tullaan kehittämään eli muuttuuko tilan
hallintatapa tai käyttötarkoitus jne?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

PVM    _____/_____ 1996

LÄMMIN KIITOS VAIVANNÄÖSTÄNNE!
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