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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Suomessa käytettäviä metsäkiinteistön arvonmääritysmenetelmiä ovat pääasiassa 

kauppa-, summa- ja tuottoarvomenetelmät, joista kauppa- ja tuottoarvomenetelmää 

käytetään myös kansainvälisesti. Kauppa-arvomenetelmä perustuu edustavista vertai-

lukaupoista johdettujen kauppahintaa kuvaavien ja selittävien tunnusten vertailuun, 

kun taas tuottoarvomenetelmä perustuu metsiköstä tulevaisuudessa saatavien kassa-

virtojen diskontattuun nettonykyarvoon (Ärölä ym. 2019). Summa-arvomenetelmää 

pidetään yhtenä tuottoarvomenetelmän sovelluksena, jossa metsikön arvo muodostuu 

metsikön maapohjien ja puuston arvojen summana (Paananen 2009, s. 47–48). Metsä-

kiinteistön arvonmäärityksen keskeisenä tavoitteena on selvittää metsäkiinteistön to-

dennäköinen markkina-arvo (Holopainen ja Viitanen 2009, Ärölä ym. 2019). Kauppa-

arvomenetelmä johtaa suoraan todennäköiseen markkina-arvoon, mikäli referenssi-

kauppoja on tarpeeksi, ja tuottoarvomenetelmässä päästään markkina-arvoon, mikäli 

diskonttauksessa käytettävä diskonttokorkokanta on johdettu markkinainformaatiosta 

(Ärölä ym. 2019). Summa-arvomenetelmässä tehdään niin sanottu kokonaisarvon kor-

jaus markkina-arvoon pääsemiseksi, jossa huomioidaan metsätilaan vaikuttavia arvoa 

laskevia ja nostavia tekijöitä sekä verotuksellisia ja hallinnollisia kuluja (Ärölä ym. 

2019).  

Suomessa keskimäärin noin 15 000 metsäkiinteistöä vaihtaa vuosittain omistajaa 

(Ärölä ym. 2019). Vaihdannasta merkittävin osa tapahtuu metsätilamarkkinoiden ul-

kopuolella erilaisina luovutuslajeina, joita voivat olla muun muassa sukupolvenvaih-

dokset, jako-, lahja- lunastus ja perintätapaukset (Liljeroos 2017, s. 37–39). Avoimilla 

metsätilamarkkinoilla edustavia kauppoja tehdään keskimäärin noin 3 000–4 000 vuo-

sittain (Ärölä ym. 2019). Kuuluvaisen ja Valstan (2009, s. 159) mukaan edustavilla 

kaupoilla tarkoitetaan ei sukulaisten välisiä, ajankohdaltaan ja sijainniltaan relevant-

teja kiinteistön tai määräalan kauppoja, joihin ei vaikuta ulkoisia tekijöitä, kuten mer-

kittäviä rasitteita tai irtaimistoa ja erityisarvoja. Metsäsijoittamisen yleistyessä sekä 

välillisenä että välittömänä kiinteistösijoittamisen muotona, on vuosittaisissa kauppa-

määrissä sekä alueellisissa hehtaarihinnoissa ollut havaittavissa kasvua (Ärölä ym. 
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2019). Osaltaan metsäsijoittamisen kasvua on selittänyt institutionaalisten metsäsijoit-

tajien tulo markkinoille etenkin 2010-luvulla (Liljeroos 2017, s. 11–13). Toisaalta met-

säkiinteistön arvonmääritystä tarvitaan myös erilaisissa viranomaistoimituksissa, ku-

ten lunastuksissa ja vahingonkorvauksissa. Myös finanssisektori on kiinnostunut met-

säkiinteistön arvosta esimerkiksi vakuus- ja vakuutusarvon määrityksessä. Muun mu-

assa Paananen (2009, s. 21) ennustaa edellä mainittujen arviointitoimeksiantojen mää-

rän kasvavan tulevaisuudessa metsänomistajakunnan vanhentuessa ja kaupungistumi-

sen vahvistuessa. 

Kiinteistönarviointia ohjaavat kansainväliset arviointistandardit (International Valu-

ation Standards, IVSC 2019). Kansainvälisten arviointistandardien tehtävänä on sel-

ventää kiinteistönarvioinnin peruskäsitteistöä sekä vakiinnuttaa ja selkeyttää arvioin-

timenetelmien käyttöä ja luoda arviointiin läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta (IVSC 

2019). Suomessa metsäkiinteistöjen arvonmäärityksen käytäntöjä ei kuitenkaan ole 

kyetty standardoimaan (Hannelius 2001). Yksi keskeisistä perusteista kansainvälisissä 

arviointistandardeissa on, että kiinteistönarvioinnin tulee perustua markkinainformaa-

tioon (Holopainen ja Viitanen 2009). Arvonmääritysmenetelmistä kauppa-arvomene-

telmä ja tuottoarvomenetelmä täyttävät kansainvälisten arviointistandardien kriteerit, 

mikäli tuottoarvomenetelmässä käytettävä diskonttokorkokanta johdetaan markki-

nainformaatiosta (Holopainen ja Viitanen 2009, Ärölä ym. 2019). Summa-arvomene-

telmä ei täytä kansainvälisiä arviointistandardeja, sillä se ei perustu suoraan markki-

nainformaatioon (Järvinen 2017, Tapio Palvelut Oy 2020).  

Markkinainformaation huomioiminen kauppa-arvomenetelmässä ja markkinapohjai-

sessa tuottoarvomenetelmässä on mahdollista, mutta menetelmien käyttöä vaikeuttaa 

se, että Maanmittauslaitoksen julkinen kauppahintarekisteri ei sisällä nykyisellään 

kaupantekohetken metsävaratietoja tai Metsäkeskuksen avointa metsävaratietoa 

(esim. Ärölä ym. 2019). Kauppahintarekisterin tietojen ja Metsäkeskuksen avoimen 

metsävaratiedon yhdistämistä on pidetty ratkaisuna ongelmaan. Yhdistäminen ei ole 

kuitenkaan edennyt, vaikka sitä ovat esittäneet jo 2000-luvun alkupuoliskolla muun 

muassa Hannelius (2000), Airaksinen (2008) ja Holopainen ja Viitanen (2009) sekä 

vastikään Ärölä ym. (2019).  

Tämän maisterintutkielman tarkoituksena on selvittää laajan kaupantekohetken met-

sävarojen keskiarvo- ja summatunnukset sisältävän kauppahinta-aineiston avulla, 
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kuinka hyvin kauppahintamalleilla pystytään selittämään metsäkiinteistöjen arvon-

määräytymistä. Kauppahintatilasto kattaa noin 50 % kaikista julkisista, yli 10 hehtaa-

rin edustavista, ei sukulaisten välisistä metsätilakaupoista Suomessa vuosina 2017–

2020. Lisäksi tarkoituksena on yhdistää kauppahintatilaston tuoreimmille metsätila-

kaupoille Metsäkeskuksen avoin metsävaratieto ja tutkia, pystytäänkö metsäkiinteis-

tön markkina-arvoa ennustamaan luotettavammin markkinapohjaisella tuottoarvome-

netelmällä. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin kauppahintamalleilla pys-

tytään selittämään metsäkiinteistöjen todennäköistä markkina-arvoa hehtaarikohtai-

sesti, kun kauppahintatilasto sisältää kaupantekohetken keskimääräiset metsävaratun-

nukset. Kauppahintamalleissa merkittävä tieto on se, millä keskeisillä metsikön arvoa 

selittävillä primäärisillä tekijöillä päästään parhaaseen selitysasteeseen ja pienimpään 

suhteelliseen keskivirheeseen.  

Kauppahintamallien lisäksi selvitetään 158 metsätilakaupan osajoukolla, saadaanko 

arvonmääritykseen lisäarvoa ja tarkkuutta, mikäli kauppoihin yhdistetään Metsäkes-

kuksen avoin metsävaratieto ja selvitetään metsäkiinteistöjen hehtaarikohtainen mark-

kina-arvo markkinapohjaisella tuottoarvomenetelmällä. Markkinapohjaisen tuottoar-

vomenetelmän laskentaa ja diskonttausta varten selvitetään metsätilakauppojen sisäi-

set korkokannat (IRR, Internal Rate of Return).  

Kauppahintamallien tuloksia verrataan aiempiin julkaisuihin, kuten Metsän hinta Suo-

messa 2006–2007 (Airaksinen ym. 2011) tuloksiin sekä Metsän hinta Suomessa 2015–

2016 tutkimuksen osajulkaisuihin tuotto- ja summa-arvomenetelmän osalta (Järvinen 

2017, Kallatsa 2017) sekä Hanneliuksen (2000) Ikäheimosen (2019) ja Haapaniemen 

(2019) tutkimuksiin kauppa-arvomenetelmästä.  

Aineistoa rajattiin koskemaan vuosien 2017–2020 aikana tehtyjä edustavia metsätila-

kauppoja Suomessa. Aineistosta rajattiin pois alle 10 hehtaarin tilat, jolloin voidaan 

olettaa analyysien pääpainon olevan metsäkiinteistöjen metsätaloudellisessa arvossa, 

sillä erityisarvojen on havaittu vaikuttavan hinnanmuodostukseen etenkin pienillä, alle 
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10 hehtaarin tiloilla (esim. Airaksinen 2011). Ekosysteemipalveluita ja muita metsä-

kiinteistöjen arvoon vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan pääasiassa teoriaosuudessa. 

 

1.3 Tutkimusaineisto- ja menetelmät 

Tutkimuksen aineistona käytetään toimeksiantajan toimittamaa kauppahinta-aineistoa 

vuosilta 2017–2020, joka sisältää keskeiset kauppakohtaiset tiedot ja metsävaratun-

nukset. Kauppahinta-aineiston avulla muodostetaan kauppahintamallit Rstudio -ohjel-

mistolla, jossa käytetään useamman muuttujan lineaarista regressioanalyysia. 

Markkinapohjaista tuottoarvomenetelmää varten käytetään Simosol-yhtiön IPTIM As-

sets -ohjelmistoa, jonka avulla ennustetaan metsätilojen tuottoarvoa metsätalouden tu-

lojen ja menojen avulla, sekä selvitetään sisäiset korkokannat (Simosol 2021). Tätä 

varten hankittiin metsätilakohtaiset metsävaratiedot Metsäkeskuksen avoimen metsä-

varatiedon rajapinnan kautta. Oletuksena oli, että rajaamalla tuottoarvotarkasteluun tu-

levat kaupat kauppahintatilaston tuoreimpiin kauppoihin, metsävaratieto vastaa pa-

remmin puuston todellista tilaa, eikä hakkuita ole keretty tehdä. 

Tutkimuksessa käsitellään aiempia metsäkiinteistön arvonmääritykseen liittyviä tutki-

muksia laajasti etenkin teoriaosuudessa ja vertaillaan aiempien tutkimusten tuloksia 

tulosten tarkastelu -osiossa. 

 

1.4 Työn rakenne 

Tutkielma koostuu kahdeksasta luvusta. Luvussa 2 esitellään metsänomistusta ja met-

sätilamarkkinoita Suomessa. Luvussa 3 avataan tutkimuksen teoreettista viitekehystä 

käsittäen metsikön arvonmäärityskokonaisuuden teorian ja aikaisemmat tutkimukset. 

Empiirinen osuus sekä tutkimusaineisto ja -menetelmät on kuvattu luvussa 4. Luvussa 

5 esitellään tulokset. Luvussa 6 käsitellään tutkimuksen keskeiset tulokset ja luvussa 

7 esitetään tutkimuksen johtopäätökset. Lopuksi luvussa 8 on lähdeluettelo ja liitteet.  
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2. Metsänomistus ja metsätilamarkkinat Suomessa 

 

2.1 Metsänomistus Suomessa 

Suomessa on metsätalousmaata 26,2 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa 86 prosenttia 

koko maa-alasta. Metsätalousmaasta metsämaata on 77 % ja kitu- sekä joutomaiden 

osuus on yhteensä noin 20 %. Suomessa metsätalousmaan omistus on jakautunutta ja 

suurin yksittäinen omistajaryhmä ovat yksityiset metsänomistajat, jotka omistavat 52 

prosenttia metsätalousmaasta. Suomen valtion omistuksessa on vastaavasti 35 prosent-

tia metsätalousmaasta. Valtion metsäomaisuuden hoidosta vastaa Metsähallitus. Ny-

kyään valtaosa valtion metsissä sijaitsee Pohjois-Suomessa. Metsäyhtiöiden sekä mui-

den yhtiöiden omistuksessa on 7 %. Loput kuusi prosenttia on kuntien, seurakuntien 

ja erilaisten yhteisöjen omistuksessa. (Ihalainen ja Vaahtera 2019) 

Kuvasta 1 nähdään metsämaan jakautuminen omistajaryhmittäin (Verohallinto 2016, 

viit. Ihalainen ja Vaahtera 2019).  

 

Kuva 1. Metsämaan jakautuminen omistajaryhmittäin pinta-alan perus-
teella (Mukaillen: Verohallinto 2016; viit. Ihalainen ja Vaahtera 2019). 

Tuoreen metsänomistajatutkimuksen mukaan, Suomalainen metsänomistaja 2020, yk-

sityismetsistä perheomistuksessa on vajaa 75 % tiloista, yhtymämuotoisessa omistuk-

sessa 17 % ja kuolinpesien osuus 11 %. Etenkin kuolinpesien määrä on pienentynyt 

yksityismetsien omistusmuotona ja enää joka kymmenes tila on kuolinpesän omistuk-

sessa. (Karppinen ym. 2020) 
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Leppäsen ja Torvelaisen (2015) mukaan Suomessa on 632 000 yksityistä metsänomis-

tajaa ja näiden omistuksessa on 347 000 yli kahden hehtaarin metsätilaa tilojen keski-

koon ollessa 30,1 hehtaaria. Vastaavasti Karppisen ym. (2020) metsänomistajatutki-

muksen otoksessa metsätilojen keskikooksi muodostui 48 hehtaaria. Kuvat 2 ja 3 esit-

tävät pinta-alaluokittain yksityishenkilöiden omistamien tilakokonaisuuksien luku- ja 

hehtaarimäärän. Keskeinen havainto on, että yksityisten henkilöiden omistuksessa lu-

kumäärältään on eniten 10–19,9 ja 20–49,9 hehtaarin tiloja. Metsätilakokonaisuudet, 

jotka ovat pinta-alaltaan 20–49,9 tai 50–99,9 hehtaaria, vastaavat suurimmasta hehtaa-

rimäärästä.  

 

Kuva 2. Yksityishenkilöiden omistamien metsätilakokonaisuuksien luku-
määrä kokoluokittain (Mukaillen: Ihalainen ja Vaahtera 2019; Luonnon-
varakeskus 2019). 



7 
 

 

Kuva 3. Yksityishenkilöiden omistamien metsätilakokonaisuuksien pinta-
ala kokoluokittain (Mukaillen: Ihalainen ja Vaahtera 2019; Luonnonvara-
keskus 2019) 

Ihalaisen ja Vaahteran (2019) mukaan vuonna 2018 puuston kokonaistilavuus Suo-

messa oli 2,475 miljardia kuutiometriä ja vastaavasti puuston kokonaiskasvu oli 108 

miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston tilavuudesta ja puuston kasvusta yksityis-

henkilöt omistavat vieläkin merkittävämmän osuuden kuin metsä- ja metsätalous-

maasta (52 %). Yksityishenkilöt omistavat puuston kasvusta yli 60 % ja yksityishen-

kilöiden sekä muiden kuin valtion ja yhtiöiden osuus puuston kokonaistilavuudesta 

lähenee 80 prosenttia. Merkittävien puuvarantojen myötä yksityisillä metsänomista-

jilla on suuri rooli puumarkkinoilla ja metsäteollisuuden puuraaka-aineen saatavuu-

dessa. 

 

2.2 Metsätilamarkkinat ja metsäsijoittajat 

 

2.2.1 Metsätilamarkkinat ja niiden erityispiirteet 

Suomessa pääosa metsätilojen vaihdannasta tapahtuu metsätilamarkkinoiden ulkopuo-

lella erilaisina sukulaiskauppoina (Ärölä ym. 2019). Varsinaisia metsätilamarkkinoita 
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pidetään varsin pieninä, sillä vuosittain vapailla markkinoilla tapahtuvien metsätila-

kauppojen määrä on vaihdellut noin 3000 – 4000 kaupan välillä, kun otetaan huomioon 

yli kahden hehtaarin kokoiset, rakentamattomat ja pelkästään metsämaata sisältävät 

metsätilat (Liljeroos 2017, s. 37–38, Ärölä ym. 2019). Leppänen ja Torvelainen (2015) 

arvioivat, että yli kahden hehtaarin tiloja on Suomessa 347 000. Yli 10 hehtaarin ko-

koisten vastaavien tilojen kauppamäärä on ollut vuosittain noin 2000 kappaletta (Ärölä 

ym. 2019). Maakauppojen tilastoinnista ja rekistereistä vastaa Maanmittauslaitos.  

Ärölän ym. (2019) mukaan metsätilamarkkinoilla on käyty vaihdantaa noin 240 mil-

joonan euron edestä vuosittain. Liljeroosin (2017, s. 37) mukaan vuonna 2016 metsä-

tilamarkkinoilla käydyn vaihdannan arvo olisi ollut jopa 350 miljoonaa euroa. Joka 

tapauksessa, metsätilamarkkinoiden osuus kaikista kiinteistökaupoista rahallisesti ja 

lukumäärältään on pieni (Ärölä ym. 2019).  

Hannu Liljeroosin ylläpitämässä ”Hannun hintaseurannassa” metsätilojen hintaseu-

rannan aikana (vuodet 2014–2016 ja 2017 1–8 kk.) metsätilakauppaa käytiin yhteensä 

192 220 hehtaarin edestä. Seurannan on arvioitu kattavan yli 90 % kaikista julkisista 

ja edustavista yli 10 hehtaarin metsätilakaupoista. Metsätilojen tarjonta painottui tar-

kastelujaksolla etenkin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntiin UPM:n myymien 

tilakokonaisuuksien myötä, mutta kauppaa käytiin laajalti myös Pohjois- ja Etelä-Sa-

vossa, Pohjois-Karjalassa, Lapissa ja muissa pohjalaismaakunnissa. Etelä-Suomen 

maakunnissa pienemmän tarjonnan myötä myös kauppamäärät olivat muuta maata 

pienempiä. Hannun hintaseurannassa kyseisellä tarkastelujaksolla keskimääräinen 

pinta-ala metsätilakaupassa oli 44 hehtaaria. Maakunnasta riippuen taimikoiden osuus 

kehitysluokista on ollut noin 20–35 prosenttia kauppana olleesta metsämaasta, nuorten 

ja varttuneiden kasvatusmetsien osuus on vaihdellut 40–65 prosentin välillä ja uudis-

tuskypsien metsien osuus on vaihdellut 5–25 prosentissa. Puuston keskitilavuus heh-

taarilla on ollut keskimäärin 100–120 kuutiometriä ja luonnollisesti hintaseurannan 

suurimmat keskitilavuudet ovat löytyneet eteläisen Suomen maakunnista. Keskimää-

räinen tukkiprosentti tiloilla on ollut 26 % vaihdellen kasvuolosuhteiden mukaan. (Lil-

jeroos 2017, s. 41–49)   

Kuvasta 4 nähdään, kuinka metsätilakauppojen määrä on kehittynyt vuosina 2000–

2019.  
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Kuva 4. Edustavien metsätilakauppojen määrä vuosina 2000-2019. Tar-
kastelussa rakentamattomat, yksinomaan metsämaata sisältävät yli 2 ja 10 
hehtaarin kokoiset metsätilat. (Maanmittauslaitos 2020a, Maanmittauslai-
tos 2020b) 

Kuvasta 4 voidaan huomata vuoden 2009 finanssikriisin aikainen pieni notkahdus 

kauppamäärissä. Kun kaupan kohteena ovat edustavat, yli kaksihehtaariset ja rakenta-

mattomat metsätilat, esimerkiksi vuonna 2010 vastaavien tilakauppojen määrä oli 

2 780, mediaanihinta 2 387 €/ha ja keskiarvo 2 914 €/ha. Vuonna 2019 vastaavien ti-

lakauppojen määrä oli 4 685, mediaanihinta 2 885 €/ha ja keskiarvo 3 297 €/ha. Vuo-

desta 2016 eteenpäin metsätilojen kauppamäärät ovat olleet kasvussa ja etenkin 

vuonna 2019 kauppamäärät nousivat korkealle tasolle, edellä mainitusti yli 4 680 

kauppaan. Yli 10 hehtaarin metsätilakauppojen määrä on ollut tarkastelujaksolla noin 

puolet kokonaisvaihdannasta. Kun kyseessä ovat yli kahden hehtaarin rakentamatto-

mat, yksinomaan metsämaata sisältävät metsätilakokonaisuudet, vuonna 2019 korkein 

mediaanihinta, 5 333 €/ha, oli Uudellamaalla ja pienin Lapissa, 884 €/ha. Eniten kaup-

poja tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla, 722 kauppaa, ja vähiten Ahvenanmaalla, 9 kaup-

paa. Sisä-Suomessa vähiten kauppoja tehtiin vuonna 2019 Päijät-Hämeessä, 67 kaup-

paa. Metsätilakauppojen keskikoko tarkastelujaksolla oli 22,1 hehtaaria. Maakunnit-

tain eroavat kauppahinnat selittyvät pääasiassa maantieteellisesti eroavalla puun-

tuotoskyvyllä ja kannattavuudella. Tarkastelujaksolla näkyy myös metsäkiinteistöjen 
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tarjonnan jakautuminen: pohjoisemmassa Suomessa tiloja on enemmän tarjolla luku-

määräisesti kuin eteläisessä Suomessa, johon vaikutusta on etenkin maakuntien koko-

luokilla. (Maanmittauslaitos 2020a, Maanmittauslaitos 2020b) 

Vastaavasti Ruotsissa Karlssonin (2014) mukaan vuonna 2012 tehtiin yhteensä 1 366 

metsätilakauppaa. Keskimääräinen kauppahinta oli 1 675 000 kruunua, keskimääräi-

nen metsätaloudellinen arvo 899 000 kruunua, sisältäen puuston ja metsämaan arvon, 

ja keskimääräinen hehtaarihinta 56 295 kruunua. Muutettuna euroihin vuoden 2012 

kruunun keskiarvokurssin mukaan (Verohallinto 2012), 8,7041 SEK, nimellishinnat 

ovat vastaavat: keskimääräinen kauppahinta 207 453 €, keskimääräinen metsätalou-

dellinen arvo 103 284 € ja keskimääräinen hehtaarihinta 6 468 €/ha.  

Kuvassa 5 on muodostettu metsätilakauppojen keskihintaa (€/ha) kuvaava graafi yli 

10 hehtaarin edustavien metsätilakauppojen osalta. Hintoja ei ole korjattu reaalisiksi, 

vaan ne ovat nimellishintoja. Lisäksi graafissa esitellään koko Suomen keskimääräisen 

nimellishinnan (€/ha) sekä kuluttajahintaindeksin kehitystä kyseisellä aikavälillä. 

Kuvan 5 alueet I–IV muodostuvat seuraavasti:  

- Alue I: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päi-

jät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Ahvenanmaa 

- Alue II: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Poh-

janmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 

- Alue III: Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 

- Alue IV: Lappi 
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Kuva 5. Nimellishintojen (€/ha) kehitys alueittain vuosina 2000-2019 sekä 
kuluttajahintaindeksi. Vasemman puolen pystyakselissa muuttujana ovat 
keskihinnat (€/ha) ja kuluttajahintaindeksin pisteluku.  

Kuluttajahintaindeksi (1951=100). (Maanmittauslaitos 2020b, Tilastokes-
kus 2020a) 

Kuvasta 5 voidaan huomata, että etenkin alueella I, Etelä-Suomessa, metsätilojen kes-

kihintojen nousu on ollut vahvinta. Melko vahvaa nousua keskihinnoissa on ollut myös 

alueen II ja koko maan osalta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Lapissa (alueet 

III ja IV) keskihintojen nousu on ollut maltillisempaa ja keskihinnat jäävät jälkeen 

muun maan hintakehityksestä. Prosentuaalisesti tarkasteltuna erot keskihintojen muu-

toksissa jäävät kuitenkin pienemmiksi. Keskihintojen nousua voidaan selittää muun 

muassa institutionaalisten metsäsijoittajien tulolla markkinoille 2010-luvulla yhä ene-

nevässä määrin (Liljeroos 2017, s. 11–13). Kuluttajahintaindeksi on kehittynyt maltil-

lisemmin ja tasaisemmin, kuin metsätilojen keskihinnat Suomessa. Tillin ym. (2008) 

ja Ärölän ym. (2019) mukaan metsätilojen keskihinnat seuraavat melko hyvin kanto-

hintaindeksiä, joka kuvaa kantohintatason reaalista kehitystä. Ärölän ym. (2019) mu-

kaan puumarkkinoiden muuttuessa voimakkaammin suhdanteiden myötä, metsätilojen 

hinnoissa vastaava kehitys on näkynyt 1–3 vuoden viiveellä. Metsätilamarkkinoilla ja 

puumarkkinoilla on selvä yhteys, sillä metsätilan puusto ja siitä saatavat hakkuutulot 

ovat keskeinen metsätilojen arvoa selittävä tekijä.  
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Kiinteistökauppatietokannan informaation ohella (Kuva 5) viimeisimpien metsän hin-

taa käsittelevien tutkimusten, Metsän hinta Suomessa 2006–2007 ja Metsän hinta Suo-

messa 2015–2016, keskeiset erot nimellishintojen ja puuston keskitilavuuksien osalta 

on käsitelty taulukoissa 1 ja 2. Taulukoissa käytetty aluejako perustuu lämpösummaan 

ja alue 1 vastaa Etelä-Suomen aluetta, alue 2 Pohjanmaan aluetta, alue 3 Järvi-Suomen 

aluetta ja alue 4 Lappia. Aluejako eroaa kuvan 5 aluejaosta.  

Taulukko 1. Keskimääräisten nimellishintojen (€/ha) muutokset Metsän 
hinta Suomessa 2006-2007 ja 2015-2016 hintatutkimusaineistojen perus-
teella. (Ärölä ym. 2019) 

 E-S 
(Alue 1) 

Po 
(Alue 2) 

Sa-Ka 
(Alue 3) 

P-S 
(Alue 4) 

Koko 
maa 

2006-2007 3 034 1 608 1 955 872 2 112 
2015-2016 4 516 2 123 3 033 1 067 2 861 

Muutos €/ha 1 482 515 1 078 195 749 
Muutos % 48,8 32,0 55,1 22,4 35,5 

 

Nimellishintojen kehityksessä on havaittavissa selvä muutos: Suomessa metsätilojen 

keskimääräinen nimellishinta hehtaarilla on noussut lähes 750 euroa tutkimusajankoh-

tien välillä eli noin 10 vuoden aikana. Voimakasta nousua keskimääräisissä nimel-

lishinnoissa hehtaarilla on alueella 1, joka käsittää eteläisimmät maakunnat Suomessa 

sekä alueella 3, Järvi-Suomessa. Maltillisinta nimellishintojen nousu on ollut Pohjan-

maan ja Lapin alueella, mutta nimellishinnoissa on tapahtunut merkittävää kasvua 

maantieteellisestä sijainnista riippumatta. (Ärölä ym. 2019) 

Taulukko 2. Puuston keskitilavuus (m3/ha) Metsän hinta Suomessa 2006-
2007 ja 2015-2016 hintatutkimusaineistojen perusteella. (Ärölä ym. 2019) 

 E-S 
(Alue 1) 

Po 
(Alue 2) 

Sa-Ka 
(Alue 3) 

P-S 
(Alue 4) 

Koko 
maa 

2006-2007 87 77 72 52 76 
2015-2016 124 103 81 55 96 

Muutos m3/ha 38 26 10 2 20 
Muutos % 43,2 33,4 13,2 4,4 26,8  

 

Tarkasteltaessa metsätilakauppojen puuston keskitilavuutta Taulukon 2 mukaisesti 

huomioitavaa on, että metsätilakaupoissa puuston keskitilavuus (m3/ha) on noussut 

etenkin Etelä-Suomen ja Pohjanmaan alueella. Nousua on tapahtunut merkittävästi 

myös koko maan osalta. Metsän hinta Suomessa 2006–2007 -tutkimuksen (Airaksinen 
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ym. 2011) mukaan kuutiometrin keskihinta (€/m3) tilakaupoissa oli 35,8 euroa ja Met-

sän hinta Suomessa 2015–2016 -tutkimuksessa (Ärölä ym. 2019) vastaava hinta oli 

32,3 euroa. Kuutiometrikohtaisen keskihinnan putoaminen tutkimusten välillä selitty-

nee vuoden 2007 korkeasuhdanteella, jolloin kantohinnat kohosivat lähes ennätyskor-

kealle (Ärölä ym. 2019). 

Täydellisen kilpailun markkinoiden perusoletuksia ovat markkinahintojen riippumat-

tomuus yksittäisistä toimijoista, hyödykkeiden samankaltaisuus, myyjien ja ostajien 

suuri määrä sekä täydellinen informaatio (Tilli ym. 2008, Kuuluvainen ja Valsta 2009, 

s. 32–33). Metsätilamarkkinoilla nämä oletukset toteutuvat vain harvoin, sillä markki-

nainformaatiota on vaikea saada, kaupat tapahtuvat useimmiten sukulaisten välillä ja 

kysyntää on enemmän kuin tarjontaa etenkin väkiluvultaan suuremmissa maakunnissa, 

joissa metsätiloja tulee harvemmin myyntiin ja kilpailu metsätiloista on kovempaa 

(Tilli ym. 2008, Ärölä ym. 2019). Tarjonnan vähäinen määrä ja metsätilan luonne pit-

käaikaisena sijoituksena johtavat siihen, että tilakauppaa ei ole kovin suhdannesidon-

naista (Tilli 2009a, s. 211). 

 

2.2.2 Metsän arvon ja hinnan määräytyminen sekä niihin vaikuttavat tekijät  

Kuuluvaisen ja Valstan (2009, s. 151–152) mukaan metsäkiinteistön arvonmäärityk-

sessä hinnalla tarkoitetaan kiinteistökaupassa syntynyttä kauppahintaa. Metsäkiinteis-

tön arvolla tarkoitetaan pääasiassa sen tuomaa arvoa omistajalleen. Metsäkiinteistöjen 

hinnanmääräytymisessä on vaikeaa arvioida erilaisten arvojen vaikutusta, sillä jokai-

nen metsätila on oma kokonaisuutensa (esim. Ärölä ym. 2019). Lisäksi kaupankäyn-

nissä sekä ostajalla ja myyjällä on omat, yksilölliset preferenssinsä, jotka vaikuttavat 

hinnanmuodostukseen: arvo muodostuu siis ostajan ja myyjän yksilöllisten preferens-

sien ja suurimman saatavan hyödyn mukaan (Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 151–152). 

Muun muassa Airaksinen ym. (2011) ovat esittäneet, että tilakaupan koon kasvaessa 

potentiaalisten ostajien määrä putoaa vähenevän ostovoiman takia. Toisin sanoen pie-

nien tilakokonaisuuksien ostamisesta käydään tiukempaa kilpailua ostajien välillä. 

Useimmiten arvonmääritys pohjautuu niin sanottuun markkina-arvon selvittämiseen, 

jossa kohteen arvo määräytyy kohteen tuottavimman käytön mukaan, kuten kansain-

välisissä arviointistandardeissakin todetaan (IVSC 2019). Metsäkiinteistöjen osalta 



14 
 

tuottavin ja korkeimpaan arvoon johtava käyttö määräytyy pääasiassa metsätalouden 

ja puuntuotannon mukaan (Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 152, IVSC 2019).  

Metsätalouden kontekstissa arvot jaetaan puuntuotannollisiin ja ei-puuntuotannollisiin 

arvoihin. Ei-puuntuotannolliset arvot käsittävät muun muassa virkistysarvot ja muut 

metsistä saatavat rahattomat hyödyt. Käytännössä katsoen metsätilojen hintatutkimus 

on keskittynyt laajalti puuntuotannollisiin arvoihin, vaikka ei-puuntuotannollisten ar-

vojen on todettu olevan enenevässä määrin hinnanmuodostuksen perustana (Ärölä ym. 

2019).  

Munasinghe (1993, s. 22) on jakanut metsien taloudellisen kokonaisarvon käyttöar-

voihin ja ei-käyttöarvoihin. Käyttöarvoja ovat suorat ja epäsuorat käyttöarvot sekä op-

tioarvot. Suoriin käyttöarvoihin, eli kulutettaviin tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi bio-

massa ja puusto, marjat ja sienet, riista sekä virkistys- ja terveysarvot. Epäsuoria käyt-

töarvoja ovat tulvien ja vesitalouden hallinta, myrskyjen ja luonnonkatastrofien hal-

linta ja ilmaston säätely. Optioarvoihin jaetaan tulevaisuudessa saatavat suorat ja epä-

suorat käyttöarvot, kuten biodiversiteetti ja ekosysteemin tuotoskyky. Ei-käyttöarvoi-

hin kuuluvat olemassaoloarvot ja muut ei-käyttöarvot. Olemassaoloarvoja ovat esi-

merkiksi uhanalaiset lajit ja monenlaiset elinympäristöt. (Munasinghe 1993, s. 22) 

Gregersen ym. (1995) lähtevät tulkinnassaan siitä, että metsätaloudellinen kokonais-

arvo muodostuu suorista käyttöarvoista, jotka jaetaan kulutettaviin tuotteisiin, kuten 

biomassaan, riistaan ja marjoihin sekä ei-kulutettaviin tuotteisiin, kuten virkistys- ja 

oppimisarvoihin. Kokonaisarvo koostuu myös epäsuorista käyttöarvoista, kuten vesi-

talouden säätelystä, hiilensidonnasta, hiilivarastoista ja luonnon monimuotoisuuden 

suojelusta. Optio- ja olemassaoloarvot määrittävät myös kokonaisarvoa. Niihin kuulu-

vat muun muassa mahdollisuus metsien käyttöön tulevaisuudessa, metsän arvo ilman 

käyttö ja perintöarvo. (Gregersen ym. 1995) 

Metsien ja muiden elinympäristöjen osalta muiden kuin markkinallisten arvojen mää-

rittämisen ja arvottamisen tueksi on tehty niin sanottujen ekosysteemipalveluiden luo-

kitus (The Board of Millennium Ecosystem Assessment 2005, s. 7). Ekosysteemipal-

velut koostuvat tukipalveluista, joihin kuuluvat ravinteiden kierto ja primäärituotanto, 

sekä tuotantopalveluista, joihin kuuluvat metsästä saatava ruoka, puhdas vesi sekä 

puusto ja biomassa. Lisäksi ekosysteemipalveluihin kuuluvat säätelypalvelut, kuten 
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ilmaston ja vesitalouden säätely sekä kulttuuripalvelut, kuten maisema- ja virkistysar-

vot (The Board of Millennium Ecosystem Assessment 2005, s. 7). Kuuluvaisen ja 

Valstan (2009, s. 151) mukaan on havaittu, että ihmisten halu omistaa metsäkiinteis-

töjä perustuu myös taloudellisten arvojen lisäksi ekosysteemipalveluihin, vaikka sitä 

on vaikea todentaa hinnanmuodostuksessa. 

Pohdittaessa metsäkiinteistön hintaan vaikuttavia tekijöitä, nousevat metsäkiinteistön 

sijainti, puuston määrä ja välittömät hakkuutulot selittäviksi tekijöiksi (Airaksinen ym. 

2011, Carlsson ym. 2014, Ärölä ym. 2019). Muun muassa Carlssonin ym. (2014) mu-

kaan metsien ikäluokkarakenteella ei ole suurta tilastollista merkitystä hinnanmuodos-

tumisessa. Kuitenkin puuston iän voidaan olettaa vaikuttavan puuston tilavuuteen ja 

sitä kautta vaikuttavan maksettaviin hintoihin.  

Metsätilojen hintakehitys seuraa muutaman vuoden viiveellä, mutta suhteellisten tar-

kasti reaalista kantohintaindeksiä (Tilli ym. 2008). Puumarkkinoiden kehityksellä on 

siis keskeinen vaikutus metsätilojen hintakehityksessä. Kuitenkin on huomattava, että 

raakapuusta maksettavat kantohinnat vaihtelevat suuresti eri leimikoiden osalta niin 

maakuntien välillä kuin maakuntien sisälläkin, vaikka puumarkkinoiden kehitys onkin 

positiivinen (Kolis ym. 2014). Koliksen ym. (2014) mukaan oheisia maantieteellisen 

sijainnin lisäksi kantohintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat hakkuutapa, korjuukelpoi-

suus, puutavaralajijakauma, leimikon koko ja metsäkuljetusmatka. Suurin vaikutus 

kantohintoihin on leimikon koolla, puutavaralajijakaumalla ja metsäkuljetusmatkan 

pituudella.  

Airaksinen ym. (2011) ovat jakaneet hinnanmääräytymistekijät neljään luokkaan, joita 

ovat tilakohtaiset tekijät, aluekohtaiset tekijät, etäisyyssijainnin tekijät ja muut tekijät. 

Tilakohtaisia, kauppahintaa nostavia tekijöitä ovat pääasiassa puuston tilavuus, puuta-

varalajijakauma ja heti odotettavissa olevat hakkuutulot. Puolestaan taimikoiden ja 

odotusarvoltaan korkean puuston määrän on oletettu laskevan maksettavaa kauppahin-

taa. Airaksinen ym. (2011) toteavat kuitenkin, että tulevaisuudessa saatavien tulojen 

arviointi kauppahinnan suuruuteen on vaikeaa, sillä osa ihmisistä preferoi lähiajan tu-

loja pitkän aikavälin tulojen sijaan aikapreferenssin takia. Aluekohtaisilla tekijöillä 

tarkoitetaan lähinnä maantieteestä riippuvien kasvuolosuhteiden ja tuottokyvyn vaiku-

tusta maksettuihin kauppahintoihin. Kauppahintoihin oletetaan vaikuttuvan maantie-
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teellisesti vaihtelevien kantohintojen taso ja tuotoskykyyn ja kasvuedellytyksiin vai-

kuttava alueellinen lämpösumma. Etäisyystekijöihin kuuluu läheisyys taajamasta ja 

puun lähikuljetusmatka. Taajamaläheisyydellä ei voida olettaa olevan suurta metsäta-

loudellista arvoa, mutta taajama-alueilla olevista pienistä metsätilakokonaisuuksista 

on maksettu enemmän perustuen tarjouskilpailuun, virkistysarvoihin ja ei-puuntuotan-

nollisiin arvoihin ja mahdollisesti kaavoituksen tuomiin lisäarvoihin ja etuihin. Puun 

lähikuljetusmatkan pienentyessä maksettavat kantohinnat nousevat, minkä voidaan 

olettaa vaikuttavan maksuhalukkuuteen. (Airaksinen ym. 2011) 

Airaksinen ym. (2011) lisäävät muihin hinnanmuodostukseen vaikuttaviin tekijöihin 

muun muassa tilakaupan rahoitusmahdollisuudet ja verotuksellisia tekijöitä. Lisäksi 

ei-puuntuotannollisilla arvoilla, kuten yhteiskunnallisella statusarvolla, luonto- ja mai-

sema-arvoilla, tunne- ja perintöarvoilla ja kotiseuturakkaudella voidaan olettaa olevan 

vaikutusta hinnanmuodostukseen (Airaksinen ym. 2011). Osaltaan näihin kuuluvat 

virkistys- ja metsästysmahdollisuudet. Muun muassa Ärölän ym. (2019) mukaan met-

sätilakaupan myötä voi päästä metsästysseuran jäseneksi, mikä voi lisätä ostajan mak-

suhalukkuutta yli metsätaloudellisen arvon. 

  

2.2.3 Metsäsijoittajat Suomessa 

Metsätilakaupan vapautuessa avoimille markkinoille vuonna 1998 metsämaan hankin-

taa säädelleen lain kumoamisen myötä (Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalous-

maata, 391/1978, kumottu; laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun 

lain kumoamisesta, 1394/1997), metsätilakauppojen määrä alkoi kasvamaan enene-

vässä määrin.  

Lakimuutoksen myötä kiinnostus metsäsijoittamiseen kasvoi ja nykypäivänä met-

säsijoittamisen muotoja ovat suora ja välillinen kiinteistösijoittaminen. Välillisestä 

kiinteistösijoittamisesta käytetään myös nimeä epäsuora kiinteistösijoittaminen. Suo-

ralla kiinteistösijoittamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa omistaja omistaa maa-alueen 

kiinteistömuotoisesti, tässä tapauksessa metsäalueen mahdollisine rakennuksineen 

lainhuudatus- ja kiinnitysrekisterin edellyttämillä tavoilla. Toinen suoran kiinteistösi-

joittamisen muoto on osakkeiden omistaminen, joka oikeuttaa tietyn tilan hallinnoimi-

seen. Tästä esimerkkinä toimii asuntoyhtiöiden osakkeiden omistaminen. Välillinen 

kiinteistösijoittaminen perustuu tilanteeseen, jossa kiinteistösijoittaja ei suoraan 
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omista kiinteistöä, mutta omistaa tietyn määrän omistukseen oikeuttavia osakkeita tai 

osuuksia. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat metsärahastot, joihin pääsee jo verrattain pie-

nillä merkintäsummilla osakkaaksi. Välillisen kiinteistösijoittamisen yleisiä etuja suh-

teessa suoraan kiinteistösijoittamiseen ovat muun muassa erinäiset skaalaedut, hajaut-

tamisen myötä pienentyvä riski sekä suoja inflaatiota ja deflaatiota vastaan. (Leinonen 

2009) 

Hanneliuksen (1998) tutkimuksessa selvitettiin, minkälainen on yksityishenkilönä toi-

mivan metsäsijoittajan muotokuva metsätilakaupan vapautuessa suuremmille yleisö-

määrille. Tutkimuksessa tarkasteltiin suoraa kiinteistösijoittamista. Tutkimuksen pää-

asiallisia havaintoja olivat, että 60 % metsäsijoittajista oli aiempaa metsäomaisuutta, 

ostajien keskimääräisen tilakoon ollessa 60 hehtaaria ja keskimääräisen metsätilakau-

pan 24 hehtaaria. Tyypillinen metsäsijoittaja oli noin 50-vuotias mies ja lähes 70 % 

metsäsijoittajista asui samassa kunnassa metsätilan kanssa keskimääräisen etäisyyden 

metsätilasta ollen reilu 40 kilometriä. Pääsääntöisesti tutkimuksessa olleet metsäsijoit-

tajat olivat yrittäjiä (61 %), sisältäen tuotannonaloista maa- ja metsätalouden sekä 

muut alat. Palkansaajien osuus oli 25% ja eläkeläisten 12 %.  

Nykyään metsät nähdään yhä enenevässä määrin sijoituskohteina ja metsänomistuk-

selle asetetaan tuottovaatimuksia sekä metsäsijoituksen kannattavuuslukuja tarkastel-

laan entistä aktiivisemmin (esim. Karppinen ym. 2016). Suomalainen metsänomistaja 

2020 -tutkimuksessa (Karppinen ym. 2020) suoraa kiinteistösijoittamista koskien ta-

loudellista turvaa ja myyntituloja korostavien yksityisten metsänomistajien määrä on 

kasvanut kyseissä tavoiteryhmässä vuosien 1999–2019 välillä niin metsäpinta-alan 

kuin metsänomistajien määrän osalta. Taloudellista turvaa ja myyntituloja korosta-

vassa tavoiteryhmässä metsän rooli sijoituskohteena oli tärkeä vanhuuden turvan, 

säännöllisten myyntitulojen ja poikkeustilanteiden ohella (Karppinen ym. 2020). 

Metsärahastojen ja muiden institutionaalisten sijoittajien osuus metsätilamarkkinoilla 

on kasvanut merkittävästi etenkin 2010-luvulla ja lisännyt samalla välillisen kiinteis-

tösijoittamisen suosiota Suomessa (Liljeroos 2017, s. 7). Ilmiö on kasvanut vuoden 

2009 finanssikriisin jälkeen kansainvälisten ohjauskorkojen pysyessä ennätyksellisen 

pitkään nollatasolla, mikä on innostanut institutionaalisia sijoittajia metsäsijoittamisen 

suhteellisen matalan riskitason ja vakaan sijoitustuoton myötä. Ilmiötä selittää myös 

2010-luvulla myyntiin tulleiden isojen metsätilakokonaisuuksien osuus, joita etenkin 
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UPM-Kymmene Oyj on myynyt Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta 2010-luvun 

alkupuoliskolta lähtien: UPM:n myyntikohteiden vähentyessä, institutionaaliset sijoit-

tajat ovat siirtyneet ostamaan myös suurempia ja puustoisempia yksityismetsäkohteita 

(Ärölä ym. 2019). 

Metsärahastoja itsessään ja metsärahastojen tekemiä metsätilakauppoja on tutkittu hy-

vin vähän Suomessa, joskin kansainvälisesti metsärahastoja ja niiden kannattavuutta 

on tutkittu (esim. Xiaroui ym. 2016). Suomessa tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä 

metsäsijoittajien näkemyksiin metsärahastoista (Hasanen 2020, Saarelainen 2020) ja 

ainoastaan Metsälehdessä ilmestyvässä Hannu Liljeroosin päivittämässä hintaseuran-

nassa on tilastoitu ja analysoitu metsärahastojen tekemiä kauppoja (Liljeroos 2019). 
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3. Arvonmääritysmenetelmät 

 

3.1 Metsikön puuntuotannollisen arvon teoriaa 

Taloustieteessä ja metsäekonomiassa lähtökohtana on, että metsikön taloudellinen 

arvo, puuntuotannollinen arvo, muodostuu tulevaisuudessa saatavista puuntuotannon 

kassavirroista (Faustmann 1849). Tulevaisuuden kassavirrat, eli puunmyyntitulot ja 

metsänhoidon kustannukset, selvitetään ja ennustetaan metsikön kiertoajalta ja diskon-

tataan nykyhetkeen tietyn korkokannan avulla huomioiden tulojen ja menojen odotus-

ajan eli aikatekijän (esim. Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 62). Faustmannin mukaisessa 

kiertoaikamallissa (1849) oletetaan, että nykyisen puusukupolven kassavirtojen lisäksi 

metsikön arvo muodostuu niin kutsutusta paljaan maan arvosta, joka kuvaa paljaan 

metsämaan arvoa yli kiertoajan, nykyhetkestä ikuisuuteen. Faustmannin kiertoaika-

mallissa (1849) lisäoletuksena on, että samanlaiset kiertoajat toistuvat tästä hetkestä 

ikuisuuteen sisältäen samat kassavirrat.  

Alla olevassa yhtälössä 1 esitetään, miten metsikön arvo muodostuu uudistamisen jäl-

keen (uudistamiskustannus -C), kun kiertoajalla ei tehdä harvennuksia ja ainoastaan 

uudistushakkuu 𝐵𝐵𝑡𝑡 ajankohdassa t, joka diskontataan nykyhetkeen diskonttotekijän 

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 avulla. Yhtälössä 1 on mukana paljaan maan arvo LEV. (Faustmann 1849, 

Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 59). 

 

𝑉𝑉0 = −𝐶𝐶 + 𝐵𝐵𝑡𝑡+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡 .   (1) 

 

Käytännössä kiertoajalla voidaan tehdä useampia harvennuksia, jolloin tuloja saadaan 

enemmän. Silloin yhtälöön lisätään harvennustuloille oma tekijä, joka diskontataan 

nykyhetkeen harvennusajankohdan mukaan (Kuuluvainen ja Valsta s. 56, 59). Mikäli 

metsikön arvo halutaan määrittää myöhemmässä ajankohdassa, muuttuu aikatekijä t 

muotoon t-a, sillä uudistushakkuun tai mahdollisten harvennusten ajankohta on lähem-

pänä. Uudistamisajankohdan jälkeen uudistamiskustannus putoaa pois yhtälöstä. Yh-

tälön pohjalta nähdään, että metsikön puuntuotannollinen arvo on päätehakkuuiässä 
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hakkuuarvon ja paljaan maan arvon summa. Muulloin metsikön arvo muodostuu odo-

tettavissa olevien nettotulojen nykyarvon ja paljaan maan arvon summasta. 

Metsikön puuntuotannollisen arvon teoriasta päästään käytännön arvonmääritysmene-

telmiin, joista summa- ja tuottoarvomenetelmä perustuvat puuntuotannosta tulevaisuu-

dessa saatavien kassavirtojen nettonykyarvoon. 

 

3.2 Käytännön arvonmääritysmenetelmät 

Kiinteistönarvioinnissa pyritään määrittelemään kiinteistön tai kiinteistöluonteisen ko-

konaisuuden (esimerkiksi määräala, vuokraoikeus tai kiinteistöosakkeet) arvo, tuotto 

tai sen aiheuttamat kustannukset (Nevala ym. 2017, s. 697–702). Kiinteistönarviointi 

voidaan jakaa sekä lakisääteiseen arviointiin, kuten lunastus- ja viranomaisarviointiin, 

että vapaaehtoiseen arviointiin, esimerkiksi osto- ja myynti- sekä vakuusarviointeihin 

(Nevala ym. 2017, s. 697–702). Lisäksi muita arviointitoimeksiantoja ovat esimerkiksi 

perinnönjakoon, verotukseen ja vakuutuksiin liittyvät arvioinnit. Arvioinnin käytännöt 

ja tavoitteet vaihtelevat laajalti arviointitehtävän mukaan. Kiinteistönarvioinnissa pu-

hutaan kuitenkin useimmiten niin sanotusta markkina-arvosta, joka vastaa arvioitua 

rahamäärää, jolla omaisuuserä vaihtaa omistajaa toisistaan riippumattomien myyjän ja 

ostajan välillä ilman pakkoa kysynnän ja tarjonnan kohdatessa (esim. Ärölä ym. 2019). 

Markkina-arvo määräytyy kohteen tuottavimman käytön mukaan, tässä tapauksessa 

metsäkiinteistöllä harjoitettavan metsätalouden ja puuntuotannon mukaan, joka johtaa 

kiinteistön korkeimpaan arvoon (Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 151–153). 

Kiinteistönarvioinnissa käytetyt arviointimenetelmät perustuvat arviointiteoriaan. 

Kuuluvaisen ja Valstan (2009, s. 153) mukaan kiinteistön arvonmääritysmenetelmät 

voidaan jakaa kolmeen luokkaan, joita ovat arvo tulevaisuudessa saatavien diskontat-

tujen kassavirtojen mukaan, arvo jälleenhankintakustannusten mukaan ja arvo mark-

kinahinnan mukaan. Kiinteistönarvioinnissa näihin luokkiin sisältyviä menetelmiä 

ovat tuottoarvomenetelmä, kustannusarvomenetelmä ja kauppa-arvomenetelmä, jotka 

myös täyttävät kansainväliset arviointistandardit (Nevala ym. 2017, s. 702–703, IVSC 

2019).  
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Metsäkiinteistöjen arvonmäärityksessä käytetään pääasiassa diskontattuihin kassavir-

toihin ja markkinahintaan perustuvia menetelmiä eli tuotto- ja kauppa-arvomenetel-

mää, mutta kustannusarvomenetelmää vain harvoin Valstan ja Kuuluvaisen (2009, s. 

153) mukaan. Suomessa metsäkiinteistön arvonmäärityksessä käytetään varsin usein 

summa-arvomenetelmää, jota pidetään tuottoarvomenetelmän sovelluksena. Summa-

arvon osatekijöistä metsämaan arvot, taimikoiden arvot ja puuston odotusarvolisät las-

ketaan tuottoarvomenetelmän perustein, jolle teoreettisen pohjan esitteli saksalainen 

Martin Faustmann jo vuonna 1849 paljaan maan arvon kaavan myötä (Faustmann 

1849, Ärölä ym. 2019). Summa-arvomenetelmä ei kuitenkaan täytä kansainvälisiä ar-

viointistandardeja, sillä se ei perustu markkinainformaatioon (Hannelius 2001, Järvi-

nen 2017). 

Kuvassa 6 esitetään metsäkiinteistöjen arvonmäärityksen päämenetelmät ja niiden ta-

kana olevat oletukset Paanasen (2009, s. 30) mukaan. Eri arvonmäärityksen menetel-

mät tukevat toisiaan ja usein on perusteltua käyttää ja vertailla useamman menetelmän 

tuloksia. Kauppa- ja tuottoarvomenetelmässä arvioitavaa metsikkökohdetta käsitel-

lään yhtenä kokonaisuutena, kun taas summa-arvomenetelmä perustuu eri omaisuus-

osien arvottamiseen. Kauppa-arvomenetelmässä päästään lähelle todennäköistä kaup-

pahintaa, mikäli edustavia referenssikauppoja on tarpeeksi. Luotettavan estimaatin 

saaminen edellyttää usein puustotietojen yhdistämistä kauppahinta-aineistoon. (Paa-

nanen 2009, s. 30–32, Ärölä ym. 2019) 

 

Kuva 6. Metsäkiinteistöjen arvonmäärityksen päämenetelmät ja oletukset 
niiden takana (Mukaillen: Paananen 2009, s. 30). 
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Summa- ja tuottoarvomenetelmissä metsikön arvo perustuu laskennallisiin metsäta-

loudellisiin tekijöihin. Tuottoarvomenetelmässä tulevaisuudessa, useimmiten yhden 

kiertoajan aikana, syntyvät metsätalouden kassavirrat diskontataan nykyhetkeen vali-

tun diskonttokoron avulla. Metsätalouden tulot ja menot saadaan selville simuloimalla 

metsien kehitystä kasvu- ja tuotosmalleilla sekä niiden myötä toimenpidemalleilla 

(Mäkinen ja Holopainen 2009). Metsätaloudellisiin tekijöihin perustuvasta tuottoarvo-

menetelmästä voidaan johtaa markkina-arvo, kun laskennassa käytettävä diskontto-

korko määritetään markkinainformaation perusteella (Ärölä ym. 2019). 

Summa-arvomenetelmän lähtökohta, ”metsä on osiensa muodostama kokonaisuus”, 

tarkoittaa, että eri omaisuuserille lasketaan arvot, joita ovat metsämaan ja taimikoiden 

arvot, kasvatusmetsien ja uudistuskypsien metsien puuston arvot ja kasvatusmetsien 

odotusarvolisät (Paananen 2009, s. 48). Kyseisten omaisuuserien summa muodostaa 

summa-arvon. Vastaavasti tuottoarvomenetelmässä metsikön puustoa ja maapohjaa ei 

eroteta. Summa-arvosta päästään kokonaisarvoon eli markkina-arvoon tekemällä pro-

sentuaalinen kokonaisarvon korjaus, jossa huomioidaan metsäkiinteistön verotukselli-

sia ja hallinnollisia kuluja, sekä muita arvoa nostavia ja alentavia tekijöitä. (Kuuluvai-

nen ja Valsta 2009, s. 156–158, Ärölä ym. 2019) 

 

3.3 Kansainväliset arviointistandardit 

Kansainväliset arviointistandardit (IVS) sisältävät kiinteistönarvioinnin keskeiset kä-

sitteet, lähtökohdat, periaatteet ja hyvät käytännöt (IVSC 2019). Ne toimivat kiinteis-

tönarvioinnin kokonaisuuden perustana Suomessa ja maailmalla. Kansainväliset arvi-

ointistandardit tuottaa kansainvälinen arviointistandardikomitea (IVSC), joka on riip-

pumaton, ei-valtiollinen YK:n alainen instituutio (Nevala ym. 2017, s. 700). Arvioin-

tistandardeja on päivitetty viimeksi vuonna 2019 (IVSC 2019). 

Kansainvälisten arviointistandardien keskeisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa ja 

standardoida arviointikäytäntöjä ja lisätä arvioinnin läpinäkyvyyttä ja vähentää vää-

rinkäytösten määrää (IVSC 2019). Standardit muodostuvat sekä pakollisista arviointia 

koskevista vaatimuksista ja yleisistä ohjeistuksista, joita standardikomitea suosittelee 

noudattamaan: jokainen arviointitehtävä suoritetaan arviointistandardit huomioiden ja 

niitä hyväksytysti soveltamalla (Viitanen ja Falkenbach 2014, IVSC 2019). 



23 
 

Metsäkiinteistön arvonmäärityksen kontekstissa kansainväliset arviointistandardit hy-

väksyvät kauppa- ja tuottoarvomenetelmän, joilla on selkeä taloustieteellinen perusta 

ja jotka perustuvat markkinainformaatioon (IVSC 2019, Ärölä ym. 2019). Kansainvä-

liset arviointistandardit eivät tunne Suomessa metsätilojen arvonmäärityksessä käytet-

tävää summa-arvomenetelmää (Ärölä ym. 2019). Tähän syynä on se, että summa-ar-

vomenetelmä tunnetaan pääasiassa Suomessa ja se, että menetelmä perustuu suurilta 

osin metsätaloudellisiin arvoihin markkinainformaation sijaan (Hannelius 2001, Järvi-

nen 2017, Tapio Palvelut Oy 2020). 

 

3.4 Kauppa-arvomenetelmä 

 

3.4.1 Kauppa-arvomenetelmä metsäkiinteistön arvonmäärityksessä 

Kauppa-arvomenetelmä on yleisin kiinteistönarvioinnissa käytetty menetelmä tuotto-

arvomenetelmän ohella Kuuluvaisen ja Valstan (2009, s. 159), Nevalan ym. (2017, s. 

703) ja kansainvälisten arviointistandardien (IVSC 2019) mukaan. Kauppa-arvomene-

telmässä arvioitavaa kiinteistöä verrataan toteutuneisiin, edustaviin kiinteistökauppoi-

hin ja kiinteistöistä maksettujen todellisten kauppahintojen vaihteluun (Paananen 

2009, s. 31). 

Edustavan vertailukaupan pitää olla Kuuluvaisen ja Valstan (2009, s. 159) ja Nevalan 

ym. (2017, s. 703–704) mukaan seuraavanlainen: 

- Kaupan normaalius, eli kauppa ei saa olla luonteeltaan sukulaiskauppa tai esi-

merkiksi pakkohuutokauppa 

- Kiinteistö on vastaavanlainen kohdekiinteistön kanssa (kokoluokka, sama 

käyttötarkoitus) ja sijaitsee samalla markkina-alueella (paikkakunta, lähialue) 

- Kiinteistön luovutusajankohta on sama tai viimeaikainen yleistä markkina- ja 

suhdannetilannetta huomioiden 

- Kiinteistöön ei kohdistu rasitteita valtion tai kunnan puolelta 

- Selviä ali- ja ylihintoja ei oteta huomioon 

Kauppa-arvomenetelmä perustuu siis suoraan markkinainformaatioon ja johtaa suo-

raan todennäköiseen markkina-arvoon, mikäli edustavia referenssikauppoja on tar-

peeksi. Oletuksena on, että markkinat osaavat hinnoitella kiinteistöjä oikein ja että 
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kauppahinta vastaa markkina-arvoa sekä sitä mukaa myyjän ja ostajan arvostuksia 

(Paananen 2009, s. 31). 

Kauppa-arvomenetelmän tukena käytetään kauppahintatilastoja, joista useimmiten 

käytetään Maanmittauslaitoksen keräämää valtakunnallista kauppahintatilastoa, mutta 

myös yksittäisten tahojen keräämiä kauppahintatilastoja voidaan myös käyttää (Kuu-

luvainen ja Valsta 2009, s. 159–160). Kuitenkin Paanasen (2009, s. 35) ja Nevalan ym. 

(2017, s. 705) mukaan kauppa-arvomenetelmässä törmätään usein ongelmaan etenkin 

metsäkiinteistöjen osalta, ettei edustavia vertailukauppoja löydy tarpeeksi ja niiden 

edustavuuden selvittäminen on varsin työlästä. Myös tilakohtaisten metsävaratietojen 

saaminen on usein työlästä ja hankalaa.  

Kauppa-arvomenetelmä on varsin toimiva etenkin liikehuoneistojen, asuinrakennus-

ten ja peltojen arvioinnissa, joilla on vain yksi varsinainen käyttökohde sekä selkeät 

hinnanmuodostusta kuvaavat tunnukset, ja joista on saatavilla kattava määrä referens-

sikauppoja kauppahintatilastoista (Peltola ym. 2006 ja Nevala ym. 2017, s. 703–705). 

Metsäkiinteistöt eroavat kuitenkin tästä, sillä Maanmittauslaitoksen kauppahintatilas-

toihin ei ole kirjattu puustotietoja. Jokainen metsäkiinteistö on oma kokonaisuutensa 

puustotietojen perusteella, sillä puustotunnukset vaihtelevat paljon tilakohtaisesti. 

Metsäkiinteistöjen hinnanmuodostukseen liittyy usein myös muita arvoja etenkin pie-

nien tilojen osalta. Tällöin edustava vertailuaineisto tulee rajata vastaamaan minimi-

pinta-alaltaan esimerkiksi viittä tai kymmentä hehtaaria, sillä muita arvoja kuin puun-

tuotannollisia arvoja ei kyetä selittämään kauppahintamalleilla kattavasti (Kuuluvai-

nen ja Valsta 2009, s. 159, Ärölä ym. 2019). 

Kauppa-arvomenetelmä voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan Paanasen (2009, s. 33–

34) mukaan: yksittäishavaintoihin perustuva menetelmä, kokemusperäinen menetelmä 

ja regressiomenetelmä.  

Yksittäishavaintoihin perustuvassa menetelmässä kohteen arvo määritetään yksittäi-

sen kaupan perusteella. Paanasen (2009, s. 33–34) mukaan yksittäishavaintoihin pe-

rustuvaa menetelmää voidaan käyttää lähinnä harvinaisen suurien, vapaille markki-

noille tulleiden metsäkiinteistöjen arvottamisessa. Useimmiten yksittäishavaintoon 

perustuva arviointi sisältää merkittävästi harhaisuutta, sillä hinnanmuodostukseen liit-

tyy monia erilaisia ja yksittäisiä tekijöitä, jonka myötä hintataso saattaa poiketa huo-

mattavastikin, vaikka metsävaratunnukset vastaisivatkin toisiaan.  
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Paanasen (2009, s. 34) mukaan kokemusperäisessä menetelmässä haetaan mahdolli-

simman kattava määrä vertailukauppoja ja määritetään hinnanmuodostustekijöiden 

suhteellinen vaikutus lopulliseen arvioon subjektiivisesti. Hinnanmuodostustekijöi-

den, kuten keskihintojen ja puuston keskitilavuuden avulla voidaan muodostaa yksin-

kertaisia malleja, joilla selitetään hintojen vaihtelua puuston keskitilavuuden muuttu-

essa.  

Kauppahintatilastojen saatavuuden parantuessa ja Suomen metsäkeskuksen tuottaman 

avoimen metsävaratiedon käytön vapautumisen seurauksena regressiomenetelmän 

käyttö kauppa-arvomenetelmässä on helpottunut (Ärölä ym. 2019). Käytännössä reg-

ressiomenetelmällä laadituilla hintamalleilla tarkoitetaan ekonometrisia hintamalleja, 

joissa ennustetaan kiinteistöjen, kuten metsäkiinteistön arvoa keskeisillä metsätilan ar-

voon vaikuttavilla tekijöillä (Healy ja Bergquist 1994, Schulz 2003, Kuuluvainen ja 

Valsta 2009, s. 160–161). Useimmiten ekonometriset kauppahintamallit muodostetaan 

regressioanalyysilla, jossa malliin sisällytettävät parametrit estimoidaan pienimmän 

neliösumman menetelmällä, jolloin mallin ennustevirhe minimoituu (Kuuluvainen ja 

Valsta 2009, s. 160). Ärölän ym. (2019) mukaan kauppahintamallin ennustavuus pa-

ranee, kun kauppojen määrä lisääntyy ja kun käytetään paikallista mallia valtakunnal-

lisen mallin sijaan. 

Suomessa vastaavanlaisia ekonometrisia hintamalleja ovat tutkineet muun muassa 

Hannelius (2000), jonka malleihin metsän hintaa selittäviksi tekijöiksi muodostuivat 

puuston keskitilavuus (m3/ha), lämpösumma (d.d.) ja likvidi nettohakkuuarvo (mk/ha). 

Mallien selitysasteeksi muodostuivat koko maan osalta 75 %, Etelä-Suomen osalta 71 

% ja Pohjois-Suomen osalta 59 %. Metsätilakauppojen määrä Hanneliuksen (2000) 

käyttämässä aineistossa oli 334, josta 250 sijaitsi Etelä-Suomessa ja 84 Pohjois-Suo-

messa.  

Liittyen Ärölän ym. (2019) Metsän hinta Suomessa 2015-2016 -tutkimuksessa käytet-

tyyn metsävaratiedot sisältävään kauppahintatilastoon (yli 10 ha metsätilat), Ikähei-

monen (2019) muodosti alueelliset kauppahintamallit omassa pro gradu -tutkielmas-

saan. Ikäheimonen (2019) käytti samaa lämpösummakertymään perustuvaa aluejakoa 

kuin Ärölä ym. (2019). Metsätilakauppojen otoskoko oli 1 038. Tutkimuksessaan Ikä-

heimonen (2019) valitsi kauppahintaa selittäviksi tekijöiksi ainespuumäärän (m3), etäi-

syyden Helsingistä (km) ja tukkiprosentin (%). Alueelliset mallit selittivät jopa 93–96 
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% kauppahinnan vaihtelusta ja koko maan kattavan mallin osalta päästiin 93 % seli-

tysasteeseen. Malleista kuitenkin vaikuttaisi uupuvan vakiotermit, jolla on nähtävästi 

vaikutusta korkeaan selitysasteeseen. Suhteelliset keskivirheet vaihtelivat 27 ja 35 % 

välillä.  

Haapaniemi (2019) tutki omassa pro gradu -tutkielmassaan Tornator Oyj:n keräämän 

kauppahintatilaston avulla Itä-Suomen alueella kauppa-arvomenetelmän käytettä-

vyyttä ja muodosti ekonometrisen kauppahintamallin kuvaamaan metsätilan mark-

kina-arvoa. Tutkimuksessa käytetty kauppahintatilasto koostui 110 tilakaupasta ja jo-

kaiselle tilalle yhdistettiin metsävaratiedot. Mallien selitysasteeksi muodostui 91,9 %, 

kun metsätilan markkina-arvoa selittävinä tekijöinä käytettiin metsämaan pinta-alaa 

(ha), tukkipuuston määrää (m3), puuston kokonaistilavuutta (m3) ja turvemaiden mää-

rää (ha). Suhteelliseksi keskivirheeksi muodostui 18,7 %. 
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3.5 Tuottoarvomenetelmä  

 

3.5.1 Tuottoarvomenetelmä yleisesti 

Tuottoarvomenetelmä on yleinen kiinteistönarvioinnissa käytetty menetelmä, jolla on 

vahvat taloustieteelliset perusteet (IVSC 2019). Tuottoarvomenetelmä perustuu tule-

vaisuudessa saatavien kassavirtojen diskontattuun nettonykyarvoon arviointikohteen 

oletetulta pito- tai kiertoajalta. Kassavirtojen nettonykyarvon selvittämistä varten tu-

levaisuuden tulot ja menot täytyy diskontata nykyhetkeen, useimmiten arviointilantee-

seen, valitun diskonttokorkokannan ja aikatekijän avulla, jotta eri aikoina saatavat tu-

lot ja menot olisivat vertailukelpoisia rahan aika-arvon takia (Kuuluvainen ja Valsta 

2009, s. 52, Ärölä ym. 2019). Mikäli tuottoarvolaskenta laaditaan lyhyelle aikavälille 

(10–20 vuotta), puhutaan niin sanotusta kassavirta-analyysista (esim. Paananen 2009, 

s. 38, IVSC 2019). Arviointikohteelle lasketaan jäännösarvo, joka diskontataan nyky-

hetkeen, jos laskenta ulotetaan tietylle aikavälille. Jos tuottoarvolaskenta ulottuu ny-

kyhetkestä ikäisyyteen, ei jäännösarvoa tule laskea (Ärölä ym. 2019).   

Mikäli diskonttokorkokannan määrittämisessä on käytetty markkinainformaatiota, 

tuottoarvomenetelmä johtaa todennäköiseen markkina-arvoon (Holopainen ja Viita-

nen 2009, Ärölä ym. 2019). Keskeinen tuottoarvomenetelmään liittyvä ongelma on 

käytettävän diskonttokorkokannan määrittäminen. Sen määrittäminen on haastavaa 

johtuen pitkistä aikajaksoista ja epävarmuustekijöistä. Korkokannan muutoksilla on 

suurta vaikutusta tuottoarvoon, sillä tulojen ajankohdalla ja korkokannalla on selvä 

yhteys (Ärölä ym. 2019). Pienemmällä korkokannalla painotetaan kauempana tulevai-

suudessa saatavia tuloja, kun taas suurempi korkokanta painottaa lähiajan tuloja enem-

män (Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 154–155, Ärölä ym. 2019). Joka tapauksessa 

tuottoarvomenetelmässä lähiajan tulot kasvattavat tuottoarvoa enemmän kuin kauem-

pana tulevaisuudessa saatavat tulot.  

Kuvassa 7 on havainnollistettuna tuottoarvomenetelmän periaate Paanasta (2009, s. 

37) mukaillen.  
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Kuva 7. Tuottoarvomenetelemän periaate (Mukaillen: Paananen 2009, s. 
37). 

 

Arvioitavan kohteen tuottoarvo voidaan määrittää yhtälön 2 mukaisesti, jossa V0 on 

kohteen nykyarvo, Vt kertaluonteinen tulo, r laskentakorko ja t aikatekijä. Yhtälössä 

1/(1 + 𝑟𝑟) muodostaa niin sanotun diskonttaustekijän, joka on suurempi, kun käyte-

tään pienempää korkokantaa ja vastaavasti pienempi käytettäessä suurempaa korko-

kantaa: kauempana tulevaisuudessa saatavia tuloja diskontataan enemmän kuin lä-

hiajan tuloja (esim. Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 55)  

 

𝑉𝑉0 = 𝐿𝐿𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡.   (2) 

 

Tuottoarvomenetelmän etuihin kuuluvat Nevalan ym. (2017, s. 706), kansainvälisten 

arviointistandardien (IVSC 2019) ja Ärölän ym. (2019) mukaan sen markkinalähtöi-

syys ja vahva taloustieteellinen perusta, jonka myötä menetelmä kattaa kansainväliset 

arviointistandardit. Tuottoarvomenetelmän ehdottomia heikkouksia ovat diskontto-

korkokannan määrittämiseen liittyvät ongelmat sekä tulevaisuudessa saatavien tulojen 

ja syntyvien menojen ennustamisen epävarmuus. 
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Nevalan ym. (2017, s. 705) mukaan tuottoarvomenetelmää käytetään pääasiassa arvi-

ointikohteissa, joista saadaan tulevaisuudessa tuottoja, kuten liikehuoneistojen, toimi-

tilojen ja sijoitusasuntojen arvioinnissa. Peltolan ym. (2006) myös peltojen arvioin-

nissa käytetään tuottoarvomenetelmää. Suomessa metsänarvioinnissa tunnetaan use-

ampi tuottoarvomenetelmän sovellus, joita ovat summa-arvomenetelmä (luku 3.6) 

sekä metsätaloudellinen ja markkinapohjainen tuottoarvomenetelmä. 

 

3.5.2 Metsätaloudellinen ja markkinapohjainen tuottoarvomenetelmä  

Tuottoarvomenetelmää käytetään myös usein metsäkiinteistön arvonmäärityksessä. 

Tuottoarvomenetelmässä metsikön arvo määräytyy metsätaloudesta tulevaisuudessa 

saatavien kassavirtojen diskontattuna nettonykyarvona (esim. Kuuluvainen ja Valsta 

2009, s. 154–155). Laskennan kohteena olevaa metsikköä käsitellään yhtenäisenä ko-

konaisuutena, eikä puustoa ja maapohjaa jaeta omiksi arvoikseen (Paananen 2009, s. 

37–38). Laskennassa käytetään useamman vuoden keskihintoja puutavaralajeille ja 

metsänhoitotöille (Ärölä 2015). Tulevaisuudessa saatavat kassavirrat voidaan ennus-

taa metsiköille tuoreen metsäsuunnitelman mukaan, mutta laskentajakson ollessa 

useimmiten metsikön kiertoajan pituinen tai nykyhetkestä ikuisuuteen, tarvitaan las-

kentaohjelmistoja, kuten IPTIM Assets- ja Monsu-laskentaohjelmistot, jotka käyttävät 

lähtötietoina kuvioittaista metsävaratietoa (Ärölä ym. 2019, Niemi ym. 2020, s. 56–

58). Laskentaohjelmistoilla kuvataan ja simuloidaan metsien kehitystä erilaisten 

kasvu-, toimenpide ja tuotosmallien avulla. Kasvu- ja tuotosmalleista esimerkkeinä 

toimivat muun muassa Pukkalan (2005) laskemat tuottoarvon ennustemallit kivennäis-

maakohteiden männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille ja Luonnonvarakeskuksen 

MELA- ja Motti-kasvumallit (Hynynen ym. 2002, Niemi ym. 2020, s. 47–48).  

Holopaisen ja Viitasen (2009) ja Ärölän ym. (2019) mukaan tuottoarvomenetelmän 

käytettävyyteen ja epävarmuuteen metsikön arvonmäärityksessä vaikuttaa oheisesti 

käytettävän metsävaratiedon ajantasaisuus ja luotettavuus. Kuviottaisen arvioinnin 

oletetaan sisältävän noin 16–38 % keskivirheen. Kaukokartoitukseen perustuvissa me-

netelmissä päästään tarkempaan tulokseen keskivirheen ja harhan osalta etenkin vart-

tuneemman puuston osalta (esim. Suvanto ym. 2005). Joka tapauksessa metsävaratieto 

vaikuttaa menettävän ajantasaisuutensa melko nopeasti (esim. Ärölä ym. 2019). 
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Toinen tuottoarvomenetelmän käyttöön liittyvä asia on simulointimalleissa esiintyvät 

virheet ja oletukset. Muun muassa Mäkisen ja Holopaisen (2009), Holopaisen ym. 

(2010) ja Mäkisen (2010) mukaan simuloinnissa ja mallinnuksessa olevat virheet tuo-

vat oman epävarmuustekijänsä, sillä laskentaketjut- ja mallit ovat yleensä pitkiä, jol-

loin virheiden kertautumisen mahdollisuus kasvaa, etenkin jos lähtöaineisto sisältää 

epävarmuustekijöitä. Holopaisen ja Viitasen (2011) mukaan keskeisissä kasvumal-

leissa metsikkötason keskivirhe on noin 20 % luokkaa. Lisäksi simulaattoreissa olete-

taan, että hakkuut- ja metsänhoitotyöt tehdään ajallaan useimmiten metsänhoidon suo-

situsten (Äijälä ym. 2019) mukaisesti noudattaen suosituksissa olevia harvennus- ja 

hakkuumalleja, joissa on useimmiten kiinteä korkokanta. Metsänhoidon suositusten 

laskennassa käytetty tuottovaatimus on ollut 2–3 prosenttia, mikä saattaa erota usean 

metsäsijoittajan tuottovaatimuksesta, jolloin harvennusmallit ovat herkkiä korkokan-

nan muutoksille. Lisäksi tuottoarvolaskentaan vaikuttaa puumarkkinoiden hintakehi-

tyksen epävarmuus (Holopainen ja Viitanen 2011). Puumarkkinoiden muutokset ja 

epävarmuustekijät pyritään huomioimaan käyttämällä pidemmän aikavälin keskiver-

tohintoja puutavaralajeille.  

Metsikön arvonmäärityksessä käytettävä tuottoarvomenetelmä voidaan jakaa joko 

metsätaloudelliseen tai markkinapohjaiseen tuottoarvomenetelmään (Holopainen ja 

Viitanen 2009, Järvinen 2017, Ärölä ym. 2019). Metsätaloudellinen tuottoarvomene-

telmä perustuu puuntuotannollisiin arvoihin ja se kuvastaa metsätaloudellista arvoa, 

metsätalouden tuotto-odotusta sekä investointiarvoa (Holopainen ja Viitanen 2009). 

Metsätaloudellisessa tuottoarvomenetelmässä tuottojen ja menojen simulointi perus-

tuu metsäsuunnitelman hakkuu- ja toimenpide-ehdotuksiin, jotka arvioidaan kasvu-

mallien perusteella. Olennaista on määrittää laskennassa käytettävä metsikön kierto-

aika, hakkuiden voimakkuus, puutavaralle asetettavat kantohinnat, metsätalouden kus-

tannukset ja laskentakorkokanta. Mikäli kiertoaikaa ei uloteta kestämään ikuisuuteen, 

lasketaan jäännöspuustolle jäännösarvo. Suomessa metsätaloudellisessa tuottoarvo-

menetelmässä on käytetty usein 2–5 prosentin reaalista korkokantaa, joka vastaa met-

sien keskimääräistä reaalituottoa pitkällä aikavälillä (Holopainen ja Viitanen 2009). 

Korkokannan valinnassa tulee huomioida metsälön sijainti ja tuotoskyky sekä vaihto-

ehtoissijoituksista saatava korkotuotto (Holopainen ja Viitanen 2009, Järvinen 2017). 

Osaltaan metsätaloudellisessa tuottoarvomenetelmässä korkokanta voidaan valita met-
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sikön optimaalisen kiertoajan mukaan, jolloin selvitetään puuntuotannon sisäinen kor-

kokanta (Holopainen ja Viitanen 2009). Sisäinen korkokanta on se korkokanta, jolla 

tulevaisuudessa saatavien kassavirtojen nettonykyarvo on nolla (Kuuluvainen ja 

Valsta 2009, s. 68). 

Ärölän (2015) mukaan metsätaloudelliseen tuottoarvomenetelmässä voidaan käyttää 

kokonaisarvon korjausta, jossa huomioidaan pääasiassa verotuksellisia ja hallinnolli-

sia sekä kiinteistökaupan kuluja. Kokonaisarvon korjauksella päästään niin sanottuun 

käypään arvoon. Tarve kokonaisarvon korjaukselle metsätaloudellisessa tuottoarvo-

menetelmässä on kuitenkin pienempi kuin summa-arvomenetelmässä, sillä tuottoar-

vomenetelmässä käytettävät laskenta- ja kasvumallit ottavat huomioon puuntuotantoa 

heikentävät tekijät, kuten karumpien kasvupaikkojen puuntuotoskyvyn ja puuston 

määrällisen vaihtelun palstan sisällä.  

Metsätaloudellinen tuottoarvomenetelmä ei täytä kansainvälisiä arviointistandardeja, 

sillä se ei ota markkinainformaatiota huomioon Hanneliuksen (2001) sekä Holopaisen 

ja Viitasen (2009) mukaan. Metsäkiinteistömarkkinat huomioon ottavasta tuottoarvo-

menetelmästä käytetään nimeä markkinapohjainen tuottoarvomenetelmä. Ärölän ym. 

(2019) mukaan markkinapohjaisessa tuottoarvomenetelmässä diskonttokorkokanta 

johdetaan markkinainformaatiosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että markkina-

pohjaista tuottoarvolaskentaa varten selvitetään edustavien metsätilakauppojen sisäi-

set korkokannat, joilla kuvataan puuntuotannon ja metsätalouden kannattavuutta yli 

kiertoajan. Sisäinen korkokanta tarkoittaa sitä korkokantaa, jolla tulevaisuuden kassa-

virtojen nettonykyarvoksi muodostuu nolla (Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 68). Kuu-

luvaisen ja Valstan (2009, s. 55–56) mukaan sisäinen korkokanta saadaan selville net-

tonykyarvon kaavan, yhtälön 3 mukaisesti, kun korkokantaa r iteroidaan niin, että tu-

lojen Bt ja menojen Ct nettonykyarvoksi V0 muodostuu nolla. Toisin sanoen sisäinen 

korkokanta selviää, kun yhtälön nettonykyarvoksi V0 asetetaan nolla. 

 

𝑉𝑉0 = NPV = ∑ 𝐵𝐵𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

− ∑ 𝐶𝐶𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡.

𝑇𝑇
𝑡𝑡=0

𝑇𝑇
𝑡𝑡=0   (3) 
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Markkinapohjaisessa tuottoarvomenetelmässä oletetaan, että metsätilamarkkinat osaa-

vat hinnoitella metsäkiinteistöt oikein. Järvisen (2017) tutkimuksessa metsäkauppojen 

sisäisten korkokantojen keskiarvo oli 4,7 % prosenttia ja mediaani 4,5 % prosenttia 

koko Suomen alueella ja sisäiset korot vaihtelivat 1,63 ja 9,99 prosentin välillä, kun 

kyseessä olivat yli 10 hehtaarin edustavat metsätilakaupat. Luonnollisesti sisäisten 

korkojen taso vaihteli maantieteellisesti. Keskiarvoltaan korkeimmat sisäiset korko-

kannat olivat Järvi-Suomessa (5,23 %) ja hieman yllättäen Pohjois-Suomessa (5,02), 

mikä selittyy pienemmällä otoskoolla ja alhaisempien hehtaarihintojen myötä. Joka 

tapauksessa keskimääräiset sisäiset korkokannat vaihtelivat alueittain 4,76 ja 5,23 pro-

sentin välillä. Järvisen (2017) tutkimuksessa havaittiin, että sisäinen korkokanta kor-

reloi puuston keskitilavuuden kanssa. Keskitilavuusluokkien mukaan sisäinen korko-

kanta kasvoi johdonmukaisesti aina keskitilavuusluokkaan 160 m3/ha, jonka jälkeen 

kasvu tasaantui. Järvisen (2017) mukaan tämän voidaan olettaa johtuvan pienistä ha-

vaintomääristä keskitilavuusluokissa 160–199 m3/ha ja yli 200 m3/ha.  

Aiempiin tutkimuksiin verrattuna (esim. Hannelius 2000, Airaksinen ym. 2011) Järvi-

sen (2017) tutkimuksessa sisäiset korkokannat jäivät pienemmäksi tilavuusluokittain. 

Osaltaan tähän vaikuttaa aiempien tutkimuksien pienempi otoskoko, metsätilojen ky-

synnän kasvu viimeisen 20 vuoden aikana sekä laskentamenetelmien ja -mallien kehi-

tys. Järvisen (2017) tutkimuksen regressiomalleissa havaittiin, että puuston keskitila-

vuudella ja lämpösummalla pystytään selittämään kattavasti sisäisen korkokannan 

vaihtelua. Mallien selitysasteet vaihtelivat alueittain Järvisen (2017) tutkimuksessa 91 

ja 94 prosentin välillä. Maantieteellisestä sijainnista riippumatta puuston tilavuudella 

ja lämpösummalla kyettiin selittämään sisäisten korkokantojen vaihtelua hyvin, mutta 

suhteelliset keskivirheet jäivät tutkimuksessa korkeiksi, minkä takia malleilla ei pys-

tytty selittämään kaikkea sisäisiin korkokantoihin vaikuttavia tekijöitä. Airaksisen ym. 

(2011) Metsän hinta Suomessa 2006–2007 -tutkimuksessa sisäistä korkokantaa selit-

tävien mallien selitysasteeksi muodostui alueesta riippuen 47–69 %, kun selittävänä 

muuttujana käytettiin ainoastaan keskitilavuutta hehtaarilla. Korkein selitysaste oli 

Keski-Suomen alueella ja pienin Etelä-Suomen alueella. Huomioitavaa on, että Airak-

sisen ym. (2011) aineisto koostui 327 edustavasta metsätilakaupasta, kun Järvisellä 

(2017) aineiston laajuus oli 973 kauppaa. Joka tapauksessa näyttää siltä, että metsäti-

lakauppojen sisäiset korkokannat eroavat metsänhoidon suosituksissa käytettävistä 

korkokannoista.  
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3.6 Summa-arvomenetelmä 

 

3.6.1 Summa-arvomenetelmä yleisesti 

Summa-arvomenetelmä on yleisin Suomessa metsäkiinteistön arvonmääritykseen 

käytetty menetelmä. Summa-arvomenetelmä ja sen historia perustuvat Faustmannin 

(1849) kehittämään paljaan maan arvon kaavaan. Summa-arvomenetelmää pidetään 

yhtenä tuottoarvomenetelmän sovelluksena, sillä metsämaan ja taimikoiden arvot sekä 

odotusarvolisät ja -kertoimet lasketaan tuottoarvomenetelmän perustein (esim. Ärölä 

ym. 2019). Summa-arvomenetelmän suosio perustuu sen helppouteen ja käytettävyy-

teen sekä valmiisiin summa-arvotaulukoihin (Airaksinen 2008, Paananen 2009, s. 46–

48). 

Summa-arvomenetelmässä käytetään pääasiassa valmiita summa-arvotaulukoita. 

Summa-arvo koostuu erillisarvoista, joita ovat metsämaan ja taimikoiden arvot sekä 

puuston odotusarvolisät ja hakkuuarvot (Tapio Palvelut Oy 2020). Puuston kehitys-

luokan mukaan puuston arvo lasketaan joko taimikkona, kasvatusmetsänä tai uudis-

tuskypsänä metsänä. Kasvatusmetsille lasketaan lisäksi odotusarvolisä. Jokaiselle ku-

violle lisätään kehitysvaiheesta riippumatta metsämaan arvo, sillä sen oletetaan olevan 

erillinen arvo, vaikka sitä ei voida käsitellä puustosta erillisenä arvona (Kuuluvainen 

ja Valsta 2009, s. 156).  Summa-arvotaulukoiden perustana ovat metsiköiden lasken-

nalliset kehityssarjat pääpuulajin ja kasvupaikan osalta. Kehityssarjat on laskettu tuo-

reen, kuivahkon ja kuivan kankaan männiköille, lehtomaisen ja tuoreen kankaan kuu-

sikoille sekä hies- ja rauduskoivikoille (Paananen 2009, s. 46–48). Uusissa vuoden 

2020 summa-arvotaulukoissa hieskoivun kehityssarja on laskettu vain tuoreelle kan-

kaalle (Tapio Palvelut Oy 2020). Summa-arvolle tehdään niin sanottu kokonaisarvon 

korjaus, jotta päästään todennäköiseen markkina-arvoon, sillä summa-arvo perustuu 

metsätaloudelliseen arvoon, eikä ota markkinoita tai hallinnollisia ja verotuksellisia 

tekijöitä huomioon (esim. Ärölä ym. 2019). Kokonaisarvoon selvästi vaikuttavat eri-

tyisarvot tulee arvottaa erikseen, kun taas pienimuotoiset erityisarvot voidaan sisällyt-

tää kokonaisarvon korjaukseen (mm. Paananen 2009, s. 59). Summa-arvomenetelmän 

luotettavuuteen vaikuttava ratkaiseva tekijä on laskennassa käytettävän metsävaratie-

don ajantasaisuus ja luotettavuus, kuten tuottoarvomenetelmässäkin (mm. Ärölä ym. 

2019) 
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Maan ja taimikoiden arvot sekä odotusarvolisät selvitetään lähes poikkeuksetta 

summa-arvomenetelmän aputaulukoiden avulla. Metsätalouden kehittämiskeskus Ta-

pio on laskenut summa-arvomenetelmän taulukoita 1960-luvulta lähtien. Nykyiset tau-

lukot ovat päivitetty vuonna 2020 ja sitä edelliset vuonna 2013. Uusissa vuoden 2020 

summa-arvotaulukoissa on luovuttu jaosta metsäkeskusaluettain (18 kpl) sekä kehitys-

sarjojen perustana olevista INKA- ja TINKA-koealoista. Nykyisellään alueita on 13 

perustuen pääosin maakuntajakoon. Laskenta-alueiden määrittelyssä on käytetty läm-

pösummaa, korkeutta merenpinnasta ja järvisyysindeksiä, jotta laskenta-alueet vastai-

sivat mahdollisimman hyvin maakuntakohtaisia kasvuoloja. Uusissa taulukoissa käy-

tetään kantohintojen osalta Luken tilastoimia maakunta- ja hakkuutapakohtaisia kes-

kiarvoja vuosilta 2016–2019. Metsänhoitotöiden osalta käytetään vuoden 2018 alueel-

lisia Luonnonvarakeskuksen tilastoimia hintoja työlajeille. Puuston kasvun ja tuotok-

sen ennustaminen tapahtuu uusimilla Luonnonvarakeskuksen Motti-malleilla. Olen-

nainen muutos vuoden 2013 taulukoihin on se, että taulukoita tullaan päivittämään jat-

kossa vuosittain tuoreilla hinta- ja kustannustiedoilla sekä mahdollisuuksien mukaan 

tuoreilla kasvumalleilla. Lisäksi uusissa taulukoissa selittävänä tekijänä voidaan käyt-

tää puuston keskipituutta entisen valtapituuden ja iän sijaan, sillä keskipituus on hel-

pommin ja tarkemmin määritettävissä oleva suure kuin ikä tai valtapituus. (Mäki 2013, 

Tapio Palvelut Oy 2020) 

Laskentakorkokantojen määrittämisessä on käytetty apuna metsänkasvatuksen sisäisiä 

korkokantoja kasvupaikkojen ja laskenta-alueiden, maakuntien osalta (Mäki 2013, Ta-

pio Palvelut Oy 2020). Laskentakorkokannat vaihtelevat maantieteellisesti ja kasvu-

paikoittain siten, että eteläisessä Suomessa on korkeammat korkokannat ja pohjoisessa 

Suomessa vastaavasti pienemmät korkokannat, jotta nettonykyarvoista saadaan posi-

tiiviset. Käytännössä uusissa summa-arvotaulukoissa käytetyt laskentakorkokannat 

vaihtelevat 1,75 ja 3,75 prosentin välillä alueellisesti ja kasvupaikoittain (Tapio Pal-

velut Oy 2020). Laskentakorkokantojen vaihtelulle maantieteellisesti ja kasvupaikoit-

tain ei kuitenkaan ole selkeitä taloustieteellisiä perusteita (Kuuluvainen ja Valsta 2009, 

s. 156). 

Metsämaan arvon laskennassa käytetään niin sanottua paljaan maan arvoa, joka selvi-

tetään laskemalla metsikön kiertoajan tulot ja menot olettaen, että kiertoajat jatkuvat 

samanlaisina ikuisuuteen asti sisältäen samat toimenpiteet ja kassavirrat (Faustmann 

1849). Hehtaarikohtaiset metsämaan arvot ovat laskettu kasvupaikoittain ja laskenta-
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alueittain kangasmaille. Vastaavat turvemaat rinnastetaan kangasmaiksi ja kivisyys 

sekä soistumat tulee huomioida arvioinnissa arvoa alentavina tekijöinä. (Paananen 

2009, s. 49) 

Taimikoiden arvo, joissa ei ole ainespuuta, määritetään valmiiden summa-arvotaulu-

koiden pohjalta pääpuulajin, kasvupaikan ja keskipituuden mukaan. Mikäli taimikossa 

on hakattavaa ylispuustoa tai siemen- ja säästöpuita, voidaan niille laskea erikseen 

hakkuuarvo (Paananen 2009, s. 49–50). Taimikon arvon laskenta perustuu taimikosta 

tulevaisuudessa saatavien tulojen ja menojen nykyarvoon. Taimikoiden taulukkoarvot 

kuvaavat myös taimikon perustamiskustannuksia, vaikka taimikoiden arvojen laskenta 

perustuukin odotusarvoon (Paananen 2009, s. 49–50). Taimikoiden arvon laskenta pe-

rustuu metsänhoidon suositusten mukaisiin toimenpiteisiin ja laskennassa oletetaan, 

että taimikon varhaisperkaus ja taimikonhoito sekä harvennukset tehdään ajallaan (Ta-

pio Palvelut Oy 2020). Taulukkoarvot sopivat sellaisinaan metsänhoidon suosituksia 

vastaaviin kangasmaiden kohteisiin.  Mikäli taimikossa on hoitorästejä tai muita arvoja 

alentavia tekijöitä, kuten kivisyyttä, soistumaa, vajaatuottoisuutta, tuhoja tai ali- tai 

ylitiheyttä on taulukkoarvoja syytä alentaa (Paananen 2009, s. 49–50). Taimikon hoi-

torästien kustannus tulee vähentää kuviokohtaisesti tai sisällyttää kokonaisarvon kor-

jaukseen kokonaisarvoa alentava tekijänä (Ärölä ym. 2019).  

Kasvatusmetsille, joissa on jo ainespuuta, lasketaan hakkuuarvo sekä odotusarvo (Paa-

nanen 2009, s. 51–52). Hakkuuarvo lasketaan pääpuulajeittain pohjautuen useamman 

vuoden keskimääräisiin alueellisiin, puutavaralajeittaisiin kantohintoihin. Useimmiten 

käytetään Luonnonvarakeskuksen tilastoimia pidemmän aikavälin, 3–5 vuoden keski-

määräisiä kantohintoja (Ärölä ym. 2019). Kantohinnat vaihtelevat puumarkkinoiden 

kehityksen mukaan ja usein on epävarmaa, milloin puusto tullaan hakkaamaan, jolloin 

on perusteltua käyttää pidemmän aikavälin keskiarvohintoja. Kantohinnat vaihtelevat 

myös hakkuutavoittain, jolloin perusteltua on käyttää eri hintoja eri kehitysvaiheessa 

olevalle ainespuustolle (Paananen 2009, s. 51–52). Kasvatusmetsien puustolle laske-

taan niin sanottu odotusarvo, joka voidaan määrittää summa-arvotaulukoiden hehtaa-

rikohtaisena odotusarvolisänä tai odotusarvokertoimella puuston iän tai keskipituuden 

perusteella (Tapio Palvelut Oy 2020). Odotusarvoa käytetään, koska nuorissa ja vart-

tuneissa metsissä odotusarvo on usein suurempi kuin hakkuuarvo: odotusarvo on nuo-

rissa metsissä suurinta, mutta odotusarvo pienenee nollaan kohti metsikön kiertoajan 
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loppua eli uudistamisikää, jolloin odotusarvo ja hakkuuarvo ovat yhtä suuria (Kuulu-

vainen ja Valsta 2009, s. 156–157). Odotusarvolisällä tarkoitetaan odotusarvon ja hak-

kuuarvon erotusta, kun taas odotusarvokerroin kuvaa odotusarvon ja hakkuuarvon 

suhdetta (Paananen 2009, s. 51). Odotusarvokertoimien käytön kanssa tulee käyttää 

harkintaa, sillä niiden käyttö on erittäin herkkää suhteessa mitattuun hakkuuarvoon 

(esim. Ärölä ym. 2019). Kasvatusmetsien osalta odotusarvot sopivat metsänhoidon 

suositusten mukaisiin kohteisiin ja taulukkoarvoa tulee alentaa, mikäli kasvupaikalla 

on väärä pääpuulaji ja jos maapohja on soistunut tai erityisen kivinen (Paananen 2009, 

s. 51–52). Odotusarvoja ei suositella laskettavan lähivuosien aikana harvennettavalle 

puustolle, jolloin on perusteltua erottaa harvennettavan puuston osuus laskelmassa 

(mm. Tapio Palvelut Oy 2020).  

Uudistuskypsälle puustolle lasketaan pelkkä hakkuuarvo, sillä uudistuskypsien met-

sien odotusarvokerroin on yksi ja odotusarvolisä on nolla (Kuuluvainen ja Valsta 

2009, s. 156). Uudistuskypsällä metsiköllä tarkoitetaan sellaisia puustoja, jotka vas-

taavat metsänhoidon suositusten mukaisia ikä- ja läpimittarajoja, vaikka metsän uu-

distamisrajat ovat poistuneet metsälain päivitysten yhteydessä (Paananen 2009, s. 52–

53, Äijälä ym. 2019). Hakkuuarvo määritetään pääpuulajeittain ja useimmiten suosi-

tellaan, että heti uudistuskypsän puuston osuus eritellään laskelmassa. Puutavaralajien 

kantohintoina tulee käyttää useamman vuoden keskiarvoja. Mikäli tukkiosuudessa 

huomataan selviä laatuvirheitä, tulee sen puuston arvo laskea kuitupuuna (Paananen 

2009, s. 52–53). Uudistuskypsien metsien hakkuuarvo on usein merkittävä suhteessa 

kokonaisarvoon, jolloin uudistuskypsien kohteiden arviointiin tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Keskimääräiset uudistamiskustannukset on huomioitu jo summa-arvotaulu-

koiden laskennassa, jolloin näitä kustannuksia ei tarvitse vähentää laskelmassa (Tapio 

Palvelut Oy 2020). Mikäli arviointikohteella on useita uudistamattomia kuvioita, on 

uudistamiskustannukset hyvä eritellä laskelmassa (Paananen 2009, s. 52–53). 

 

3.6.2 Kokonaisarvon korjaus ja summa-arvomenetelmän kritiikki 

Erillisarvot, joita ovat metsämaan ja taimikoiden arvot sekä kasvatusmetsien hakkuu-

arvo ja odotusarvo ja uudistuskypsien metsien hakkuuarvo, muodostavat yhdessä 

summa-arvon, joka vastaa arviointikohteen metsätaloudellista arvoa (Tapio Palvelut  

Oy 2020). Jotta summa-arvosta päästään todennäköiseen markkina-arvoon, tulee 
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summa-arvolle tehdä prosentuaalinen kokonaisarvon korjaus, joka on useimmiten ne-

gatiivinen (esim. Ärölä ym. 2019). Pääasiassa kokonaisarvon korjauksella huomioi-

daan metsänomistuksen hallinnollisia ja verotuksellisia kuluja, joita ei huomioida suo-

raan summa-arvotaulukoissa. Kokonaisarvon korjauksessa voidaan huomioida myös 

muita tilan arvoon vaikuttavia tekijöitä (Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 156–158, 

Ärölä 2015). Kokonaisarvon korjaukselle ei ole olemassa erillisiä ohjeita tai käytän-

töjä, vaan se on perustunut arvioitsijan kokemukseen ja subjektiiviseen näkemykseen 

(esim. Hannelius 2001) 

Aiempien tutkimuksien mukaan (esim. Hannelius 2001, Airaksinen 2008, Airaksinen 

ym. 2011, Ärölä ym. 2019) summa-arvomenetelmä johtaa pääsääntöisesti liian korkei-

siin arvoihin. Tähän pääasiallisena syynä on Paanasen (2009, s. 55, 58) ja Ärölän ym. 

(2019) mukaan se, että summa-arvotaulukoissa ei ole voitu ottaa huomioon kaikkia 

metsikön arvoon vaikuttavia muita kuin puuntuotannollisia tekijöitä, kuten sijaintia ja 

muita erityisarvoja. Myös arvioitavana olevan metsätilan kehitys voi poiketa suuresti 

summa-arvotaulukoiden arvojen takana olevista kehityssarjoista.  

Lisäksi summa-arvomenetelmää on kritisoitu siitä, että summa-arvotaulukoiden las-

kennassa käytetyt korkokannat vaihtelevat alueittain ja kasvupaikoittain (esim. Han-

nelius 2001, Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 156). Lapissa korkokannat ovat selvästi 

muuta maata alhaisempia, jotta nettonykyarvoista saadaan positiivisia. Osaltaan met-

säsijoittajien tuottovaatimus voi erota selvästi taulukoiden perustana olevista lasken-

takoroista. Summa-arvotaulukot ovat laskettu ainoastaan metsänhoidon suositusten 

mukaisille kangasmaiden kohteille, joilla metsänhoitotyöt on tehty ajallaan. Näiden 

tekijöiden seurauksena summa-arvomenetelmän on havaittu johtavan lähes poikkeuk-

setta yliarvioon, jonka vuoksi kokonaisarvon korjaukselle on ollut tarvetta. Summa-

arvomenetelmässä käytettävien laskentakorkokantojen määrityksessä ei myöskään 

käytetä markkinainformaatiota, vaan laskentakorkokannat ovat määritetty käyttäen 

metsätaloudellisia tekijöitä, kuten optimaalista kiertoaikaa ja metsänkasvatuksen sisäi-

siä korkokantoja alueittain ja kasvupaikoittain (Holopainen ja Viitanen 2009, Tapio 

Palvelut Oy 2020). Summa-arvomenetelmä ei myöskään huomio metsätilamarkki-

noilla toteutuneita kauppahintoja tai muuta markkinainformaatiota, jonka myötä 

summa-arvomenetelmä ei täytä kansainvälisiä arviointistandardeja (Hannelius 2001, 

Holopainen ja Viitanen 2009). 
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Kokonaisarvon korjaukseen tulee sisällyttää metsätilan vuotuiset hallinto- ja verokulut 

ja kaupankäynnistä syntyvät kustannukset (Ärölä ym. 2019). Tärkeää on huomioida 

puun myyntitulojen verotus, jonka nettomääräinen vaikutus hakkuukelpoiseen puus-

ton arvoon on keskimäärin noin -19 prosenttia, eli puunmyynnin keskimääräisen en-

nakonpidätyksen verran (Ärölä 2015). Muita kokonaisarvon korjausta alentavia teki-

jöitä ovat muun muassa metsänhoitorästit, puuston huono laatu ja tuhot, kiinteistöra-

sitteet, metsätilan huono sijainti ja saavutettavuus (Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 

158). Arvoa nostavia tekijöitä ovat esimerkiksi suuret välittömät hakkuumahdollisuu-

det, valmis tiestö, erikoispuulajien merkittävä määrä, taloudelliset lisäarvot ja erityis-

oikeudet (Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 158). Mikäli arvoa alentavia tai nostavia te-

kijöitä on huomioitu jo metsikkökuviotasolla, ei niitä tarvitse huomioida enää koko-

naisarvon korjauksessa (Ärölä 2015). 

Airaksinen (2008, s. 90) esitti väitöstyössään summa-arvon kokonaisarvon korjauksen 

(%) jakamista erillisarvoittain seuraavasti: 

- Maapohja 1,00 

- Taimikko 0,20–0,40 

- Odotusarvopuusto 0,40–0,60 

- Uudistuskypsä puusto 0,50–0,90 

Airaksisen (2008) mukaan vastaavilla kertoimilla korjattu summa-arvo vastaa suoraan 

markkina-arvoa. Maapohjan arvoa ei tarvitse korjata. Suurin korjausprosentti on vas-

taavasti taimikoilla ja korjauksen tarve näyttää pienentyvän metsikön kiertoajan lop-

pua kohti. Tämän voidaan katsoa johtuvan aikapreferenssistä, sillä ihmiset arvostavat 

useimmiten lähitulevaisuudessa saatavia tuloja enemmän kuin kauempana tulevaisuu-

dessa saatavia tuloja (esim. Hannelius 2000, Airaksinen 2008).  

Kokonaisarvon korjausprosentti on vaihdellut tutkimusten mukaan noin 10–40 pro-

sentin välillä (Ärölä 2015). Kallatsan (2017) tutkimuksessa kokonaisarvon korjauspro-

sentiksi muodostui -17 %, kun taas aiemmissa tutkimuksissa korjausprosentin koko on 

ollut suurempi. Airaksisen ym. (2011) tutkimuksessa kokonaisarvon korjauksen suu-

ruus oli -27 % koko maan osalta.  

Kokonaisarvon korjausta on pidetty summa-arvomenetelmän heikoimpana kohtana, 

sillä se perustuu pääasiassa arvioitsijan kokemukseen subjektiiviseen näkemykseen ar-
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viointikohteesta (Hannelius 2001, Holopainen ja Viitanen 2009, Ärölä ym. 2019). Ko-

konaisarvon korjaukselle ei ole olemassa teoreettisia perusteita eikä käytännön ohjeita, 

jonka takia kokonaisarvon korjausta on käytetty käytännön arviointityössä hyvin vaih-

televasti ja eri perustein (Hannelius 2001). Osaltaan vaikeutta lisää se, tuleeko arvoa 

alentavia tai nostavia tekijöitä huomioida jo kuviotasolla vai kokonaisarvon korjauk-

sessa. Menetelmälle on ironista ja ristiriitaista, että tarkasti määriteltyjä metsäkiinteis-

tön erillisarvoja korjataan lopuksi summittaisella kokonaisarvon korjauksella. 

 

3.6.3 Keskeiset tutkimukset kauppahinnan ja summa-arvon suhteesta 

Summa-arvomenetelmää koskevissa keskeisissä tutkimuksissa (Metsän hinta Suo-

messa 2006–2007 ja Metsän hinta Suomessa 2015–2016) summa-arvon on huomattu 

selittävän hyvin kauppahinnan muodostumista. Tutkimuksissa on päädytty varsin hy-

viin selitysasteisiin, mutta suhteellisissa keskivirheissä on ollut enemmän vaihtelua. 

Kallatsan (2017) tutkimuksessa (Metsän hinta Suomessa 2015–2016 osajulkaisu) 

kauppahintaa selittävinä tekijöinä käytettiin summa-arvoa ilman odotusarvolisää ja 

lämpösummaa. Tutkimusaineiston koko oli 1 018 metsätilakauppaa. Koko maan osalta 

mallin selitysaste oli yli 93 % ja muilla alueilla (1. Eteläinen Suomi 2. Pohjanmaa 3. 

Järvi-Suomi 4. Lappi) mallien selitysaste nousi yli 90 prosenttiin. Pelkästään summa-

arvolla ilman odotusarvolisää pystyttiin selittämään noin 89–95 prosenttia kauppahin-

tojen vaihtelusta alueellisesti. Suhteellinen keskivirhe oli pienintä eteläisen Suomen 

alueella, jossa kauppojen määrä oli suuri, kun taas Lapin alueella kauppojen määrä oli 

muuta Suomea merkittävästi pienempi ja suhteelliset keskivirheet suurempia. Kallatsa 

(2017) muodosti myös summa-arvon osatekijöistä kauppahintaa selittäviä alueellisia 

malleja käyttäen selittävinä tekijöinä maapohjan ja puuston arvoa eteläisessä Suo-

messa, Keski- ja Itä-Suomessa sekä Lapissa. Pohjanmaan alueella merkitseviä selittä-

viä tekijöitä olivat myös taimikoiden arvo ja lämpösumma. Koko Suomen osalta osa-

tekijöiden mallin selitysaste oli 93,65 % ja alueellisesti selitysasteet vaihtelivat 89–95 

prosentin välillä. 

Airaksisen ym. (2011) Metsän hinta Suomessa 2006–2007 -tutkimuksessa hintamal-

lien aluejako muodostui metsäkeskusalueista. Metsäkeskusalueet jaettiin sijainnin pe-

rusteella Etelä-Suomen, Keski-Suomen ja Pohjois-Suomen alueisiin. Metsäkauppa-ai-

neiston koko oli vain 327 kauppaa. Hintamalleissa Airaksinen ym. (2011) käyttivät 
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selittävinä tekijöinä myös summa-arvoa ilman odotusarvolisää ja lämpösummaa. 

Koko maan kattavan mallin selitysaste oli 89,8% ja alueellisesti selitysasteet vaihteli-

vat 74,5 ja 93,3 prosentin välillä. Pelkällä summa-arvolla ilman odotusarvolisää pys-

tyttiin selittämään koko maan osalta 66,4 % kauppahintojen vaihtelusta. Airaksinen 

ym. (2011) tarkastelivat myös koko maan osalta taimikkovaltaisten, kasvatusmetsien 

ja päätehakkuukypsien metsien hintamalleja, joissa selitysasteet vaihtelivat 83,3 ja 

92,7 prosentin välillä pienimmän selitysasteen ollessa taimikkovaltaisilla tiloilla. 

Summa-arvon koko maan kattavassa osatekijämallissa Airaksinen ym. (2011) päätyi-

vät 89,8 % selitysasteeseen suhteellisen keskivirheen ollessa 43,7 %.  
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4. Aineisto ja menetelmät 

 

4.1 Kauppahinta-aineiston käsittely ja keskeiset tunnusluvut 

 

4.1.1 Kauppahinta-aineiston käsittely 

Kauppahinta-analyysissa käytetty toimeksiantajalta saatu aineisto käsittää 4 610 met-

sätilakauppaa vuosilta 2017–2020 (1.1.2017 – 31.10.2020). Metsätilakaupat voivat 

olla kiinteistön tai määräalan kauppoja ja ne voivat koostua useista tilakokonaisuuk-

sista. Tilakauppojen oikeellisuutta ei tarkistettu enää tutkimusvaiheessa Maanmittaus-

laitoksen palvelusta. Metsätilakaupan piti olla edustava, ei sukulaiskauppa, ja olla so-

velias seuraavien rajoitteiden mukaisesti:  

- Metsätilakauppa ei saa olla luonteeltaan sukulaiskauppa tai esimerkiksi pakko-

huutokauppa 

- Kiinteistön/määräalan pinta-alan on oltava vähintään 10 hehtaaria 

- Tilakaupan kohteena olevan metsäkiinteistön on oltava metsätalouskäytössä 

eikä kiinteistöllä saa olla merkittäviä erityisarvoja 

- Kiinteistön luovutusajankohta on aikavälillä 1.1.2017 – 31.10.2020 

- Kiinteistöön ei kohdistu rasitteita valtion tai kunnan puolelta 

- Selviä ali- ja ylihintoja ei oteta huomioon 

Metsätilakaupoille selvitettiin seuraavat tunnukset tilakaupan yhteydessä tai avoimen 

metsävaratiedon avulla tutkimuksen toimeksiantajan toimesta: 

- Sijainti: kunta, maakunta ja koordinaatit 

- Kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus ja myyntivuosi 

- Kokonais- ja metsäpinta-ala (ha) 

- Taimikoiden ja päätehakkuukypsien metsien osuus metsäpinta-alasta (ha)  

- Turvemaan osuus metsämaan pinta-alasta (%) 

- Kasvupaikkaindeksi ja lämpösumma 

- Kokonais- ja keskitilavuus (m3 ja m3/ha) sekä tukkiprosentti (%) 

- Pyyntihinta ja summa-arvo (€), kauppahinta (€ ja €/ha) 
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Kauppakohtainen lämpösumma selvitettiin metsäkiinteistön sijainnin ja rasteriaineis-

ton perusteella QGIS-ohjelmassa. Mikäli kiinteistölle ei saatu selvitettyä lämpösum-

maa suoraan, laskettiin näille kiinteistölle lämpösumma vastaavan kunnan toteutunei-

den kiinteistökauppojen keskiarvona, joille lämpösumma saatiin laskettua QGIS-oh-

jelmassa. Kasvupaikkaindeksi kuvaa tilatasolla kasvupaikkaluokkien jakaumaa kuvi-

oittain. Kasvupaikkaindeksi saa sitä positiivisemman indeksin, mitä enemmän tilalla 

on tuoretta kangasta rehevämpiä kuvioita ja negatiivisen arvon vuorostaan, mitä enem-

män tilalla on kuivahkoa kangasta karumpia kasvupaikkoja. 

Lopulliseen kauppahinta-aineistoon hyväksyttiin 4 599 metsätilakauppaa. Aineistosta 

jouduttiin poistamaan kiinteistöjä, mikäli niiden pinta-ala oli alle 10 hehtaaria tai niiltä 

puuttui keskeisiä kauppahintaa selittäviä tunnuksia, kuten puuston keski- ja kokonais-

tilavuus. Lisäksi selvästi poikkeavia havaintoja poistettiin. Keskeisenä syynä olivat 

hyvin taimikkovaltaiset kohteet, jossa maksettu kauppahinta oli merkittävän suuri suh-

teessa puuston tilavuuteen.  

Kauppahinta-aineiston metsätilakaupat jakautuivat seuraavasti maakunnittain vuosina 

2017–2020 (Taulukko 3, sarake A). Ahvenanmaan maakunnassa tapahtuneita tila-

kauppoja ei huomioida tutkimuksessa. Taulukossa 3 (sarake B) on lisäksi Maanmit-

tauslaitoksen tilastoimat edustavat, yli 10 hehtaarin metsätilakaupat vuosilta 2017–

2020 (1.1.2017–31.10.2010). Tämän tutkimuksen kauppahinta-aineiston (sisältää met-

sävaratiedon) kokonaiskattavuus verrattuna Maanmittauslaitoksen ylläpitämään 

kauppa-hintatilastoon (ei sisällä metsävaratietoa) on noin 50 %. Maakuntakohtaiset 

erot ovat paikoin tätä suurempia. 
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Taulukko 3. Edustavat, yli 10 hehtaarin metsätilakaupat vuosina 2017-
2020 tutkimuksen kauppahinta-aineiston ja Maanmittauslaitoksen tilas-
toinnin mukaan. (Maanmittauslaitos 2020b) 

Maakunta A. Kauppahinta-aineisto B. Maanmittauslaitos 

Uusimaa 37 142 

Varsinais-Suomi 98 214 

Satakunta 141 302 

Kanta-Häme 77 144 

Pirkanmaa 324 477 

Päijät-Häme 100 173 

Kymenlaakso 155 282 

Etelä-Karjala 160 283 

Etelä-Savo 360 709 
Pohjois-Savo 353 733 

Pohjois-Karjala 448 927 

Keski-Suomi 426 664 

Etelä-Pohjanmaa 284 716 

Pohjanmaa 147 382 

Keski-Pohjanmaa 156 227 

Pohjois-Pohjanmaa 749 1 687 

Kainuu 294 617 

Lappi 294 685 

 

4.1.2 Kauppahinta-aineiston keskeiset tunnusluvut 

Kauppahinta-aineistossa maksetut kauppahinnat vaihtelivat 7 000 ja 1 700 000 euron 

välillä. Pienimmän ja suurimman hehtaarihinnan väli oli 15 358 euroa (328 €/ha ja 

15 682 €/ha). Kauppahintoja ei deflatoitu. Pienimmän hehtaarimääräisen kaupan koko 

oli 10 hehtaaria, kuten aineistoa oli rajattu metsäkiinteistökauppojen minimikoon pe-

rusteella, ja suurimman vastaavasti 1 180 hehtaaria. Kokonaistilavuudeltaan pienin 

kauppa oli 12 m3 ja suurin 55 978 m3. Tilavuudeltaan pienimmässä metsäkiinteistö-

kaupassa oli kyse täysin taimikkovaltaisesta kohteesta, jossa taimikoiden osuus met-

sämaan pinta-alasta oli 100 %.  

Keskimääräinen metsätilakauppa oli kooltaan 41 hehtaaria ja kaupat sisälsivät metsä-

maata keskimäärin 35 hehtaaria. Turvemaiden osuus oli keskimäärin 23 % metsämaan 

pinta-alasta. Keskimäärinen kauppahinta oli 111 361 euroa ja hehtaarihinta 3 524 eu-

roa. Keskimääräisissä hehtaarihinnoissa oli havaittavissa selkeää alueellista vaihtelua, 
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mikä on loogista alueittain vaihtelevan kasvupotentiaalin ja tuotto-odotuksien perus-

teella. Hehtaarihinnat seurasivat hyvin etenkin puuston keskitilavuuden kasvua: puus-

toisista tiloista maksettiin paremmin. Taulukossa 4 on kuvattu kauppahinta-aineiston 

tarkemmat tunnusluvut. 

Taulukko 4. Kauppahinta-aineiston keskeiset tunnusluvut (n=4599). 

Muuttuja Kes-
kiarvo 

Keskiha-
jonta 

Alakvar-
tiili 

Medi-
aani 

Yläkvar-
tiili 

Kauppahinta (€) 111 361 116 716 47 500 78 000 133 000 

Kauppahinta (€/ha) 3 524 1 991 2 042 3 192 5 471 

Pinta-ala (ha) 41 48 17 27 46 

Metsämaan pinta-ala (ha) 35 34 16 24 41 

Kokonaistilavuus (m3) 3 367 3 318 1 514 2 440 4 117 

Keskitilavuus (m3/ha) 102 45 71 98 129 

Tukkiprosentti (%) 27 15 16 26 37 

Taimikoiden osuus metsämaasta (ha) 9 11 2 6 12 

Hakkuukypsän puuston osuus metsä-
maasta (ha) 4 6 0 2 5 

Turvemaan osuus metsämaasta (%) 23 25 0 14 38 

Lämpösumma 1 132 132 1 065 1 132 1 242 

 

4.2 Markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän aineiston käsittely ja keskeiset 

tunnusluvut 

 

4.2.1 Markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän aineiston käsittely 

Markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän (luku 3.5.2) laskentaa varten valittiin kaup-

pahinta-aineistosta 300 tuoreinta metsätilakauppaa vuodelta 2020. Oletuksena oli, että 

kyseisillä metsäkiinteistöillä ei ole ehditty tehdä hakkuutoimenpiteitä kaupanteon jäl-

keen. Kauppahinta-aineiston päivitystavan johdosta metsätilakauppoja ei saatu jokai-

sesta maakunnasta kyseisellä aikajaksolla, vaan tilakaupat painottuivat Varsinais-Suo-

men, Satakunnan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjan-

maan ja Kainuun maakuntiin, vaikka muissakin maakunnissa on tehty kyseisellä aika-

välillä metsätilakauppoja. 
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Kyseisille 300 metsätilakaupalle haettiin Metsäkeskuksen avoimen metsävaratiedon 

rajapinnasta xml-muotoiset metsävaratiedot ja metsäkiinteistön tiedot haettiin Maan-

mittauslaitoksen rajapinnasta kiinteistötunnuksen avulla. Ohjelmana käytettiin Tapio 

ForestKIT-metsäsuunnitteluohjelmistoa. Metsävaratietojen hankinnassa huomattiin 

seuraavia ongelmia, jonka takia markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän analyysiin 

valikoitui ensivaiheessa 230 kiinteistöä tavoitellun 300 kiinteistön sijasta: 

- Kiinteistöä ei löytynyt Maanmittauslaitoksen rajapinnasta 

- Kiinteistölle ei löytynyt metsävaratietoja 

- Kauppahinta-aineistossa oleva metsätilan pinta-ala erosi merkittävästi Maan-

mittauslaitoksen ja avoimen metsävaratiedon pinta-alasta (alle 10 ha tai mer-

kittävästi pienempi tai suurempi pinta-ala) 

Erot metsäkiinteistöjen pinta-aloissa johtuivat todennäköisesti siitä, että tilakaupat 

saattoivat koostua useammista tilakokonaisuuksista tai määräaloista. Kyseisten 230 

metsätilakaupan pinta-aloissa havaittiin edelleen selkeitä eroja kauppahinta-aineiston 

vastaavaan pinta-alaan. Kauppahintamallien ja markkinapohjaisen tuottoarvomenetel-

män tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi pinta-alaltaan merkittävästi eroavat kiinteis-

töt poistettiin aineistosta siten, että pinta-alan sallittiin heittää korkeintaan 5 prosenttia 

suuntaansa. Tällöin aineistoon valikoitui 158 kiinteistöä, jakautuen seuraavasti maa-

kunnittain (Taulukko 5): 

Taulukko 5. Markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän aineiston jakautu-
minen maakunnittain (n=158). 

Maakunta Kauppahinta-aineisto 

Varsinais-Suomi 7 

Satakunta 20 

Kymenlaakso 17 

Etelä-Karjala 11 

Pohjois-Karjala 34 

Pohjois-Pohjanmaa 42 

Kainuu 27 
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4.2.2 Markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän aineiston keskeiset tunnuslu-

vut 

Markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän analyysiin valikoitui lopulta 158 metsä-

kiinteistöä. Kyseiset kiinteistöt ovat mukana myös koko kauppahinta-aineistossa. Kes-

kimääräinen tilakoko oli 41 hehtaaria, kuten myös koko kauppahinta-aineistossa oli. 

Keskimääräinen metsämaan pinta-ala oli 36 hehtaaria. Markkinapohjaisen tuottoarvo-

analyysin metsäkiinteistöt olivat keskimäärin jokseenkin puustoisempia kokonais- ja 

keskitilavuuden sekä taimikkovaltaisuuden perusteella kuin koko kauppahinta-aineis-

tossa. Myös keskimääräiset kauppa- ja hehtaarihinnat olivat hiukan suurempia kuin 

kauppahinta-aineistossa. Hintaerot johtuvat todennäköisesti hiukan puustoisemmista 

kohteista ja yleisestä hintojen noususta markkinatilanteen kiristymisen seurauksena. 

Metsämaasta oli keskimäärin 31 % turvemaata, kun vastaavasti kauppahinta-aineis-

tossa luku oli 23 %.  

Taulukossa 6 on esitetty markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän aineiston keskeiset 

tunnusluvut tarkemmin: 

Taulukko 6. Markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän aineiston keskeiset 
tunnusluvut (n=158). Suluissa on koko kauppahinta-aineiston vastaavat lu-
vut (n=4599). 

Muuttuja Keskiarvo Keskiha-
jonta 

Alakvar-
tiili Mediaani Yläkvartiili 

Kauppahinta (€) 122 963 
(111 361) 

119 187 
(116 716) 

49 575 
(47 500) 

86 860 
(78 000) 

142 580 
(133 000) 

Kauppahinta (€/ha) 3 872 
(3 524) 

2 502 
(1 991) 

1 917 
(2 042) 

3 203 
(3 192) 

5 090  
(5 471) 

Pinta-ala (ha) 41  
(41) 

43  
(48) 

17  
(17) 

26  
(27) 

48  
(46) 

Metsämaan pinta-ala (ha) 36  
(35) 

36  
(34) 

15  
(16) 

23  
(24) 

44  
(41) 

Kokonaistilavuus (m3) 3 491 
(3 367) 

3 286  
(3 318) 

1 600  
(1 514) 

2 512 
(2 440) 

4 272  
(4 117) 

Keskitilavuus (m3/ha) 106  
(102) 

51  
(45) 

72  
(71) 

96  
(98) 

134  
(129) 

Tukkiprosentti (%) 26  
(27) 

16  
(15) 

16  
(16) 

23  
(26) 

37 
(37) 

Taimikoiden osuus metsä-
maasta (ha) 

8  
(9) 

12  
(11) 

1  
(2) 

5  
(6) 

11  
(12) 

Hakkuukypsän puuston osuus 
metsämaasta (ha) 

4  
(4) 

5  
(6) 

0  
(0) 

2  
(2) 

6  
(5) 

Turvemaan osuus metsä-
maasta (%) 

31  
(23) 

25  
(25) 

8  
(0) 

27 
(14) 

46  
(38) 

Lämpösumma 1141  
(1 132) 

123  
(132) 

1070 
(1065) 

1 112 
(1 132) 

1251  
(1 242) 
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4.3 Käytetyt menetelmät 

 

4.3.1 Regressioanalyysi 

Kauppa-arvomenetelmässä metsätilan todennäköistä markkina-arvoa voidaan ennus-

taa yksittäishavaintoihin perustuvan tai kokemusperäisen menetelmän sekä regressio-

menetelmän avulla (esim. Paananen 2009, s. 33–34). Tässä tutkimuksessa kauppa-ar-

von määrittämisessä käytetään regressiomenetelmää.  

Regressiomenetelmä perustuu lineaariseen regressioanalyysiin, jossa metsätilan kaup-

pahinnan tai hehtaarihintojen vaihtelua, selitettävää tekijää, pyritään selittämään yh-

den tai useamman selittävän tekijän avulla. Mellinin (2006) ja Montgomeryn ym. 

(2012, s. 68) mukaan useamman selittävän tekijän lineaarinen malli on muotoa (yhtälö 

4): 

 

𝑌𝑌𝑖𝑖 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋𝑖𝑖2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑋𝑋𝑖𝑖𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑛𝑛. (4) 

 

Kaavassa Yi on selitettävän tekijän satunnainen, havaittu arvo yksikössä i, β0 vakioter-

min regressiokerroin, βk on selittäjän j ∈{1,2,…,k} kerroin, Xij on selittävän tekijän j 

satunnainen, havaittu arvo yksikössä i ja ɛi on virhetermin satunnainen, ei-havaittu 

arvo yksikössä i (Mellin 2006). Selittävän tekijän arvon 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 muuttuessa yhden yksikön 

verran regressiokertoimesta 𝛽𝛽𝑖𝑖 nähdään, kuinka paljon sillä on vaikutusta todennäköi-

seen markkina-arvoon eli selitettävään tekijään 𝑌𝑌𝑖𝑖, kun muiden tekijöiden oletetaan 

pysyvän samana. 

Regressioanalyysin pääasiallisena tehtävänä on löytää mallin parametreille eli vakio-

kertoimelle β0, ja selittävien tekijöiden Xij kertoimille Bj arvot. Mallin parametrit esti-

moidaan käyttäen pienimmän neliösumman menetelmää, jossa minimoidaan virheter-

mien ɛi neliösumma regressiokertoimien suhteen (Mellin 2006, Montgomery ym. 

2012, s. 13). Kun virhetermien ɛi neliösumma on minimoitu, minimoituu myös mallin 
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ennustevirhe, kun malli on sovitettu ja kuvaa mahdollisimman hyvin havaintojoukkoa. 

Neliösumman kaava on muotoa (Mellin 2006, yhtälö 5): 

 

∑ 𝜀𝜀𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = ∑ (𝑦𝑦1 − 𝛽𝛽0𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 − 𝛽𝛽1𝛽𝛽𝑖𝑖1 − 𝛽𝛽2𝑥𝑥𝑖𝑖2 − ⋯− 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘)2.  (5) 

 

Tilastotieteellisin kriteerein regressiomalleihin voidaan valita tietty määrä selittäviä 

tekijöitä kulloisenkin valintateorian mukaan, joita voivat olla askellus alaspäin ja as-

keltava regressio (Mellin 2006). Tässä tutkimuksessa pyritään muodostamaan ja ra-

portoimaan erilaisia kauppahintamalleja, jolloin hehtaarihintaan vaikuttavista selittä-

vistä tekijöistä saadaan parempi ja kattavampi käsitys.  

Laadittujen kauppahintamallien eli regressiomallien käytettävyyttä ja sopivuutta tar-

kastellaan absoluuttisen ja suhteellisen keskivirheen sekä korjatun selitysasteen avulla 

(mm. Kangas ym. 2004, s. 13–17).  

 

4.3.2 Sisäisten korkokantojen laskenta 

Metsäkeskuksen avoimen metsävaratiedon rajapinnasta saadut kiinteistökohtaiset 

xml-metsävaratiedot ajetaan Simosol-yhtiön IPTIM Assets -laskentaohjelmistoon (Si-

mosol 2021). IPTIM Assets -laskentaohjelmistossa simuloidaan metsien kasvua 

kasvu- ja tuotosmallien avulla, jolloin metsänhoito- ja hakkuutoimenpiteiden ajan-

kohta ja voimakkuus saadaan selville. Tässä tutkimuksessa käytetään valtakunnalli-

sesti testattuja ja alueellisesti kalibroituja Luonnonvarakeskuksen laatimia Motti-kas-

vumalleja. Metsänhoitotyöt ja hakkuuvaihtoehdot perustuvat metsänhoidon suositus-

ten mukaiseen metsien käsittelyyn (Äijälä ym. 2019). Simuloinnissa joka kuviolle ge-

neroidaan suuri joukko vaihtoehtoisia toimenpideketjuja variomalla metsänhoitotöi-

den ja hakkuiden ajoitusta sekä toteutusta. Optimointivaiheessa etsitään taloudellisesti 

paras, eli kassavirtojen nettonykyarvon maksimoiva toimenpideohjelma lineaarisen 

optimoinnin avulla. 

Tuottoarvolaskentaan tulevien metsätilojen kauppahintoja ei deflatoitu. Puutavaralaji-

hintoina käytetään Luonnonvarakeskuksen tilastoimia, alueellisia keskihintoja vuo-
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silta 2015–2019 (Luonnonvarakeskus 2020a). Puutavaralajihinnat muutettiin reaali-

siksi vuoden 2019 hintatasoon. Deflatoinnissa voidaan käyttää joko tuottajahintain-

deksiä tai kuluttajahintaindeksiä: tuottajahintaindeksi kuvaa hintojen kehitystä teolli-

suuden kannalta, kun taas kuluttajahintaindeksi kuvaa tilannetta tavallisen kuluttajan 

näkökulmasta (Tilastokeskus 2020a, Tilastokeskus 2020b). Tässä tutkimuksessa puu-

tavaralajihinnat deflatoidaan tuottajahintaindeksin yhteydessä ilmoitetun verollisen 

kotimarkkinoiden perushintaindeksin (entinen tukkuhintaindeksi, Tilastokeskus 

2020b) mukaan vuoden 2019 hintatasoon.  

Metsänhoitotöissä käytettiin vuoden 2019 toimenpidehinnastoja, jotka saatiin Luon-

nonvarakeskuksen tilastopalvelusta (Luonnonvarakeskus 2020b). Metsänhoitotöiden 

kustannuksia ei deflatoida.  

Sisäisten korkokantojen laskennassa mukaillaan samaa lähestymistapaa kuin Järvisen 

(2017) tutkimuksessa. Aluksi metsiköiden kehitystä ja käyttöä optimoidaan 4 % kor-

kokannalla 100 vuoden aikajaksolla. Laskennan myötä saadaan selville metsätilan 

tuottoarvo eli laskennan aikajakson kuluessa saatavien kassavirtojen nettonykyarvo. 

Tämän lisäksi saadaan jäännöspuustolle arvo, joka on laskettu Pukkalan (2005) tuot-

toarvomalleilla. Kun metsätilakaupan kohteena olevan metsäkiinteistön tuottoarvo ja 

jäännöspuuston arvo tiedetään, voidaan kaupan sisäinen korkokanta iteroida asetta-

malla tuottoarvo vastaamaan metsäkiinteistöstä maksettua kauppahintaa ja varainsiir-

toveroa (4 %). Sisäinen korkokanta on se korko, jolla kauppahinnan ja varainsiirtove-

ron summa vastaa tulevaisuudessa saatavien kassavirtojen nettonykyarvoa (Kuuluvai-

nen ja Valsta 2009, s. 68). Kyseessä ei ole siis niin sanottu markkinoilta johdettu im-

plisiittinen korkokanta.  

Sisäisten korkokantojen laskentakaava on seuraavaa muotoa, jossa A1 on hankintakus-

tannus, A2 varainsiirtovero, Bt laskentajakson tulot ja Ct laskentajakson kulut, D jään-

nöspuuston arvo laskentajakson lopussa ja r on korkokanta (Yhtälö 6): 

 

𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 = NPV = ∑ 𝐵𝐵𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

− ∑ 𝐶𝐶𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑇𝑇
𝑡𝑡=0

𝑇𝑇
𝑡𝑡=0 + 𝐷𝐷.  (6) 
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Kauppojen sisäisistä korkokannoista muodostetaan koko aineiston kattava diskontto-

korkokanta, jolla tuottoarvolaskenta optimoidaan uudelleen IPTIM Assets -metsä-

suunnittelujärjestelmässä. 

Markkinapohjaisen tuottoarvolaskennan ja kauppa-arvomallien paremmuutta tarkas-

tellaan absoluuttisen ja suhteellisen keskivirheen avulla (mm. Kangas ym. 2004, s. 13–

17).  
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5. Tulokset 

 

5.1 Kauppahintamalleilla saadut tulokset 

Kauppahintamalleissa pyrittiin selittämään hehtaarihintojen vaihtelua toisin kuin 

aiemmissa keskeisissä tutkimuksissa, joissa on selitetty kauppahintojen vaihtelua 

(Hannelius 2000, Haapaniemi 2019 ja Ikäheimonen 2019). Hehtaarihintojen vaihtelun 

selittämistä puoltaa ennen kaikkea vertailukelpoisuus: kokonaishinnat eivät ole vertai-

lukelpoisia keskenään. Kuvassa 8 nähdään, kuinka hehtaarihinnat vaihtelevat aineis-

tossa: hehtaarihinnoissa on havaittavissa selkeää vaihtelua, mutta valtaenemmistö heh-

taarihinnoista asettuu alle 5 000 €/ha tasolle. 

 

Kuva 8. Hehtaarihintojen vaihtelu aineistossa (n=4599). 

Toinen lähtökohtainen ero aiempiin tutkimuksiin on se, että regressioanalyysin perus-

tana on koko maan kattava malli, jossa maakunnat ovat dummy-luokkamuuttujia. 

Usein regressioanalyysissa käytetään kvantitatiivisia muuttujia selittäjinä. Kvalitatii-

visille selittäville muuttujille (kuten maakunnille) täytyy tehdä numeerinen dummy-

luokitus, jotta ne voidaan ottaa regressioanalyysiin mukaan (mm. Taanila 2020). 

Aiemmissa kauppa-arvoa koskevissa tutkimuksissa tutkimusaineisto on jaettu val-

miiksi maantieteellisesti eri alueisiin. Dummy-luokittelun avulla hehtaarihinnat ennus-

tetaan vakiomuuttujan, tässä tapauksessa Uudenmaan maakunnan perusteella, jota 
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kauppahintamallien estimoimat maakunnalliset arvot täydentävät. Vuosimuuttujalle 

koodattiin seuraavat arvot: 2017 = 0, 2018 = 1, 2019 = 2 ja 2020 = 3. Muiden selittä-

vien tekijöiden oletettiin vaikuttavan samalla tavalla koko maan tasolla. Taulukossa 7 

on esitetty kauppahintamallien keskeiset tulokset. Taulukon alalaidasta löytyy malli-

kohtaiset tilastolliset tunnukset, joita ovat korjattu selitysaste (R2 %) sekä absoluuttiset 

ja suhteelliset keskivirheet (RMSE, RMSE %). 
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Taulukko 7. Kauppahintamallien tulokset maakunta- ja mallikohtaisesti. 
Muuttujariveillä ovat mallikohtaiset parametriestimaatit sekä tilastollinen 
merkitsevyys ja alapuolella parametriestimaatin hajonta. Taulukon ala-
laidassa ovat mallikohtaiset tilastolliset tunnukset. 

Maakunta Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 
Uusimaa (vakio) 5 262,5 *** 1 669,0 *** 1 235,5 *** 679,9 *** 

 (256,6) (140,2) (139,2) (122,1) 
Varsinais-Suomi 324,1 -25,1 9,7 -67,4 

 (297,9) (158,2) (154,0) (134,8) 
Satakunta -450,1 -624,0 *** -577,6 *** -523,6 *** 

 (285,5) (151,6) (147,6) (128,6) 
Kanta-Häme 169,1 75,2 107,8 89,2 

 (308,7) (163,9) (159,6) (139,1) 
Pirkanmaa -674,0 * -742,1 *** -705,7 *** -669,4 *** 

 (268,6) (142,6) (138,9) (120,9) 
Päijät-Häme -200,4 -138,2 -105,0 -120,8 

 (297,6) (158,0) (153,8) (133,8) 
Kymenlaakso -1 070,0 *** -827,9 *** -749,6 *** -611,9 *** 

 (282,9) (150,2) (146,3) (127,6) 
Etelä-Karjala -749,8 ** -666,0 *** -612,6 *** -584,2 *** 

 (282,0) (149,8) (145,8) (126,9) 
Etelä-Savo -884,1 *** -731,7 *** -707,8 *** -681,5 *** 

 (267,2) (141,9) (138,2) (120,4) 
Pohjois-Savo -1 754,4 *** -1 413,5 *** -1 365,9 *** -1 122,6 *** 

 (267,5) (142,1) (138,3) (120,6) 
Pohjois-Karjala -1 739,7 *** -1 632,6 *** -1 601,1 *** -1 363,8 *** 

 (264,9) (140,6) (136,9) (119,3) 
Keski-Suomi -1 362,0 *** -1 162,5 *** -1 132,6 *** -1 026,3 *** 

 (265,4) (140,9) (137,2) (119,4) 
Etelä-Pohjanmaa -2 626,3 *** -1 845,0 *** -1 745,2 *** -1 568,5 *** 

 (270,5) (143,8) (140,1) (122,2) 
Pohjanmaa -2 109,1 *** -1 837,5 *** -1 731,1 *** -1 300,0 *** 

 (284,3) (151,0) (147,1) (128,6) 
Keski-Pohjanmaa -3 036,7 *** -2 200,1 *** -2 104,2 *** -1 734,6 *** 

 (282,7) (150,3) (146,4) (128,2) 
Pohjois-Pohjanmaa -3 487,2 *** -2 435,1 *** -2 370,0 *** -1 927,4 *** 

  (260,8) (138,9) (135,2) (118,2) 
 Kainuu  -3 416,2 *** -2 517,5 *** -2 488,9 *** -2 121,1 *** 

  (270,0) (143,6) (139,8) (122,4) 
 Lappi  -4 292,5 *** -2 688,6 *** -2 680,2 *** -2 241,7 *** 

  (270,0) (144,1) (140,3) (122,8) 
 Keskitilavuus   30,8 *** 32,9 *** 27,9 *** 

   (0,29) (0,31) (0,30) 
 Taimikoiden osuus metsämaasta (ha)    19,4 *** 12,0 *** 

    (1,22) (1,08) 
 Tukkiprosentti     33,6 *** 
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     (0,90) 
 Vuosi  193,1 *** 169,8 *** 169,8 *** 174,1 *** 

  (20,8) (11,0) (10,8) (9,43) 
 Korjattu R2 %  41,05 83,38 84,25 88,11 

 RMSE  1 525,6 810,0 788,5 685,8 
 RMSE %  43,3 23,0 22,4 19,5 

 N  4 599 4 599 4 599 4 521 

 Tilastollinen merkitsevyys  *** (0,001) ** (0,01) * (0,05)  

Luodut kauppahintamallit muodostuvat seuraavasti taulukon 7 perusteella:  

- Malli 1: Hehtaarihintaestimaatti = 5 262,5 (Uusimaa, vakio) + maakuntakoh-

tainen parametriestimaatti + 193,1 * vuosi 

- Malli 2: Hehtaarihintaestimaatti = 1 669,0 (Uusimaa, vakio) + maakuntakoh-

tainen parametriestimaatti + 30,8 * keskitilavuus + 169,8 * vuosi 

- Malli 3: Hehtaarihintaestimaatti = 1 235,5 (Uusimaa, vakio) + maakuntakoh-

tainen parametriestimaatti + 32,9 * keskitilavuus + 19,4 * taimikoiden osuus 

metsämaasta (ha) + 169,8 * vuosi 

- Malli 4: Hehtaarihintaestimaatti = 679,9 (Uusimaa, vakio) + maakuntakohtai-

nen parametriestimaatti + 27,9 * keskitilavuus + 12,0 * taimikoiden osuus met-

sämaasta (ha) + 33,6 * tukkiprosentti + 174,1 * vuosi 

Hehtaarihinnoista päästään todennäköiseen markkina-arvoon, kun kerrotaan hehtaari-

hintaestimaatti metsätilan kokonaispinta-alalla. 

Ensimmäinen kauppahintamalli (Malli 1) sisältää ainoastaan maakunnan ja vuoden 

selittävänä tekijänä. Mallin 1 vakioon (Uusimaa) lisätään maakuntakohtainen para-

metriestimaatti sekä vuosimuuttujan parametriestimaatti. Tällä yksinkertaisella mal-

lilla päästään reiluun 41 % selitysasteeseen, joskin absoluuttinen ja suhteellinen kes-

kivirhe jäävät suureksi (1 526 €/ha ja 43,3 %). Mallin parametriestimaatit käyttäyty-

vät loogisesti: mitä pohjoisemmaksi mennään Uudestamaasta, sitä pienempi hehtaari-

kohtainen arvo. Vuosimuuttuja saa positiivisen parametriestimaatin ja se on tilastolli-

sesti merkitsevä 0,1 % tasolla.  

Kauppahintamalleja laadittaessa havaittiin vahvoja korrelaatioita hehtaarihintojen 

(€/ha), keskitilavuuden (m3/ha), taimikoiden osuuden metsämaasta (ha), uudistuskyp-

sän puuston osuuden metsämaasta (ha) ja tukkiprosentin (%) välillä (Liite 1). Malliin 
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2 lisättiin maakunta- ja vuosimuuttujan lisäksi keskitilavuus, jolloin mallin seli-

tysaste koheni huomattavasti aina yli 83 prosenttiin. Keskitilavuus vaikuttaa selittä-

vän hyvin maksettuja hehtaarihintoja ja on 0,1 % tasolla tilastollisesti merkitsevä. 

Maakuntakohtaisten vakiotermien arvo putoaa suhteessa Malliin 1, kun keskitilavuus 

lisätään selittäväksi tekijäksi, mikä osoittaa sen, että puuston määrällä on keskeinen 

vaikutus maksettuihin hehtaarihintoihin. Maakuntakohtaiset parametriestimaatit kui-

tenkin tarkentuvat, sillä hajonta pienenee merkittävästi. Keskitilavuuden parametries-

timaatin arvo 30,8 €/m3 on looginen ja tarkka, sillä parametriestimaatin hajonta on 

vain 0,3 €/ha. Parametriestimaatin arvo tarkoittaa, että yksi kuutiometri puuta lisää 

hehtaarilla lisää hehtaarihintaa keskimäärin 30,8 euroa. Kauppahinta-aineistossa puu-

kuutiometristä maksettu hinta oli keskimäärin 36 €/m3. Parametriestimaatti vastaa 

hyvin keskimääräistä raakapuusta maksettavaa hintaa kuutiometriltä. Mallin 2 abso-

luuttinen ja suhteellinen keskivirhe (810 €/ha ja 23,0 %) putoavat voimakkaasti suh-

teessa Malliin 1.  

Malli 2 ei pysty selittämään kuitenkaan kaikkea hehtaarihinnoissa tapahtuvaa vaihte-

lua, vaikka keskitilavuudella on vahva selitysvoima. Keskitilavuuden lisäksi kauppa-

hintamalliin on relevanttia lisätä muita puustoa kuvaavia tunnuksia tarkentamaan 

hehtaarihintaestimaatteja. Malliin 3 lisättiin maakunnan, keskitilavuuden ja vuoden 

lisäksi taimikoiden osuus metsämaasta (ha). Mallissa 3 havaitaan, että hehtaarihinto-

jen parametriestimaatit tarkentuvat entisestään ja hajonta pienenee, vaikka selitysaste 

kasvaa vain vähän. Mallin 3 korjattu selitysaste on 84,3 %, absoluuttinen keskivirhe 

789 €/ha ja vastaavasti suhteellinen keskivirhe 22,4 %. Taimikoiden osuuden kasva-

minen hehtaarilla lisää hehtaarihintaa keskimäärin 19,4 euroa. Vastaava parametries-

timaatti on tarkka, sillä hajonta on vain 1,2 €/ha.  

Taimikoiden osuus yhdessä keskitilavuuden kanssa ei pysty selittämään kaikkea heh-

taarihintavaihtelusta. Yksistään keskitilavuus ei kerro riittävästi puuston laadusta ja 

järeydestä: etenkin eteläisen Suomen viljavilla kohteilla nuorten kasvatusmetsien 

keskitilavuus voi olla hyvinkin suuri, mutta puusto on pääasiassa kuitupuuta, jonka 

kantohinnat eroavat merkittävästi tukkipuun hinnasta. Metsänomistajat preferoivat 

enemmän kohteita, joissa on korkea tukkiprosentti ja heti realisoitavissa olevia tu-

loja. Tätä varteen Malliin 4 lisättiin tukkiprosentti selittäväksi tekijäksi maakunnan, 

keskitilavuuden, taimikko-osuuden ja vuoden lisäksi. Mallin 4 otoskoko pieneni hiu-
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kan (n=4521), sillä yhteensä 78 kaupalta puuttui tukkiprosentti kauppahinta-aineis-

tossa. Tukkiprosentin kasvu yhdellä yksiköllä kasvattaa hehtaarihintaa 33,6 eurolla. 

Tukkiprosentin ohella olisi ollut mahdollisuutena käyttää hakkuukypsän puuston 

osuutta metsämaasta (ha) selittävänä tekijänä, mutta tukkiprosentin vaikutus para-

metriestimaattien tarkkuuteen ja selitysasteeseen oli parempi. Myös tukkiprosentin 

korrelaatio suhteessa hehtaarihintoihin oli vahvempi, kuin hakkuukypsällä puustolla 

(Liite 1). Mallin 4 korjattu selitysaste kasvoi reiluun 88 prosenttiin ja absoluuttinen 

sekä suhteellinen keskivirhe pienenivät (686 €/ha ja 19,5 %). 

 

5.2 Markkinapohjaisella tuottoarvomenetelmällä saadut tulokset suhteessa 

kauppahintamalliin 

Kauppahintamallin vertailukohdaksi laskettiin IPTIM Assets -metsäsuunnitteluohjel-

mistolla markkinapohjainen tuottoarvo 158 metsätilakaupalle (luvut 4.2 ja 4.3.2). Ky-

seisille metsätiloille haettiin Metsäkeskuksen tuottama avoin metsävaratieto, sillä 

kauppahintatilasto ei sisältänyt xml-muotoista metsävaratietoa, jota käytetään IPTIM 

Assets -metsäsuunnitteluohjelmistossa. Markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän 

laskentaa varten selvitettiin kyseisten metsätilakauppojen sisäiset korkokannat. Tätä 

varten metsätilojen tuottoarvo selvitettiin aluksi 4 % korkokannalla, jonka jälkeen si-

säinen korkokanta pystyttiin selvittämään asettamalla metsätilasta maksettu kauppa-

hinta ja varainsiirtovero (4 %) vastaamaan kunkin metsätilan tuottoarvoa, johon oli 

lisätty loppupuuston arvo. Laskennan aikajaksona oli sata vuotta (2021–2120). Käy-

tetty laskentatapa eroaa implisiittisesti määritetyn diskonttokorkokannan laskennasta. 

Metsäkeskuksen tuottaman avoimen metsävaratiedon ja kauppahinta-aineiston välillä 

havaittiin selkeitä eroja nykypuuston osalta. Suurimmat ja merkittävimmät erot tulos-

ten kannalta syntyivät eroista nykypuuston keskitilavuuksissa. Avoimen metsävaratie-

don mukainen keskitilavuus oli keskimäärin 34 % kauppahinta-aineiston keskitila-

vuutta suurempi. Avoin metsävaratieto näyttäisi yliarvioivan puuston määrää, sillä ai-

noastaan neljällä kiinteistöllä ero keskitilavuudessa oli negatiivinen. Myös tukkipro-

sentti vaikutti olevan suurempi avoimessa metsävaratiedossa kuin kauppahinta-aineis-

tossa. Eroa syntyi keskimäärin 16 % suhteessa kauppahinta-aineistoon. Lisäksi taimi-
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koiden osuuksissa oli eroja aineistojen välillä. Avoimen metsävaratiedon mukaan tai-

mikoiden osuus oli keskimäärin 49 % pienempi kuin kauppahinta-aineistossa. Yksit-

täisiä merkittävästi suurempiakin eroja löytyi taimikoiden osuuksissa.  

Yhteensä 20 metsätilalle ei löytynyt käypää ratkaisua sisäiselle korolle. Tähän pääasi-

allisena syynä oli metsäkiinteistöstä maksettu korkea hinta, jolloin edes bruttotulot, 

saati diskontatut nettotulot eivät pystyneet kattamaan metsätilasta maksettua kauppa-

hintaa ja varainsiirtoveroa. Sisäisen koron laskennasta poistettiin vielä kuusi selvästi 

poikkeavaa havaintoa, jossa sisäinen korkokanta nousi merkittävän suureksi. Poik-

keuksellisen suuret sisäiset korkokannat johtuivat ensimmäisten vuosien suurista hak-

kuutuloista, jotka ylittivät metsätilasta maksetun kauppahinnan ja varainsiirtoveron. 

Suuria hakkuutuloja selittää erot nykypuuston keskitilavuudessa ja tukkiprosentissa 

aineistojen välillä: keskitilavuus oli avoimessa metsävaratiedossa keskimäärin 46 % ja 

tukkiprosentti 15 % suurempaa kuin kauppahinta-aineistossa näiden havaintojen 

osalta. Sisäiset korkokannat jakautuivat seuraavasti kuvan 9 mukaisesti: 

 

Kuva 9. Sisäisten korkokantojen vaihtelu (n=132). 

Lopulta 132 metsäkiinteistölle laskettiin korkokanta. Keskimääräiseksi sisäiseksi ko-

roksi saatiin 4,2 % ja mediaani oli vastaavasti 2,4 %. Keskihajonnaksi muodostui 5,8 

%. Alakvartiili oli 1,3 % ja yläkvartiili 4,1 %.  
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Metsätilakohtaiset tuottoarvot optimoitiin uudelleen sisäisten korkokantojen keskiar-

volla 4,2 %. Keskiarvo valittiin diskonttokorkokannaksi mediaanin sijaan, sillä 2,4 % 

diskontatessa tuottoarvot olivat merkittävästi suurempia kuin maksetut kauppahinnat.   

Tuottoarvolaskennassa saatuja hehtaarihintaennusteita 158 metsätilakaupan osalta 

vertailtiin Mallilla 4 saatuihin tuloksiin, jossa hehtaarihintaa selittävinä tekijöinä olivat 

maakunta, keskitilavuus (m3/ha), taimikoiden osuus metsämaasta (ha), tukkiprosentti 

(%) ja vuosi (kts. Taulukko 7). Mallin 4 osalta käytettiin sekä kauppahinta-aineiston 

että avoimen metsävaratiedon mukaisia tunnuksia selittäjille. Taulukossa 8 esitetään 

markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän ja Mallin 4 keskeiset erot hehtaarihintojen 

osalta.  

Taulukko 8. Markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän ja Mallin 4 tulok-
sien vertailu hehtaarihintaennusteiden (€/ha) osalta (n=158). 

 Markkinapohjainen  
tuottoarvo 4,2 % 

Malli 4  
(kauppahinta- 

aineisto) 

Malli 4  
(avoin  

metsävaratieto) 
RMSE 1 721 761 1 497 

RMSE % 44,43 19,66 38,65 

 

Markkinapohjaisessa tuottoarvomenetelmässä keskivirheet jäivät verrattain suureksi 

lähtöaineistoissa olevien erojen takia (1 721 €/ha, 44,4 %). Malli 4 oli selkeästi tarkin 

vaihtoehto, kun selittävien muuttujien arvot johdettiin kauppahinta-aineistosta. Kes-

kivirheet olivat merkittävästi pienempiä kuin markkinapohjaisessa tuottoarvossa (761 

€/ha, 19,7 %). Pienemmässä vertailuaineistossa (n=158) Mallin 4 tulokset olivat hiu-

kan heikompia kuin koko kauppahinta-aineistosta laaditussa Mallissa 4 (n=4521, 

Taulukko 7). Kun Malliin 4 valittiin avoimen metsävaratiedon mukaiset selittäjien 

arvot, absoluuttinen keksivirhe (1 497 €/ha) ja suhteellinen keskivirhe (38,7 %) kas-

voivat merkittävästi. Vertailussa nähdään, että sekä tuottoarvomenetelmä ja kauppa-

hintamalli ovat herkkiä lähtöaineistossa olevalle epätarkkuudelle.  
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6. Tulosten tarkastelu 

 

6.1 Kauppahintamallien tulosten tarkastelu ja luotettavuus 

Raportoimalla erilaisia kauppahintamalleja päästiin hyvään käsitykseen siitä, mitkä te-

kijät vaikuttavat metsätiloista maksettuihin hehtaarihintoihin, kuten tutkimuksen ta-

voitteena oli. Aikaisempien tutkimuksien sijaan tässä tutkimuksessa mallinnettiin heh-

taarihintoja kokonaishintojen sijaan, jotta vertailukelpoisuus säilyi. 

Kattavimpaan kauppahintamalliin (Malli 4) valikoituivat selittäviksi tekijöiksi maa-

kunta, puuston keskitilavuus (m3/ha), taimikoiden osuus metsämaasta (ha), tukkipro-

sentti (%) sekä vuosi. Kauppahintamallit luotiin dummy-luokkamuuttujien pohjalta, 

jossa Uusimaa oli vakio ja muut maakunnat olivat dummy-luokkamuuttujia. Tällä ta-

voin kauppahintamalli saatiin ”lokalisoitua” eri maakuntiin mallin vakion avulla, eikä 

erillistä aluejakoa tarvittu, kuten aiemmissa alan tutkimuksissa on ollut tapana.  

Toinen vaihtoehto sijainnin käsittelylle olisi ollut jakaa Suomi alueellisten lämpösum-

mien perusteella maantieteellisesti edustaviin alueisiin. Lämpösumman voidaan olet-

taa kuvaavaan paremmin alueellisesti vaihtelevia kasvuolosuhteita kuin maakuntara-

jat. Aineistossa lämpösumma sai 0,01 tasolla tilastollisesti merkitsevän korrelaation 

suhteessa hehtaarihintoihin. Korrelaation suuruus oli 0,44 (Liite 1).  

Dummy-muuttujien käyttöä voidaan pitää onnistuneena. Kuvasta 10 nähdään, kuinka 

maakuntakohtaiset residuaalit asettuvat keskimäärin lähelle nollaa, kun mallin virhe-

termien neliösumma on minimoitu pienimmän neliösumman mukaisesti ja maakun-

nille on tehty dummy-käsittely.  
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Kuva 10. Hehtaarihintaestimaattien residuaalit maakunnittain. Keskimää-
räinen virhetermi asettuu lähelle nollaa pienimmän neliösumman menetel-
män mukaisesti. Maakunta 1 = Uusimaa, …, 19 = Lappi (kts. Taulukko 7). 

Mallissa 4 vakio (Uusimaa) saa positiivisen arvon 680 €/ha (Taulukko 7). Maakunta-

kohtaisten vakiotermien suuruus putoaa sitä mukaa, kun malliin lisätään muita selit-

täjiä. Tämä kertoo siitä, että yksistään sijainti ei pysty selittämään hehtaarihintojen 

vaihtelua kattavasti ja, että metsätilojen hinnanmuodostuksessa puuston määrällä on 

suuri rooli. Mallissa 4 maakuntakohtaisten vakiotermien hajonta vaihtelee noin 120 

ja 135 euron välillä hehtaarilla. Arvoja voidaan pitää melko tarkkoina. Suurin osa 

maakunnittaisista parametriestimaateista ovat tilastollisesti merkitseviä, mutta Varsi-

nais-Suomessa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä erot suhteessa mallin vakioon (Uusi-

maa) ovat niin vähäisiä, etteivät ne poikkea tilastollisesti. Mitä pohjoisemmaksi men-

nään, sen pienemmäksi maakuntakohtaiset parametriestimaatit muuttuvat. Paramet-

riestimaatit ovat paikoin negatiivisia, mikä osoittaa sen, että puuston määrä vaikuttaa 

eniten hehtaarihintaan. 

Puuston keskitilavuus oli tilastollisesti merkitsevä 0,1 prosentin tasolla ja sai positii-

visen arvon kaikissa kolmessa mallissa (Mallit 2–4). Puuston keskitilavuuden para-

metriestimaatissa oli vain vähän hajontaa. Keskitilavuus pienensi absoluuttista ja 
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suhteellista keskivirhettä merkittävästi ja nosti selitysasteen yli 80 prosenttiin. Keski-

tilavuuden parametriestimaatit Malleissa 2–4 olivat loogisia. Mallissa 3 parametries-

timaatin arvo kasvoi suhteessa Malliin 2, kun mukana oli myös taimikoiden osuus. 

Vastaavasti Mallissa 4 parametriestimaatin arvo putosi hiukan, kun taimikoiden li-

säksi mukaan otettiin tukkiprosentti, jonka koettiin indikoivan puuston hakkuukyp-

syyttä.  

Taimikoiden osuus metsämaasta oli luonteva valinta kauppahintamalliin, sillä myös 

taimikkovaltaisista kohteista käydään kauppaa. Taimikoiden osuuden kasvu nostaa 

vain vähän hehtaarihintaa. Mallissa 3 taimikoiden parametriestimaatti oli 19,4 ja 

Mallissa 4 vastaavasti 12,0. Molemmissa malleissa taimikoiden osuus oli tilastolli-

sesti merkitsevä 0,1 prosentin tasolla. Mallien parametrit taimikoiden osalta vaikutta-

vat loogisilta. Taimikkovaltaisilla kohteilla puunmyyntitulot ovat vasta kaukana tule-

vaisuudessa ja harva metsäsijoittaja preferoi kaukana tulevaisuudessa saatavia tuot-

toja, kuten muun muassa Airaksinen ym. (2011) ovat todenneet. Vaikuttaisi siltä, että 

tämä näkyy myös taimikkovaltaisten kohteiden arvostuksessa ja että metsätilakau-

passa ollaan kiinnostuneita puustovaltaisista kohteista. 

Mallissa 4 tukkiprosentin parametriestimaatti (33,6) oli hiukan suurempi kuin keski-

tilavuuden (27,9). Tukkiprosentti oli myös tilastollisesti merkitsevä selittäjä 0,1 pro-

sentin tasolla. Tukkiprosentin parametriestimaatti vaikuttaa järkevältä: tukkiprosentin 

kasvu yhdellä prosenttiyksiköllä merkitsee 33,6 euron nousua hehtaarihinnassa. Met-

sänomistaja on kiinnostunut tukkiosuuden kasvusta, sillä tukkipuulla on selkeästi 

korkeampi kantohinta kuin kuitupuulla. Kasvu keskitilavuudessa voi tarkoittaa kuitu-

puuosuuden kasvua, kun taas tukkiprosentin kasvu tarkoittaa tukkiosuuden ja puun-

myyntitulojen kasvua.   

Taimikoiden osuus metsämaasta (ha) ja tukkiprosentti (%) nostivat lopulta vain vä-

hän Mallien 3 ja 4 selitysastetta suhteessa Malliin 2. Taimikoiden osuus ja tukkipro-

sentti tarkensivat kuitenkin Malleja 3 ja 4 ja pienensivät maakuntakohtaisten para-

metriestimaattien hajontaa ja koko mallien absoluuttista sekä suhteellista keskivir-

hettä.  

Kaikissa malleissa käytettiin vuotta selittävänä tekijänä. Vuosimuuttujaa tarvitaan, 

mikäli halutaan ennustaa hehtaarihintoja tietylle vuodelle. Vuosimuuttuja ottaa myös 
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huomioon vuoden ja markkinatilanteen vaikutuksen kauppahintoihin aineiston si-

sällä. Vuosimuuttujaa käyttämällä pystytään kontrolloimaan inflaation vaikutusta. 

Tämä puoltaa myös vuosimuuttujan käyttöä, sillä kauppahintoja ei ole korjattu mil-

lään indeksillä reaalisiksi tässä tutkimuksessa. Vuosimuuttuja sai jokaisessa mallissa 

(1–4) positiivisen arvon ja oli tilastollisesti merkitsevä 0,1 prosentin tasolla. Vaihto-

ehtoisesti vuosimuuttujan sijaan olisi voinut käyttää niin sanottuja vuosi-dummyja tai 

hintaindeksejä, mutta vuoden koettiin olevan luontevampi vaihtoehto ennustemallei-

hin.  

Tutkimuksessa testattiin myös useampien selittävien tekijöiden lisäämistä malleihin, 

mutta ne eivät enää tarkentaneet merkittävästi hehtaarihintaestimaatteja, saati lisän-

neet mallien selitysastetta, vaikka mallien ulkopuolelle jääneillä tekijöillä oli havait-

tavissa korrelaatiota hehtaarihintoihin. Tässä tutkimuksessa ei myöskään käytetty 

muita sijainti- ja etäisyystekijöitä selittävinä tekijöinä. Metsätilalla oleva tiestö ja hy-

vät kuljetusyhteydet olisivat todennäköisesti parantaneet kauppahintamallien tulok-

sia. Tutkimuksessa keskityttiin jo olemassa olevaan kauppahinta-aineistoon ja paino-

arvo oli puustollisissa tunnuksissa.   

Tässä tutkimuksessa selittävien tekijöiden annettiin vaikuttaa yhtä lailla koko maan 

alueella. Aikaisemmissa tutkimuksissa on teoriasyistä oletettu, että Suomen eri 

maantieteissä selittävät tekijät toimivat eri tavoin (esim. Ärölä ym. 2019). Tätä var-

ten tutkimuksessa testattiin alueellisia interaktioita muun muassa turvemaiden, taimi-

koiden ja tukkiprosentin osalta. Alueelliset mallit eivät kuitenkaan tuoneet merkittä-

vää lisäarvoa suhteessa malleihin, jossa selittävien tekijöiden annettiin vaikuttaa sa-

malla tavoin koko maan alueella. 

Kattavimman Mallin 4 korjattua selitysastetta (88,1 %) voidaan pitää hyvänä (Tau-

lukko 7). Malli pystyy selittämään kattavasti hehtaarihintojen vaihtelua. Korjattua se-

litysastetta parempana tunnuksena voidaan pitää kuitenkin absoluuttista ja suhteel-

lista keskivirhettä, sillä ne kertovat mallin tarkkuudesta paremmin. Mallin 4 abso-

luuttiset ja suhteelliset keskivirheet (686 €/ha ja 19,5 %) kertovat siitä, että kaikkea 

hintavaihtelua ei pystytä huomioimaan tai selittämään kauppahintamalleissa. Virheet 

näyttäisivät olevan kuitenkin kohtalaisen normaalijakautuneita (Liite 2). Metsäkiin-

teistöjen puustotunnukset vaihtelevat merkittävästi toisiinsa nähden eikä toista sa-
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manlaista metsäkiinteistöä löydy. Satunnaisuudesta johtuen malleihin jää epätark-

kuutta. Tilanne voisi olla toinen kauppahintamalleissa, joissa ennustetaan esimerkiksi 

tonttien tai asuntojen hintaa, joita voidaan pitää enemmän homogeenisenä joukkona. 

Myös ostajien ja myyjien preferenssit vaihtelevat merkittävästi: ostaja voi painottaa 

puunmyyntitulojen sijaan muita kuin taloudellisia arvoja, joita kauppahintamallit ei-

vät pysty ottamaan huomioon. Kaiken tällaisen satunnaiskohinan voidaan olettaa nä-

kyvän vakiotermeissä. 

Kuvista 11, 12 ja 13 nähdään, miten Mallin 4 residuaalit käyttäytyvät hehtaarihinto-

jen ja puuston tilavuuden suhteen sekä miten havaitut arvot suhtautuvat sovitettuihin 

arvoihin. 

 

 

Kuva 11. Hehtaarihintaestimaattien residuaalit Mallin 4 mukaan (n=4521). 



64 
 

 

Kuva 12. Mallin 4 residuaalit puuston keskitilavuuden suhteen (n=4521). 

 

 

Kuva 13. Havaitut arvot suhteessa hehtaarihintaestimaatteihin Mallissa 4 (n=4521). 
Punainen viiva kuvaa tilannetta, jossa ennustettu hehtaarihinta vastaa toteutunutta heh-
taarihintaa. 

Kuvista voidaan havaita, että kaikkea hehtaarihintoihin liittyvää vaihtelua ei pystytty 

selittämään. Kauppahinta-aineistosta oli alun perin poistettu poikkeavia havaintoja ja 

tutkimusvaiheessa aineistosta poistettiin edelleen erityisen poikkeavia havaintoja, 
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joissa hehtaarihinta erosi valtaenemmistöstä. Kuvista nähdään, että Mallissa 4 on muu-

tama havainto, joilla hehtaarihintaestimaattien residuaalit ovat suuria. Näitä havaintoja 

on satunnaisesti alle 5 000 €/ha ja alle 200 m3/ha tasolla, mutta määrällisesti eniten 

virhettä on tiloilla, jossa keskitilavuus on yli 200 m3/ha ja hehtaarihinnat yli 5 000 

€/ha. Näyttää siltä, että Malli 4 antaa enemmän harhaa puustoisilla tiloilla, jossa kor-

kean keskitilavuuden takia hehtaarihinnat kasvavat suureksi. Tällaisia metsätiloja vai-

kuttaa olevan harvemmin myynnissä. Kauppahinta-aineistossa keskimääräinen keski-

tilavuus on 102 m3/ha ja mediaani 98 m3/ha, mikä osoittaa sen, että erityisen puustoisia 

tiloja on vähemmän kaupankohteena. 

  

6.2 Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 

Kauppahintamallien laadinnassa käytettiin kattavaa, yli 4 500 metsätilakaupan kaup-

pahinta-aineistoa. Aineiston kaupat olivat vuosilta 2017–2020 ja kokonaiskattavuus 

keskimäärin 50 % kaikista edustavista yli 10 hehtaarin metsätilakaupoista kyseisenä 

aikavälinä. Aineiston laajuutta ja kattavuutta voidaan pitää hyvänä kauppahintamallien 

luomiselle. Vastaavankokoisella aineistolla ei ole tehty aiemmin kauppa-arvotutki-

muksia. 

Tuoreimmissa kauppa-arvomenetelmää koskevissa tutkimuksissa päädyttiin saman-

suuruisiin selitysasteisiin, kuin tässä tutkimuksessa, vaikka mallinnuksen kohteena oli-

vat kokonaishinnat. Tämän tutkimuksen kattavin kauppahintamalli (Malli 4) vaikutti 

olevan suhteellisen tarkka verrattuna aikaisempien tutkimusten tuloksiin suhteellisen 

keskivirheen osalta. Selittävissä tekijöissä oli yhtäläisyyksiä poiketen kuitenkin siten, 

että tässä tutkimuksessa selittävät tunnukset olivat hehtaarikohtaisia. Täten selittävien 

tekijöiden parametrit erosivat melko paljon tämän tutkimuksen tuloksista. Aiemmissa 

tutkimuksissa ei ole käytetty myöskään vuotta selittävänä tekijänä. 

Haapaniemen (2019) tutkimuksessa päädyttiin kauppahintamalliin, jossa kauppahin-

taa selittävinä tekijöinä olivat metsämaan pinta-ala (ha), tukin määrä (m3), puuston 

määrä (m3) ja turvemaat (ha). Otoskoko oli 110 metsätilakauppaa Itä-Suomen alueelta 

ja luodun mallin korjattu selitysaste oli 91,9 %. Suhteellinen keskivirhe oli 18,7 %. 

Tutkimuksessa mallin vakio oli negatiivinen, kuten myös tässä tutkimuksessa suurim-

massa osasta maakunnista Mallin 4 osalta. 
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Puolestaan Ikäheimosen (2019) tutkimuksessa luotiin mallit lämpösummien perus-

teella Etelä-Suomen, Keski- ja Itä-Suomen, Pohjanmaan ja Lapin alueille. Aineiston 

koko oli 1 038 kauppaa jakautuen maantieteellisesti. Selittäviksi tekijöiksi muodostui-

vat ainespuumäärä (m3), etäisyys Helsingistä (km) ja tukkiprosentti (%). Mallien seli-

tysasteet vaihtelivat 92,6–95,7 % välillä ja suhteelliset keskivirheet 26,9–34,7 % vä-

lillä. Koko maan mallissa selitysaste oli 93,0 % ja suhteellinen keskivirhe 36,2 %. Ikä-

heimonen (2019) ei raportoinut mallien vakioita, jolloin selitysasteen vertailu on on-

gelmallista.  

Hanneliuksen (2000) tutkimuksessa otoskokona oli koko maan osalta 334 metsätila-

kauppaa, jakautuen Etelä-Suomeen (n=250) ja Pohjois-Suomeen (n=84). Malleissa se-

litettiin kauppahintaa puuston keskitilavuudella (m3/ha), lämpösummalla (d.d.) ja lik-

vidillä nettohakkuuarvolla (mk/ha). Keskitilavuuden parametriestimaatit olivat mer-

kittävästi korkeampia, kuin tässä tutkimuksessa. Mallien selitysasteet jäivät matalam-

maksi ja vaihtelivat 59–75 % välillä. Hannelius (2000) laski malleille ainoastaan ab-

soluuttisen standardipoikkeaman, jota ei ole mielekästä vertailla tämän tutkimuksen 

tuloksiin. Mallit saivat negatiivisen vakion koko maan ja Etelä-Suomen alueella, mutta 

Pohjois-Suomessa vakio oli positiivinen Hanneliuksen (2000) tutkimuksessa. 

Suhteessa muihin arvonmääritysmenetelmiin, tämän tutkimuksen kattavin kauppahin-

tamalli (Malli 4) vaikuttaa toimivan hyvin. Airaksisen ym. (2011) Metsän hinta Suo-

messa 2006–2007 -tutkimuksessa summa-arvomenetelmällä pystyttiin selittämään 

noin alueellisesti 77,7–88,1 % kauppahinnasta ja maan laajuisesti 66,4 %. Otoskoko 

oli 327 kauppaa jakautuen eri maantieteisiin. Lopulta suhteelliset keskivirheet jäivät 

suureksi 48,3–72,6 %. Selitysastetta kyettiin parantamaan ja suhteellista keskivirhettä 

pienentämään, kun malleihin otettiin selittäväksi tekijäksi myös lämpösumma. Silti 

suhteelliset keskivirheet olivat merkittävästi suurempia kuin tässä tutkimuksessa joh-

tuen todennäköisesti paljon pienemmästä aineistosta.  

Kallatsan (2017) summa-arvotutkimuksessa päästiin alueellisesti 89,67–95,10 % seli-

tysasteisiin, kun kauppahintaa selitettiin pelkällä summa-arvolla. Suhteelliset keski-

virheet vaihtelivat 29,52–40,82 % välillä alueellisesti. Koko maan tasolla selitysaste 

oli 93,10 % ja suhteellinen keskivirhe 36,83 %. Kun kauppahintaa selitettiin summa-

arvon lisäksi lämpösummalla, selitysasteet nousivat yli 90 %. Suhteellinen keskivirhe 

jäi kuitenkin suuremmaksi (29,38–40,42 %) kuin tässä tutkimuksessa. Kallatsan 



67 
 

(2017) tutkimuksen otoskoko, 1 018 metsätilakauppaa, oli merkittävästi pienempi kuin 

tässä tutkimuksessa. 

6.3 Markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän tulosten virhelähteistä ja vertai-

lusta 

Kauppahintamallia (Malli 4) pystyttiin vertailemaan suuntaa antavalla tasolla markki-

napohjaiseen tuottoarvomenetelmään. Lähtöaineisto, eli avoin metsävaratieto, aiheutti 

suuren epävarmuustekijän markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän laskentaan. Las-

kentaa varten valittiin 300 tuoreinta metsätilakauppaa kauppahinta-aineiston perus-

teella. Avoimen metsävaratiedon hankinnassa huomattiin, että kauppahinta-aineiston 

ja avoimen metsävaratiedon mukaisissa pinta-aloissa oli eroja. Tämän takia otoskooksi 

valikoitui ainoastaan 158 metsätilakauppaa, jonka myötä vertailun tuloksia voidaan 

pitää vain suuntaa antavana. Lisäksi oletettiin, että tuoreimmilla metsätilakaupoilla ei 

ollut keretty tekemään hakkuu- tai metsänhoitotoimenpiteitä. Kauppahinta-aineiston 

mukaiset metsävaratunnukset erosivat merkittävällä tasolla avoimen metsävaratiedon 

mukaisista metsävaratunnuksista. Tutkimuksessa huomattiin, että avoin metsävara-

tieto yliarvioi puuston keskitilavuuden ja tukkiprosentin, mutta aliarvioi taimikoiden 

määrän suhteessa kauppahinta-aineistoon. Huomioitavaa on myös, että tuottoarvolas-

kenta toteutettiin vain metsämaalle, ei koko metsätilan pinta-alalle. Kitu- ja joutomai-

den puuntuotannollinen arvo on kuitenkin yleisesti matala, eikä tutkimuksen kauppa-

hinta-aineistossa ollut eritelty kitu- ja joutomaita erilleen. 

Erot metsävaratiedoissa vaikuttivat sekä sisäisen korkokannan laskentaan että tuotto-

arvolaskentaan. Tuottoarvomenetelmässä on tärkeää ottaa markkinainformaatio huo-

mioon, kun selvitetään todennäköistä markkina-arvoa, sillä muuten tuottoarvomene-

telmä johtaa metsätaloudelliseen arvoon. Tässä tapauksessa markkinainformaatio huo-

mioitiin laskemalla vertailuun tulleiden metsätilakauppojen sisäiset korkokannat, 

joista muodostetaan koko vertailuaineiston kattava diskonttokorkokanta, jolla metsä-

tilakohtaiset tuottoarvot optimoidaan uudelleen. 

Lopulta 132 metsätilakaupalle laskettiin sisäinen korkokanta. Yhteensä 20 metsätila-

kaupalle ei saatu ratkaistua sisäistä korkokantaa ja 6 metsätilakaupalla sisäinen korko-

kanta poikkesi merkittävästi valtaenemmistöstä. Keskimääräinen sisäinen korkokanta 

oli 4,2 % ja mediaani 2,4 %. Suurin osa sisäisistä korkokannoista asettui alle 5 % ta-

solle. Keskimääräinen sisäinen korkokanta vastasi melko hyvin aiempien tutkimuksien 
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tuloksia. Järvisen (2017) tutkimuksessa sisäisen korkokannan keskiarvo oli 4,7 % ja 

mediaani 4,5 %. Järvisen (2017) tutkimuksessa oli kuitenkin merkittävästi suurempi 

otoskoko (n=973). Airaksisen ym. (2011) keskimääräinen sisäinen korkokanta oli 6,26 

%. Kuten mainituissa tutkimuksissa havaittiin, myös tässä tutkimuksessa puustomää-

rältään suuret metsätilakaupoilla sisäinen korkokanta nousi varsin suureksi.  

Sisäiset korkokannat jakautuivat vahvasti alle 5 % tasolle ja mediaani jäi varsin mata-

laksi 2,4 %. Tähän voi vaikuttaa, se että metsätilamarkkinat ovat kiristyneet kyseisellä 

aikavälillä (2017–2020) ja korkeaan tuottoon on yhä vaikeampi päästä ostajien määrän 

kasvaessa. Iso osa vertailuun tulleista metsäkiinteistöistä sijaitsivat joko Pohjois-Poh-

janmaalla tai Kainuussa (n. 44 %). Pohjoisissa maakunnissa puuston kasvu on heikom-

paa ja sitä myötä tuottoarvot pienempiä. Vaikutus näkyy todennäköisesti alhaisessa 

mediaanissa. 

Sisäisten korkokantojen ratkaisemista varten selvitettiin metsätiloilta tulevaisuudessa 

saatavat kassavirrat optimoimalla metsien käsittelyä 4 % korkokannalla IPTIM Assets 

-ohjelmistossa. Tämä ei kuitenkaan ollut optimaalisin tapa, sillä parempaan tulokseen 

olisi hyvin todennäköisesti päästy, mikäli kassavirrat olisi ennustettu useammalla kor-

kokannalla. Tällöin metsien käyttö optimoitaisiin jokaisella korkokannalla erikseen, 

minkä voidaan nähdä johtavan tarkempiin tuloksiin. Sisäisen korkokannan keskiarvo 

osui kuitenkin lähelle 4 % (4,2 %), joten lähestymistapaa voidaan pitää riittävän hy-

vänä.  

Markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän ja kauppahintamallin (Malli 4) tuloksia 

vertailtiin absoluuttisen ja suhteellisen keskivirheen avulla. Suuntaa antavasti kauppa-

hintamalli (Malli 4) vaikuttaa toimivan markkinapohjaista tuottoarvomenetelmää pa-

remmin, kun tarkastelun kohteena ovat hehtaarihinnat. Markkinapohjaisessa tuottoar-

vomenetelmässä absoluuttinen keskivirhe oli 1 721 €/ha ja suhteellinen keskivirhe 

44,4 %. Kun kauppahintamallin (Malli 4) selittäjien tunnukset johdettiin avoimesta 

metsävaratiedosta, absoluuttinen ja suhteellinen keskivirhe olivat hiukan pienempiä, 

kuin markkinapohjaisessa tuottoarvomenetelmässä (1 497 €/ha, 38,7 %). Kun kauppa-

hintamallissa (Malli 4) käytettiin kauppahinta-aineiston mukaisia tunnuksia, tulokset 

paranivat selvästi: absoluuttinen ja suhteellinen keskivirhe pienenivät merkittävästi 

(761 €/ha, 19,7 %). 
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Pienen otoskoon ja lähtöaineiston harhaisuuden takia vertailun tuloksia ei voida yleis-

tää. Sekä kauppa-arvomenetelmä että markkinapohjainen tuottoarvomenetelmä ovat 

hyvin riippuvaisia lähtöaineiston virheistä ja tarkkuudesta. Menetelmien tulokset jäi-

vät epätarkoiksi. Pääasiallinen syy tähän on virhettä sisältävä lähtöaineisto ja metsäti-

lojen puustotunnuksissa sekä kauppahinnoissa oleva satunnaisuus. Kauppahintamal-

lilla (Malli 4) päästiin hehtaarihintojen osalta merkittävästi parempaan tulokseen, kun 

kauppahintamallin (Malli 4) selittäjien arvot johdettiin kauppahinta-aineistosta, mikä 

osoittaa lähtöaineiston tarkkuuden merkityksen.  

Lopulta erot kauppahintamallin ja markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän välillä 

olivat sen verran satunnaisia ja yksittäisiä, ettei tässä tutkimuksessa pystytä yleistä-

mään tilanteita, jolloin jompikumpi menetelmä olisi selkeästi parempi kuin toinen. Pe-

rusteltua on käyttää ja vertailla molempien menetelmien tuloksia. 
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7. Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin kauppa-arvomenetelmä so-

veltuu metsäkiinteistön todennäköisen markkina-arvon määrittämiseen, ja mitkä selit-

tävät tekijät vaikuttavat metsäkiinteistön hehtaariarvon määräytymiseen. Tutkimuksen 

aineistona käytettiin laajaa kauppahinta-aineistoa, joka sisälsi keskimääräiset metsä-

varatunnukset kauppakohtaisesti.  

Kauppahintamallien tulokset osoittivat, että kauppa-arvomenetelmällä pystytään selit-

tämään varsin hyvin hehtaarihintojen vaihtelua. Suhteessa muihin arvonmääritysme-

netelmiin, kauppahintamallien tarkkuus on samalla tasolla. Kauppahintamallit eivät 

kuitenkaan pysty selittämään kaikkea hehtaarihintavaihtelua. Metsäkiinteistöt eroavat 

toisistaan poikkeuksetta tunnuksiltaan. Hinnan muodostuksessa on preferenssieroja 

ostajien ja myyjien välillä, jolloin samasta metsäkiinteistöstä ollaan valmiita maksa-

maan eri hintoja (mm. Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 151–152). 

Kauppa-arvomenetelmää, tässä tapauksessa Mallin 4 tuloksia, verrattiin markkinapoh-

jaiseen tuottoarvomenetelmään, jonka laskentaa varten haettiin Metsäkeskuksen tuot-

tama avoin metsävaratieto kiinteistökohtaisesti. Markkinapohjaisen tuottoarvon las-

kentaa varten selvitettiin metsätilakauppojen sisäiset korkokannat. Avoimen metsäva-

ratiedon tarkkuus vaikutti olennaisesti molempien menetelmien tuloksiin. Vertailussa 

olleen pienen otoskoon ja epäluotettavan lähtöaineiston myötä tässä tutkimuksessa ei 

voitu osoittaa, kumpi menetelmistä on tarkempi ja kumpaa menetelmää kannattaa 

käyttää, kun selvitetään metsäkiinteistön todennäköistä markkina-arvoa. Menetelmiä 

ei tulisi nähdä toisiaan poissulkevana, vaan menetelmät tukevat toisiaan. 

Metsäkiinteistöjen arvon määrityksen tulisi perustua markkina-informaatioon kansain-

välisten arviointistandardien mukaan (IVSC 2019). Nykyisellään Maanmittauslaitok-

sen kauppahintatilasto ei sisällä metsävaratietoa, mikä vaikeuttaa olennaisesti sekä 

kauppa-arvomenetelmän että markkinapohjaisen tuottoarvomenetelmän käyttämistä. 

Kattavan kauppahinta-aineiston luominen on työlästä ja vaatii eri tilastopalveluiden 

tietojen yhdistämistä. Julkishallinnon ylläpitämällä metsävaratiedot sisältävällä kaup-

pahinta-aineistolla molempien menetelmien käyttömahdollisuudet helpottuisivat mer-

kittävästi. Tätä ovat esittäneet jo aikaisemmissa tutkimuksissa muun muassa Hanne-

lius (2000), Holopainen ja Viitanen (2009) sekä Ärölä ym. (2019).  
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Jatkotutkimuskohteena olisi mielekästä selvittää erilaisten etäisyys- ja sijaintitekijöi-

den vaikutusta todennäköiseen markkina-arvoon kauppa-arvomenetelmällä. Kauppa-

arvomenetelmää ja markkinapohjaista tuottoarvomenetelmää olisi järkevää vertailla 

kattavamman aineiston kanssa ja muodostaa käsitystä siitä, kumpi menetelmä toimii 

paremmin todennäköisen markkina-arvon selvittämisessä.   
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Liite 1: Pearsonin kaksisuuntaiset korrelaatiot kauppahinta-aineiston muuttujille. 
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Liite 2: Residuaalien normaalijakautuneisuus Mallissa 4. 
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