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Esipuhe

Artikkelikokoelma sisältää läpileikkauksen Helsingin yliopiston Taloustieteen laitok-
sen vuosina 2004–2005 valmistuneista parhaista pro gradu –töistä. Artikkelikokoelman
teemana on luonnonvarat ja ympäristö. Opinnäytetöiden tekijät tulevat maatalouden
liiketaloustieteen ja ympäristöekonomian oppiaineista. Kokoelman tarkoituksena on
esitellä laitoksella tehtävää tutkimustyötä niin tiedekunnalle kuin sen ulkopuolellekin.
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Jenni Miettinen

METSÄTALOUDEN INVESTOINTITUEN VAIKUTUS HAKKUI-
SIIN JA METSÄNHOITOON

Metsäpolitiikan keinot voidaan jakaa taloudelliseen sekä normi- ja informaatio-
ohjaukseen. Taloudellisilla ohjauskeinoilla tarkoitetaan erilaisia kannustimia, vero-
ja ja maksuja. Normiohjaus käsittää erilaiset normit, rajoitukset ja velvoitteet, joita
voidaan laeissa, asetuksissa ja muissa hallinnollisissa määräyksissä asettaa. Infor-
maatio-ohjauksella tarkoitetaan metsätalouteen liittyvää tiedotusta. Suomessa kes-
keinen metsäpoliittinen taloudellinen ohjauskeino on metsäverotuksen ohella met-
sätalouden julkinen investointituki, johon tässä tutkimuksessa keskityttiin.

Valtio on tukenut yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöitä vuodesta
1928 lähtien metsänparannuslain nojalla. Aluksi määräaikaisten metsänparannusla-
kien ja vuoden 1968 alusta lähtien pysyvän lainsäädännön puuntuotannolliset ta-
voitteet ovat säilyneet lähes samoina yli seitsemän vuosikymmenen ajan. Vuonna
1997 metsänparannuslaki korvattiin kestävän metsätalouden rahoituslailla. Uuden
lainsäädännön mukana julkisen tuen painopiste siirtyi metsien perusparannustöistä
metsien kestävän hoidon ja käytön ylläpitämiseen ja edistämiseen tähtääviin töihin.
Investointitukea metsänhoitoon ja perusparannukseen on myönnetty sekä suorina
tukina että matalakorkoisina, pitkäaikaisina lainoina.

Metsätaloudelle on ominaista pitkäjännitteisyys, minkä seurauksena voidaan katsoa
useiden puuntuotannon turvaamisen kannalta tärkeiden toimenpiteiden olevan yksi-
tyistaloudellisesti tarkasteltuna huonosti kannattavia, ellei metsänomistaja tarkaste-
le metsätaloutta useamman sukupolven aikavälillä. Monien toimenpiteiden hyödyt
saadaan vasta vuosikymmenten kuluttua. Kuitenkin niillä on suuri kansantaloudel-
linen merkitys, minkä vuoksi julkinen rahoitus kestävän metsätalouden edistämi-
seen on tarkoituksenmukaista. Keskeisenä tavoitteena on ohjata yksityismetsän-
omistajien investointikäyttäytymistä vastaamaan yhteiskunnan asettamia pitkän ai-
kavälin tavoitteita.

Yhteiskunnan tuki metsätalouteen on taloustieteellisesti perusteltua, jos se korjaa
markkinoiden epätäydellisyyttä, ulkoisvaikutuksia tai muuta tehottomuutta. Valtio-
neuvoston keväällä 1999 hyväksymän Kansallisen metsäohjelman tavoitteeksi ase-
tettiin metsätalouden investointien lisääminen, mihin pyritään valtion tuen ja neu-
vonnan määrää nostamalla. Kuitenkin Kansallisen metsäohjelman ympäristövaiku-
tusten arvioinnin loppuraportin mukaan ohjelmassa ei esitetä riittäviä taloudellisia
laskelmia investointituen perusteeksi. Lisäksi loppuraportissa julkista investointitu-
kea arvosteltiin siitä, että se metsänomistajien metsätaloudellisen aktiivisuuden li-
säämisen sijaan eräissä tapauksissa mahdollisesti korvaa omistajien oman pääoman
käyttöä. Taloustieteellistä tutkimusta julkisen rahoituksen vaikutuksesta yksityis-
metsänomistajien käyttäytymiseen investointitukien osalta on Suomessa tehty mel-
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ko vähän. Etenkin empiiristä aikasarja-analyysiin perustuvaa tutkimustietoa on
niukasti.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä sekä teoreettinen että empiirinen ana-
lyysi metsätalouden investointituen - suora tuki ja laina - vaikutuksista metsän-
omistajan käyttäytymiseen hakkuumahdollisuuksien käytön ja toteutettujen met-
sänhoito- ja perusparannustöiden osalta. Lisäksi käsiteltiin erillisenä tutkimusky-
symyksenä investointituen vaikutusta metsänomistajan omarahoitusosuuteen. Tut-
kimuksessa tarkasteltaviksi työlajeiksi valittiin taimikonhoito ja nuoren metsän
kunnostus, metsänlannoitus, metsäojitus sekä metsätien rakentaminen ja peruspa-
rannus, jotka sisältyvät kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisiin puuntuotan-
non kestävyyden turvaamiseen kuuluviin töihin.

Teoreettinen viitekehys
Tutkimuksen teoreettinen malli perustui Ovaskaisen (1992) tutkimukseen1, jossa
tarkasteltiin eri metsäverojärjestelmien tehokkuutta kahden periodin mallin avulla.
Kahden periodin mallia on usein käytetty lyhyen aikavälin puun tarjontaa tarkaste-
levissa tutkimuksissa ja sen avulla voidaan selittää puuntarjonnan ohella myös op-
timaalista metsänhoitointensiteettiä. Koska tässä tutkimuksessa oli tavoitteena tar-
kastella investointituen vaikutuksia sekä puun tarjontaan että metsänhoitoon, oli
kahden periodin mallin soveltaminen tarkoituksenmukaista.

Kahden periodin mallin avulla tarkasteltiin investointituen vaikutusta hakkuisiin ja
metsänhoitoinvestointeihin komparatiivisella statiikalla. Lisäksi tarkasteltiin en-
simmäisen ja toisen periodin kantohintojen, markkinakoron, metsänhoitopanoksen
yksikkökustannuksen ja puuston alkuperäisvarannon vaikutusta hakkuisiin ja met-
sänhoitoinvestointeihin. Mallista johdettiin investointituen sekä lyhyen aikavälin
että pitkän aikavälin vaikutukset hakkuisiin ja metsänhoitointensiteettiin.

Empiirinen analyysi
Empiirinen analyysi perustui Suomen metsätaloutta kuvaaviin aikasarjoihin vuosil-
ta 1968 - 2001. Ensiksi tutkittiin graafisen tarkastelun avulla Suomen metsätalou-
den kehitystä ajanjaksolla ja siihen vaikuttaneita taustatekijöitä. Lisäksi tarkastel-
tiin pareittaisia korrelaatioita investointituen ja metsänhoitopanoksen välillä, inves-
tointituen ja hakkuiden välillä sekä investointituen ja omarahoitusosuuden välillä.
Lopuksi teoreettisen mallin pohjalta spesifioitiin ekonometriset mallit hakkuumää-
rille ja metsänhoito- ja perusparannustöiden työmäärille.

Käytetty ekonometrinen menetelmä oli pienimmän neliösumman menetelmä (PNS)
usean muuttujan tapauksessa. Aikasarja-aineistoa mallitettaessa tarkoituksena oli
pyrkiä pelkistämään useiden markkinoiden toimijoiden käyttäytyminen yhden
edustavan päätöksentekijän käyttäytymiseksi. Hakkuita ja metsänhoitotoimenpitei-

1 Ovaskainen, V. 1992. Forest taxation, timber supply, and economic efficiency. Acta Forestalia
Fennica 233.
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tä selitettiin kantohintojen, koron, metsänhoito- ja perusparannustöiden yksikkö-
kustannusten ja niihin suunnatun investointituen sekä metsätaseen avulla. Ekono-
metriset mallit erosivat teoreettisesta mallista siten, että teoreettisessa mallissa met-
sänomistaja teki päätöksen hakkuista ja investoinneista metsänhoitotoimenpiteisiin
samanaikaisesti. Ekonometriset mallit olivat yhden yhtälön regressiomalleja, joissa
hakkuita ja metsänhoito- ja perusparannustöitä tarkasteltiin riippumattomina toisis-
taan.

Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset
Tutkimus koostui sekä teoreettisesta että empiirisestä analyysista metsätalouden
investointituen vaikutuksesta hakkuisiin ja metsänhoitoon. Teoreettisen mallin tu-
losten mukaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä investointituki lisäsi metsän-
hoito- ja perusparannustöiden työmääriä, mutta tuen vaikutus hakkuisiin riippui
tarkasteltavasta työlajista. Taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen, met-
sänlannoitukseen ja metsäojitukseen suunnatulla investointituella oli negatiivinen
vaikutus hakkuisiin. Metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen suunnatulla
investointituella oli positiivinen vaikutus hakkuisiin.

Teoreettisen mallin pohjalta saatuja ennakkohypoteeseja tarkasteltiin alustavasti
pareittaisten korrelaatioiden avulla. Erityisesti korrelaatioiden avulla tarkasteltiin
investointituen vaikutusta metsänomistajan omaan rahoitukseen ja oman työn ar-
voon. Korrelaatioiden perusteella voidaan todeta, että metsänlannoituksen, metsä-
ojituksen sekä metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen tapauksessa inves-
tointituen vaikutus metsänomistajan omarahoitusosuuteen oli negatiivinen. Tällöin
julkinen investointituki näytti korvaavan yksityismetsänomistajan oman pääoman
käyttöä. Lisäksi taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen tapauksessa inves-
tointituen kannustava vaikutus oli erittäin pieni.

Pareittaisia korrelaatioita paremmin selitettävää ilmiötä kuvaavat ekonometriset
mallit, jotka sisältävät useita selittäviä tekijöitä. Markkinahakkuita selittävän mallin
dynaamisen pitkän aikavälin ratkaisun mukaan taimikonhoitoon ja nuoren metsän
kunnostukseen sekä metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen maksetun
investointituen vaikutus hakkuisiin oli negatiivinen. Metsänlannoitukseen ja met-
säojitukseen maksetun investointituen vaikutus hakkuisiin oli positiivinen. Metsän-
hoito- ja perusparannustöille laadittiin viisi eri staattisen pitkän aikavälin mallia,
joiden tulokset tukivat vahvasti teoreettisen mallin tuloksia. Kaikkien mallien mu-
kaan investointituen vaikutus metsänhoito- ja perusparannustöiden työmääriin oli
positiivinen.

Taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen sekä metsäojituksen työmäärät
ovat metsätalouden edistämisen 1970-luvun ja metsäteiden rakentamisen ja perus-
parannuksen 1970- ja 1980-luvun huippuvuosista laskeneet. Kuitenkin myös ny-
kyisin kyseisten työlajien työmäärät ovat merkittävä osa yksityismetsänomistajien
metsätalouden investointeja. Sen lisäksi, että näiden kolmen työlajin osalta tämän
tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan arvioida metsäpolitiikan aikaisempien
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tavoitteiden saavuttamista, tuloksilla on merkitystä myös tulevaisuuden metsäpoli-
tiikan kannalta. Tässä tutkimuksessa tarkastelluista työlajeista metsänlannoituksen
työmäärät ovat nykyisin erittäin pieniä, joten kyseisen työlajin tulosten pohjalta
voidaan arvioida lähinnä metsäpolitiikan aikaisempien tavoitteiden saavuttamista.
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Anu Koivisto
MANSIKANTUOTANNON KILPAILUETU SUOMESSA JA VI-
ROSSA

Euroopan unioni laajeni keväällä 2004, minkä seurauksena Suomi ja Viro kuuluvat
nyt samaan sisämarkkina-alueeseen. Tämä vapauttaa Suomen ja Viron välisen kau-
pan, mistä voi olla seurauksena lisääntynyt kilpailu joidenkin tuotteiden osalta. Yk-
si tällainen tuote on mansikka, jonka tuonnin Virosta Suomeen pelätään lisääntyvän
ja sen myötä vaikeuttavan suomalaisen mansikan markkinointia.

Mansikka kuuluu sekä Suomessa että Virossa tärkeimpiin marjakasveihin. Suomes-
sa mansikkaa viljeltiin vuonna 2003 tilastojen mukaan 3 800 hehtaarilla ja Virossa
1 200 hehtaarilla. Suomessa mansikan keskimääräinen satotaso oli 2 100 kiloa heh-
taaria kohden, kun se Virossa oli 1 300 kiloa hehtaaria kohden. Tilojen välisissä
satotasoissa on suuria eroja niin Suomessa kuin Virossakin, sillä tilakohtainen sato-
taso voi vaihdella 1 000–16 000 kiloa hehtaaria kohden. Suomi on kokonaistuotan-
nolla mitattuna Viroa suurempi mansikantuotantomaa, sillä Suomessa mansikan
kokonaissato vuonna 2003 oli 8,0 miljoonaa kiloa, kun se Virossa oli 2,0 miljoonaa
kiloa.

Suomen mansikan ulkomaankauppa koostuu pääasiassa mansikan tuonnista, sillä
Suomi vie hyvin vähän mansikkaa ulkomaille. Suomeen tuodaan Tullihallituksen
tilastojen mukaan vuosittain noin 4 miljoonaa kiloa mansikkaa. Suomen suurin
tuontimaa on Puola, josta tuodaan vuosittain noin 2,5 miljoonaa kiloa jäähdytettyä
teollisuusmansikkaa. Virosta tuodun mansikan määrät ovat vaihdelleet 22 000 ki-
losta 280 000 kiloon vuosina 2001–2003 Viron mansikkasadosta riippuen. Mansi-
kan tuonti Virosta tapahtuu pääasiassa jäähdytetyn teollisuusmansikan tuontina,
jonkin verran tuodaan myös tuoremansikkaa.

Viron mansikan ulkomaankauppa koostuu sekä tuonnista että viennistä. Vuonna
2003 Viroon tuotiin mansikkaa Viron tilastokeskuksen mukaan 360 000 kiloa. Eni-
ten mansikkaa tuotiin Puolasta, vuosina 2000–2003 noin 70 000–140 000 kiloa
vuodessa. Vuonna 2003 Viro vei ulkomaille noin 23 000 kiloa mansikkaa. Viron
tärkein vientimaa oli Suomi.

Suomessa mansikoiden suurin myyntikanava on itsepoiminta, jonka osuus mansi-
koiden myynnistä on 28 prosenttia. Toiseksi suurin myyntikanava on valmiiksi
poimitun mansikan myynti suoraan tilalta 24 prosentin osuudella. Virossa yleisin
myyntikanava on mansikoiden suoramyynti, jonka osuus on 35 prosenttia mansi-
kan myynnistä. Seuraavaksi suurin myyntikanava on mansikoiden myynti jalostuk-
seen 25 prosentin osuudella.

Mansikan hinnalle on tyypillistä, että se vaihtelee satokauden kuluessa. Mansikan
hinta on korkeimmillaan satokauden alussa. Tuolloin se kasvukaudella 2004 oli
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Suomessa noin kahdeksan ja Virossa noin neljä euroa kiloa kohti. Mansikan pääsa-
tokaudella heinäkuussa mansikan hinta on alhaisimmillaan. Suomessa se oli sato-
kaudella 2004 noin kolme ja Virossa noin kaksi euroa kiloa kohti. Pääsatokauden
jälkeen mansikan hinta tyypillisesti nousee jälleen, kun myyntiin tulee vähäisiä
määriä niin kutsuttua syysmansikkaa.

Mansikan viljelymenetelmät ovat sekä Suomessa että Virossa pääpiirteiltään sa-
manlaiset, mutta tästä huolimatta Virossa mansikan tuottajahinta ja tuotantokustan-
nukset ovat huomattavasti Suomea alhaisemmat. Hintoihin ja tuotantokustannuk-
siin vaikuttavat osaksi yrittäjien tuotantopäätökset, eli kuinka paljon kutakin tuo-
tantopanosta käytetään, ja miten tuotteet markkinoidaan. Yrittäjät eivät voi itse
useinkaan päättää tuotantopanosten ja tuotteiden hintoja vaan ovat riippuvaisia
toimialalla vallitsevista hinnoista. Mansikan kysynnän ja tarjonnan lisäksi hintojen
muodostumisessa on myös maan yleisellä hintatasolla merkittävä vaikutus. Mansi-
kantuotannon kilpailuetuun vaikuttavat tuotantokustannusten lisäksi useat muut
tekijät, kuten mansikantuotannon tieto-taidon määrä, ilmastolliset tekijät ja mansi-
koiden kysyntä.

Tutkimuksessa mansikantuotannon kilpailuetua lähestyttiin hierarkkisesti lähtien
yritystasolta. Tämän jälkeen mansikantuotannon kilpailuetu tarkastelu laajennettiin
toimialatasolle ja edelleen maatasolle. Vertailtavina maina olivat Suomi ja Viro.
Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida mansikantuotannon kilpailuetua Suomessa ja
Virossa sekä määrittää siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus tehtiin MTT Talous-
tutkimuksessa, joka myös vastasi tutkimuksen rahoituksesta. Tutkimuksessa yhteis-
työtahona toimi Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen lisäksi Viron maatalo-
usyliopiston (EAU) dosentti Rando Värnik.

Tutkimuksessa tilatason aineistona käytettiin Suomen osalta MTT Taloustutkimuk-
sen kannattavuuskirjanpitoaineistoa vuodelta 2002. Mukana olivat tilat, joilla vilje-
lyksessä enemmän kuin 0,5 hehtaaria mansikkaa. Näitä tiloja oli 26 kappaletta. Vi-
ron osalta tila-aineisto kerättiin 13 tilan haastattelututkimuksena. Viron tilat edus-
tavat tuotantotekniikkansa puolesta niin sanottuja edistyksellisiä tiloja, mistä aiheu-
tuu, että Viroa koskevat tulokset poikkeavat koko maan keskiarvoista. Toimiala- ja
maatason vertailuissa aineistot olivat tilastoaineistoja ja aikaisempia tutkimuksia.
Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusmenetelmää. Lisäksi kilpailuedun
määrittämiseen käytettiin Frohbergin ja Hartmannin markkinainformaatioon perus-
tuvaa laskentamallia sekä SWOT-analyysiä.

Suomen ja Viron mansikantuotannon kilpailuetu
Porterin teorian mukaan yritystason kilpailuetu muodostuu joko kustannusedusta
ja/tai erilaistamisen tuomasta kilpailuedusta. Mansikantuotannon osalta tarkasteltiin
vain kustannusetua. Yritystason kilpailuedun tarkastelussa käytettiin apuna arvo-
ketjutarkastelua, missä yritystä tarkasteltiin toiminnoittain. Mansikantuotannon
toiminnoiksi valittiin selkeät toiminnalliset kokonaisuudet, joissa todennäköisim-
min esiintyi kilpailuetua. Mansikantuotannon toiminnot olivat perustamisen, lan-
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noituksen, kasvinsuojelun, sadonkorjuun ja pakkauksen sekä markkinoinnin toi-
minnot.

Yritystason kilpailuetuanalyysia varten mansikkatilat jaettiin kolmeen ryhmään:
suuriin, keskisuuriin ja pieniin mansikkatiloihin. Suomen suurilla mansikkatiloilla
mansikantuotannon hehtaarikohtaiset kulut olivat 6 700 euroa, keskisuurilla 7 600
euroa ja pienillä 6 900 euroa. Virossa mansikantuotannon hehtaarikohtaiset kulut
olivat huomattavasti Suomea alhaisemmat suurilla ja keskisuurilla mansikkatiloilla.
Viron suurilla mansikkatiloilla kulut hehtaaria kohden olivat vain 4 000 euroa ja
keskisuurilla 4 300 euroa. Pienillä mansikkatiloilla mansikantuotannon kulut olivat
8 500 euroa hehtaaria kohden. Mansikantuotannon kulut sisältävät ainoastaan man-
sikantuotantoon suoraan liittyvät ja vain todellista rahan liikettä aiheuttavat kulut.
Laskennalliset erät kuten poistot, korot ja oman työn palkkavaatimus jätettiin huo-
miotta niiden vaikean määritettävyyden vuoksi.

Viron suurilla ja keskisuurilla mansikkatiloilla oli kustannusetuun perustuva kilpai-
luetu muihin tilaryhmiin verrattuna. Merkittävin Viron kilpailuedun lähde oli sa-
donkorjuun ja pakkauksen toiminto, josta aiheutuvat kulut olivat Virossa huomat-
tavasti Suomea alhaisemmat. Viron sadonkorjuukulujen alhaisuus johtui pääasiassa
Suomea huomattavasti alhaisemmasta poimintapalkasta. Kun poimintapalkka sosi-
aalikuluineen Suomessa oli noin 1,05 euroa kilogrammaa kohden, oli se Virossa
noin 0,20 euroa kilogrammaa kohden. Kustannusetua muodostui Virolle jonkin
verran myös lannoituksen ja kasvinsuojelun toiminnoista. Viron alhaisempiin lan-
noitekuluihin osaltaan vaikutti Viron maaperän parempi luontainen viljavuus Suo-
meen verrattuna. Alhaisempiin kasvinsuojelukuluihin vaikutti pääasiassa Viron
toistaiseksi vähäisempi kasvinsuojeluaineiden käyttömäärä.

Suomen ja Viron erilaista yleistä tulo- ja kulutasoa pyrittiin eliminoimaan suhteut-
tamalla kulut tuloihin, ja tarkastelemalla kulujen suhteellista osuutta tuloista. Tä-
män tarkastelun perusteella Suomen suuret mansikkatilat osoittautuivat kilpailuetu-
simmiksi, sillä niillä arvoketjutarkastelussa mukana olevien kulujen osuus oli pie-
nin, vain 39 prosenttia tuloista. Tähän tulokseen on kuitenkin syytä suhtautua vara-
uksella, sillä aineiston tukierittelystä johtuen voivat mansikantuotannon tulot tukien
osalta olla todellisuutta suuremmat. Toiseksi suurin kilpailuetu tämän tarkasteluta-
van mukaan oli Viron suurilla mansikkatiloilla, joilla kulujen osuus tuloista oli 46
prosenttia. Suomen keskisuurten ja pienten mansikkatilojen kilpailuetu osoittautui
tämän tarkastelutavan mukaan heikoksi, sillä niillä mansikantuotannon kulut ylitti-
vät mansikantuotannon tulot (kuvio 1).
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Kuvio 1. Toimintojen prosentuaalinen osuus mansikantuotannon tuloista

Toimialatasolla mansikantuotannon kilpailuetua tarkasteltiin viiden eri osatekijän
avulla. Nämä olivat Porterin teorian mukaisesti 1) alan kilpailijat, 2) alan mahdolli-
set tulokkaat, 3) ostajat, 4) korvaavat tuotteet ja 5) toimittajat. Toimialatasolla
Suomen vahvuus oli mansikan markkinarakenne. Suuri osa Suomessa tuotetuista
mansikoista myydään suoraan tilalta, mitä ulkomaisen kilpailevan mansikan on
vaikea jäljitellä. Virossa mansikkamarkkinat ovat herkkiä teollisuuden ostopäätök-
sille, sillä teollisuus on Virossa merkittävä mansikan ostaja. Mikäli teollisuus kor-
vaa käyttämänsä virolaiset mansikat ulkomaisella, muodostuu tiloille markkinoin-
tivaikeuksia.

Viron vahvuus toimialatasolla oli kysynnän lisääntyminen, joka johtui pääasiassa
elintason noususta sekä kotitarveviljelyn vähentymisestä. Suomessa mansikoiden
kysyntä ei tulevaisuudessa juurikaan kasva. Enemminkin uhkana on, että mansikan
käyttö vähentyy mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään yhä enemmän muita marjo-
ja, kuten vadelmaa ja pensasmustikkaa.

Toimialatason kilpailuedun määrittäminen Porterin teorian mukaan perustui sub-
jektiiviseen arvioon siitä, mitkä tekijät lisäävät ja mitkä heikentävät kilpailuetua.
Tämän arvion perusteella Suomella oli kilpailuetu Viroon nähden. Toimialatason
kilpailuedun lähteinä Suomessa toimivat pääasiassa kehittyneemmän yhteiskunnan
ja korkeamman elintason tuomat edut, kuten järjestäytyneet ja valveutuneet ostajat.

Maatasolla kilpailuedun tarkastelu perustui Porterin teorian mukaisesti neljään osa-
tekijään, mitkä olivat 1) tuotannontekijäolot, 2) yrityksen strategia, rakenne ja kil-
pailuympäristö, 3) kysyntäolot ja 4) lähi- ja tukialat. Maatasolla Suomen ja Viron
mansikantuotannon toimintaympäristöt erosivat toisistaan sekä perustuotannonteki-
jöiden että kehitystuotannontekijöiden puolesta. Perustuotannontekijöiden osalta
voitiin Virolla katsoa olevan kilpailuetu Suomeen nähden, sillä maan laatu, ilmasto
ja maantieteellinen sijainti olivat Virossa mansikanviljelyn kannalta Suomea pa-
remmat. Suomessa puolestaan kehitystuotannontekijöiden määrä oli Viroa suurem-
pi. Näinä kehitystuotannontekijöinä voitiin pitää esimerkiksi infrastruktuurin laa-
tua, tutkimustoiminnan määrää sekä koulutus- ja neuvontapalveluiden saatavuutta
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ja laatua. Porterin mukaan perustuotannontekijöiden määrä ja laatu ovat maatalous-
tuotannossa kehitystuotannontekijöitä merkittävämmässä asemassa kilpailuedun
muodostumisessa. Tämän vuoksi voidaan todeta Virolla olevan maatason kilpai-
luetu Suomeen verrattuna.

Frohbergin ja Hartmannin soveltamassa laskentamallissa lasketaan numeerisesti
maan tuonti- ja vientitilastojen pohjalta suhdelukuja, joiden perusteella voidaan
tehdä päätelmiä maan kilpailuedusta. Näiden laskelmien perusteella voitiin todeta,
että Suomella oli mansikantuotannossa tuontietu Viroon nähden. Virolla puolestaan
oli vientietu Suomeen nähden. Nämä tekijät yhdistämällä saatiin päätelmä, jonka
mukaan Virolla oli kilpailuetu mansikantuotannossa Suomeen nähden. Tämä tulos
oli yhdenmukainen Porterin kilpailuetuanalyysin johtopäätösten kanssa.

Kilpailuedun määrittämisen lisäksi on syytä pohtia kilpailuedun pysyvyyttä. Esi-
merkiksi merkittävimmän Viron yritystason kilpailuetua luovan tekijän, alhaisten
palkkakustannusten, pysyvyys ei ole hyvä, sillä vuodesta 1998 vuoteen 2003 Viron
maataloustyöläisten palkkataso on noussut 67 prosenttia, ja tämä nousee todennä-
köisesti edelleen. Koska palkkakustannusten osuus kokonaiskustannuksesta on hy-
vin merkittävä, pienikin palkkakustannusten nousu pienentää kilpailuetua.
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Marja-Riitta Hiltunen
Ekotehokkuuden mittaaminen: esimerkkinä Kymenlaakson
maatalous

Yleisesti ekotehokkuus käsitetään taloudellisen tuotoksen ja siitä aiheutuvien ym-
päristövaikutusten suhteeksi. Perinteisessä mielessä ekotehokkuus -käsitettä on
käytetty yritys- eli mikrotasolla. Ekotehokkuutta voidaan kuitenkin soveltaa myös
muihin yhteyksiin, esimerkiksi eri toimintosektoreihin, kuten maa- ja metsätalou-
teen. Maatalouden ekotehokkuutta on tutkittu Suomen sekä EU:n tasolla aikai-
semmin, mutta tietyn alueen, kuten maakuntien, maatalouden ekotehokkuudesta ei
ole aiempaa tutkimustietoa. Tässä yhteydessä maatalouden ekotehokkuutta on tut-
kittu Kaakkois-Suomessa sijaitsevan Kymenlaakson maakunnan näkökulmasta
vuosina 1995 - 2000.

Ekotehokkuus-käsite sai alkunsa 1990-luvun alussa. Lyhyesti sanottuna ekotehok-
kuus on tekemistä ”vähemmästä enemmän”, eli luodaan enemmän taloudellista ar-
voa vähemmillä resursseilla ja ympäristövaikutuksilla.  Käsitteestä on olemassa
useita hieman erilaisia tulkintoja, joista laajimmassa ekotehokkuus huomioi talou-
dellisen kasvun ja ympäristövaikutusten lisäksi myös sosiaalisen tasavertaisuuden
ja sitä voidaan pitää eräänlaisena menetelmänä kohti kestävää kehitystä. Kuitenkin
yleisesti käsite ekotehokkuus sisältää vain taloudellisen ja ympäristöllisen näkö-
kannan, ja jättää sosiaalisen puolen huomioimatta. Yleisesti ajatellen ekotehok-
kuusajattelussa pyritään kytkemään taloudellinen tuotos ja haitalliset ympäristövai-
kutukset irti toisistaan. Tämä tapahtuu vähentämällä päästöjä tai luonnonvarojen
käyttöä yhtä tuotettua taloudellista yksikköä kohti.

Ekotehokkuuden mittaamiseen on useita eri tapoja. Yleisimmin käytetään laskenta-
kaavaa, jossa taloudellinen arvonlisäys jaetaan siihen liittyvillä ympäristövaikutuk-
silla. Ekotehokkuutta mitataan myös päinvastoin eli ympäristövaikutusten ja talou-
dellisen toiminnan suhteena. Kuitenkin voidaan suositella käytettäväksi ensimmäis-
tä laskentamenettelyä, sillä siinä jakolaskun kasvava tulos heijastaa ekotehokkuu-
den positiivista kehitystä.

Ekotehokkuus-käsitettä on myös kritisoitu, koska sen sisältö jää hyvin yleiselle ta-
solle ja näin ollen minkä tahansa parannuksen ympäristössä voidaan olettaa indi-
koivan ekotehokkuudesta. Ekotehokkuutta mitattaessa täytyy muistaa huomioida
niin sanottu rebound effect. Lyhyesti se tarkoittaa tilannetta, jossa sekä taloudelli-
nen tuotos että ympäristövaikutukset kasvavat yhtäaikaisesti mutta niin, että talou-
dellinen kasvu on hieman suurempaa. Ekotehokkuuden laskentakaavaa käyttäen
tämä kehitys olisi ekotehokasta, vaikka todellisuudessa ympäristövaikutukset ovat
myös kasvaneet eikä kehitys olekaan ekotehokasta.

Maatalouteen liitettynä ekotehokkuus tarkoittaa sitä, että tuotetaan enemmän ravin-
teikkaampaa ruokaa vähemmillä panoksilla. Esimerkiksi kasvinjalostus ja järkevä
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viljely ovat mahdollisuuksia parantaa maatalouden ekotehokkuutta. Maataloudessa
täytyisi pyrkiä myös ravinteiden kierrätykseen, fossiilisten polttoaineiden korvaa-
miseen biopolttoaineilla ja biodiversiteetin säilyttämiseen, jotta tuotanto olisi eko-
tehokasta.

Tutkimusmenetelmä ja –materiaalin hankkiminen
Maatalouden ekotehokkuutta arvioitiin Kymenlaakson maakunnan alueella. Ekote-
hokkuuden arvioinnissa käytettiin menetelmää, jota Euroopan ympäristökeskus
(EEA) käyttää vuosittain arvioidessaan EU-maiden maatalouden ekotehokkuuden
kehittymistä. Tässä menetelmässä pyritään edellä mainittuun taloudellisen toimin-
nan kasvun ja siitä aiheutuvien ympäristövaikutusten irrottamiseen eli siihen, että
taloudellisen toiminnan volyymi kasvaa ympäristövaikutusten vähentyessä. Mene-
telmässä ekotehokkuuden kehitystä seurataan erilaisilla talous- ja ympäristöindi-
kaattoreilla. Taloudellista toimintaa kuvaa yksi indikaattori, arvonlisäys kiintein
hinnoin, kun taas ympäristöindikaattoreita Euroopan ympäristökeskuksen ekote-
hokkuuden arviointimenetelmässä on kahdeksan: energian kulutus, kasteltava maa-
alue, kasvihuonekaasupäästöt, happamoittavat päästöt, lannoitteiden käyttö, torjun-
ta-aineiden käyttö, alailmakehän otsonia muodostavat päästöt ja maatalousmaan
ala. Kasteltava maa-alue -indikaattori jätettiin kuitenkin jo alkuvaiheessa tarkaste-
lun ulkopuolelle, koska tietoa siitä ei ollut saatavilla ja sen pois jättämisen ei koettu
vaikuttavan lopputulokseen ratkaisevasti.

Maatalouden ekotehokkuuden indikaattoreiden arvojen määrittäminen vaati paljon
laskemista, arviointia ja tilastojen tutkimista. Tietojen hankinnassa ongelmaa aihe-
utti Kymenlaakson aluetta koskevien tilastojen puute joidenkin indikaattoreiden
lähtötietojen osalta. Usein tilastot koskivat koko Kaakkois-Suomen aluetta tai vaih-
toehtoisesti koko Suomea. Näissä tapauksissa käytettiin erilaisia laskenta- ja allo-
kointimenetelmiä, jotta saataisiin Kymenlaaksoa koskevat lukuarvot. Tietojen et-
sinnässä käytettiin ensisijaisesti tilastoja, joista tärkeimpinä voidaan mainita Maa-
ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen julkaisemat tilastot ympäristöindi-
kaattoreita varten ja tilastokeskuksen tilastot taloudellisen indikaattorin määrittämi-
sessä. Indikaattoritietoa kerättiin ensisijaisesti vuosilta 1995 ja 2000, eli aikaväli oli
viisi vuotta. Välivuosilta tietoa ei kerätty muutamaa indikaattoria lukuun ottamatta
siksi, että tarkkaa tietoa ei ollut saatavilla ja arvioinnissa käytetyt laskentamenetel-
mät olisivat olleet liian raskaat toteuttaa jokaiselle vuodelle. Myös tiedon laatu olisi
voinut kärsiä tiedon puutteellisuuden vuoksi.

Kymenlaakson maatalouden ekotehokkuuden kehitys vuosina 1995–2000
Kymenlaakson maatalouden ekotehokkuuden kehitys vuosien 1995 ja 2000 välillä
on esitetty kuviossa 1.
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Kuvio 1. Kymenlaakson maatalouden ekotehokkuuden kehitys ajanjaksolta
1995 - 2000

 Tarkasteluajanjakson aikana ympäristöindikaattoreista torjunta-aineiden käyttö on
lisääntynyt eniten, yli 11 %. Samanaikaisesti maatalousmaa-ala on hitaasti kasva-
nut lukuun ottamatta pientä vähenemää vuonna 1997. Pienin muutos ympäristöin-
dikaattoreiden arvoissa tapahtui energian kulutuksen kohdalla, jossa vähenemä oli
noin kahden prosentin luokkaa mitattuna öljy-ekvivalenteissa. Kaikkien päästöjen
osalta kehitys on ollut hyvä; eniten ovat laskeneet happamoittavat päästöt (20,2 %).
Alailmakehän otsonia muodostavat päästöt ovat vähentyneet 9,7 % ja kasvihuone-
kaasupäästöt ovat laskeneet 12,2 %. Taloudellista kehitystä kuvaavan indikaattorin
(arvonlisäys) kehitys on ollut epätasaista vuosien varrella. Arvonlisäys kasvoi kah-
tena ensimmäisenä tarkasteluajanjakson vuotena, mutta jo seuraavana vuonna se
laski kahden vuoden ajaksi. Vuonna 2000 arvonlisäys nousi korkeimpaan arvoonsa
koko ajanjakson aikana; lisäystä vuoden 1995 arvoon oli 18,7 %.

Indikaattoreiden kehitystä arvioitaessa voidaan todeta, että maatalouden ekotehok-
kuus Kymenlaaksossa on hieman parantunut vuosien varrella. Päästöt, energianku-
lutus ja lannoitteiden käyttö ovat vähentyneet vuodesta 1995. Maatalouden talou-
dellinen kehitys on ollut hyvin epätasaista pääosin huonojen sääolosuhteiden takia
tiettyinä vuosina. Tämä on aiheuttanut huonoja satovuosia kuten vuodet 1998 ja
1999, ja sen seurauksena maatalouden arvonlisäys oli kyseisinä vuosina hyvin pie-
ni.

Jotta Kymenlaakson maatalouden ekotehokkuutta olisi voitu arvioida paremmin,
tarkasteluajanjakson olisi täytynyt olla pidempi ja tietoa olisi täytynyt kerätä kaikil-
ta vuosilta. Kuitenkin näitä tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Aikaa vievien
ekotehokkuuslaskelmien sijasta voitaisiinkin seurata vain muutaman tärkeimmän
indikaattorin kehitystä ja näin saataisiin helpommin tietoa maatalouden ympäristö-
vaikutusten kehityksestä.
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Anna-Kaisa Kosenius
Suomenlahden leväkukintojen vähenemisen hyöty Hangon
matkailijoille

Suomenlahti on kokoonsa nähden Itämeren pahiten rehevöitynyt osa, ja rehevöity-
minen johtuu ihmistoiminnan seurauksena mereen pääsevistä ravinteista. Rehevöi-
tymisen eräs seuraus on haitalliset leväkukinnat eli ”luonnollista” leväkukintaa suu-
remmat kukinnat, jotka aiheuttavat haittaa joko ekosysteemille tai ihmisille. Eräinä
esimerkkeinä voidaan mainita terveydelliset haitat, virkistys- ja matkailumahdolli-
suuksien rajoittuminen ja vaikutukset kaupalliseen kalastukseen. Jotta voitaisiin
kustannustehokkaasti vähentää leväkukintoja aiheuttavaa rehevöitymistä, tarvitaan
tietoa kukintojen taloudellisista vaikutuksista. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää,
miten paljon haittaa leväkukinnat aiheuttavat matkailijoille Suomenlahden ranni-
kolla Hangossa. Tutkimus oli osa Euroopan unionin rahoittamaa tutkimusta haital-
listen leväkukintojen vaikutuksista matkailulle neljässä EU-maassa.

Matkailijoille koituvan haitan laajuus arviointiin rahallisin määrein soveltamalla
ehdollisen arvottamisen (contingent valuation) menetelmää. Menetelmä pohjautuu
siihen, miten kuluttaja tekee tavaran ostopäätöksen asioidessaan esimerkiksi kau-
passa. Koska ravinnevähennykselle ei ole todellisuudessa olemassa markkinoita,
tutkimuksessa kuvattiin haastattelutilanteessa todellista kaupankäyntitilannetta vas-
taavat olosuhteet. Veden laadun paraneminen kuvattiin hyödykkeenä, jonka haasta-
teltava voi ostaa tietyllä hinnalla. Haastateltavan ilmaisema maksuhalukkuus tästä
ympäristöhyödykkeestä tulkittiin veden laadun paranemisen arvoksi tälle henkilöl-
le. Kun haastateltavien joukko oli riittävän edustava osa kohderyhmää, voitiin tu-
lokseksi saadun keskimääräisen maksuhalukkuuden avulla laskea leväkukintojen
vähenemisestä matkailijoille koituvan kokonaishyödyn määrä.

Aineiston keruu ja kuvailu
Tutkimuksen aineisto kerättiin heinäkuussa 2003 Hangossa henkilökohtaisin haas-
tatteluin. Käytetyssä kyselylomakkeessa oli kuusi osaa. Ensimmäisessä varmistet-
tiin, että haastateltava kuului kohderyhmään eli oli aikuinen Hangossa vierailija.
Toisessa osassa hahmotettiin kävijän matkailijaprofiili (majoitus, matkan pituus,
Hangossa käyntien tiheys), kolmannessa kysyttiin mielipiteitä rannikon ongelmista
ja meriveden laadusta ja neljännessä selvitettiin matkailijoiden rahankulutusta lo-
man aikana. Viidennessä osassa oli varsinainen maksuhalukkuuskysymys, jossa
haastateltavalle kuvailtiin, miten Euroopan unioni toteuttaisi rannikoidensuojelu-
hankkeen, ja kysyttiin maksuhalukkuutta tämän hankkeen vaikutusten toteutumi-
sesta. Kuudennessa osassa kysyttiin haastateltavan ikä, sukupuoli, perheen koko,
lapsien määrä, koulutus ja kotitalouden nettokuukausitulot.

Haastattelut toteutettiin viidessä paikassa Hangon rannikolla. Kaikkiaan haastatel-
tiin 212 Hangossa vierailijaa, joista 89 % oli kotimaisia matkailijoita ja 11 % ul-
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komaisia. Tasan puolet (50 %) haastatelluista oli naisia, ja keski-ikä oli 43 vuotta.
Haastateltujen nettotulot olivat keskimäärin 1 277 euroa kuukaudessa ja koulutuk-
sen pituus keskimäärin 13,4 vuotta. Hieman yli puolet (55 %) kertoi matkailevansa
Hangossa säännöllisesti, ja 56 prosentilla oli henkilökohtaista kokemusta leväku-
kinnoista. Haastateltujen Hangon-matkan pituus oli keskimäärin 6,5 päivää, ja
matkan aikana he kuluttivat päivässä keskimäärin 33,4 euroa.

Suurin osa haastatelluista (31 %) majoittui leirintäalueella. Noin viidesosa (18 %)
oli veneilijöitä, 15 % viipyi Hangossa vain päivän yöpymättä missään, ja 12 % yö-
pyi ystävien tai sukulaisten luona. Lisäksi noin kymmenesosalla (9 %) oli oma
mökki tai kaupunkiasunto, ja loput (15 %) yöpyivät hotellissa tai vuokratussa
asunnossa tai mökissä.

Hieman yli puolella (55,6 %) matkailijoista oli henkilökohtaista kokemusta levä-
kukinnoista, ja 40,8 % haastatelluista matkailijoista piti leväkukintoja pahimpana
rannikon ongelmana Hangossa. Muita kyselyssä mainittuja ongelmia olivat liiken-
ne, paikoitustilojen puute, haju- ja meluhaitat ja liian vähäiset virkistäytymismah-
dollisuudet.

Maksuhalukkuuskysymys
Maksuhalukkuuskysymyksessä haastateltavalle kerrottiin, että Euroopan unioni
aikoo vähentää ravinteita merivesistä parantamalla jokiin ja meriin laskevien jäte-
vesien käsittelyä. Lisäksi EU aikoo vähentää simpukoiden ja muiden meren antimi-
en syönnistä aiheutuvaa myrkytysriskiä. Tämä toteutetaan lisäämällä myrkyllisten
leväkukintojen tarkkailua ja vesi- ja simpukkanäytteiden keräämistä. Tavoitteena
on saavuttaa 25 prosentin vähennys leväkukinnoissa seuraavan kesän alkuun men-
nessä.

Tämän hankkeen rahoittamiseksi EU:ssa harkitaan pakollista ’rannikkovyöhykkeen
hoitomaksua’, joka tulisi jokaisen maksettavaksi. Maksu maksettaisiin kerran vuo-
dessa, ja se tulisi maksettavaksi kaikille EU:n kansalaisille sekä niille henkilöille,
jotka eivät asu Euroopan unionin alueella mutta vierailevat EU:n rannikoilla. Myös
teollisuusyritykset, maanviljelijät ja kalastussektori osallistuisivat hankkeen rahoi-
tukseen yrityksen tyypin ja koon mukaisesti.

Euroopan unionin kansalaisille ja EU:n rannikolla vieraileville matkailijoille tule-
van maksun kerrottiin olevan joidenkin kahden summan, esimerkiksi 2 ja 5 euron
tai 40 ja 65 euron, välillä. Näitä vaihtoehtoisia summapareja oli yhteensä kymme-
nen, ja summat vaihtelivat yhdestä sataan euroon. Seuraavaksi valittiin satunnaises-
ti joko suurempi tai pienempi esitetyistä summista ja haastateltavalta kysyttiin, oli-
siko hän halukas maksamaan tuon summan vuodessa tietäen, että sillä saavutettai-
siin 25 prosentin vähennys leväkukinnoissa seuraavan kesän alkuun mennessä ja
simpukoista saatavan levämyrkytyksen riski pienenisi puoleen entisestä.
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Tutkimustulokset
Haastatelluista 70 prosenttia ilmoitti olevansa halukas maksamaan veden laadun
paranemisesta. Matkailijoiden maksuhalukkuus leväkukintojen vähenemisestä 25
prosentilla seuraavan kesän alkuun mennessä ja simpukoiden syömisestä johtuvan
myrkytysriskin pienenemisestä puoleen oli keskimäärin 24,9 euroa vuodessa. Kos-
ka matkailijoita arvioitiin olevan Hangossa kesän aikana noin 11 750, kokonais-
hyödyksi leväkukintojen vähenemisestä ja levämyrkytysriskin pienenemisestä
Hangon matkailijoille saatiin 293 000 euroa vuodessa. Tämä luku kuvastaa rehe-
vöitymisen ja sen seurauksena haitallisten leväkukintojen vähenemisestä koituvaa
hyötyä matkailijoiden osalta.

Niistä haastatelluista, jotka ilmoittivat maksuhalukkuudekseen nolla euroa, 27 %
oli todella haluton maksamaan ja 73 % osoitti jonkinlaista protestia. Syyksi protes-
tivastaukseen haastatellut ilmoittivat jonkin seuraavista: saastuttajien kuuluu kus-
tantaa päästövähennykset, kansalaisille ei haluta enempää veroja tai maksuja, levä-
kukintojen väheneminen 25 prosentilla seuraavan kesän alkuun mennessä ei ole
mahdollista, Euroopan unionin vastustaminen yleensä, maksettu raha hukkuisi by-
rokratian rattaisiin tai kansalaisten sijaan hallituksen tulee kantaa vastuu päästövä-
hennyksestä. Suomen sijainti EU:n laidalla saattoi osaltaan vaikuttaa protestien
määrään, sillä suomalaisten tiedossa oli varsin hyvin, että suuri osa Suomenlahteen
tulevasta kuormituksesta tulee Venäjältä.

Numeerisen tuloksen eli keskimääräisen maksuhalukkuuden lisäksi oli kiinnosta-
vaa nähdä, mitkä tekijät vaikuttivat haastateltavien maksuhalukkuuteen leväkukin-
tojen vähenemisestä. Erityishuomion kohteena tutkimuksessa oli se, miten henkilö-
kohtainen kokemus leväkukinnoista vaikutti maksuhalukkuuteen. Kokemuksella ei
havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Sen sijaan mitä suurempaa
summaa haastatelluille kyselyssä ehdotettiin, sitä todennäköisemmin he vastasivat
kielteisesti maksuhalukkuuskysymykseen. Lisäksi haastatellut olivat sitä haluk-
kaampia osallistumaan esitellyn hankkeen kustannuksiin, mitä tärkeämmäksi he
kokivat leväkukintaongelman rannikolla. Samoin mitä korkeammat tulot haastatel-
tavalla oli ja mitä enemmän rahaa haastateltava käytti matkaansa Hangossa, sitä
halukkaampi hän oli maksamaan. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat johdonmukaisil-
ta. Sen sijaan mitä tyytymättömämpi haastateltava oli meriveden laatuun haastatte-
luhetkellä, sitä haluttomampi hän oli maksamaan. Tämä johtunee protestivastausten
ottamisesta mukaan analyysiin, sillä suhteellisesti suurempi osuus haastateltavista,
jotka olivat tyytymättömiä meriveden laatuun, kuin niistä, jotka olivat tyytyväisiä
meriveden laatuun, protestoi maksuhalukkuuskysymykseen vastatessaan.

Tutkimus oli rajattu koskemaan vain Hangon matkailijoita, mutta matkailijoiden
ohella myös Hangon asukkaille koituu haittaa leväkukinnoista. Myös heidän mak-
suhalukkuutensa olisi mielenkiintoista selvittää, sillä asukkaat ovat lujemmin si-
doksissa Hankoon kuin matkailijat, joiden on suhteellisen helppo vaihtaa matka-
kohdetta, jos leväkukinnoista koituva haitta on liian suuri. Kaikki kansalaiset eivät
ole koskaan käyneet Hangossa tai muuallakaan meren rannalla, ja myös heidän
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maksuhalukkuutensa selvittäminen saattaisi paljastaa erilaisia syitä meriveden laa-
dun arvostukseen. Suoran virkistysarvon ohella kansalaiset saattavat arvostaa puh-
taan meren olemassaoloa tai sitä, että se säilyy tuleville sukupolville.
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Ville Salo
JÄTEPOLITIIKAN VAIHTOEHTOJEN LUONNONVAROJEN
KULUTUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Tarve jätehuoltojärjestelmien vertailulle aiheutuu Euroopan neuvoston direktiivistä
1999/31/EY, joka yleisesti tunnetaan kaatopaikkadirektiivinä. Se määrittää jäsen-
valtioille sen määrän biohajoavaa jätettä, jonka saa sijoittaa kaatopaikoille. Tämä
direktiivi pakottaa jäsenvaltiot kehittämään olemassa olevia jätehuoltojärjestelmi-
ään, jotta direktiivin velvoitteet voidaan saavuttaa.

Ympäristöekonomiassa tehty opinnäytetyö paneutuu näiden kaatopaikkadirektiivin
velvoitteisiin tähtäävien materiaalihuollollisten päätöksien luonnonvarakulutuksen
arviointiin. Vertailen MIPS-menetelmästä johdetun luonnonvarojen kokonaiskäy-
tön käsitteen avulla erilaisia yhdyskuntajätteiden jätehuoltoon liittyviä jätehierarki-
aa edustavia vaihtoehtoja. Jätehierarkian ympäristöhyötyjen tarkastelu on MIPS-
menetelmää ajatellen hiukan ongelmallinen tutkimuskohde. Lasketaanhan MIPS
palvelua tuottaville hyödykkeille. Vaikka jätettä voidaankin tietyin varauksin pitää
hyödykkeenä, on palvelusuoritteen valinta jätteelle yleensä vähintään ongelmallis-
ta. Tämän palvelusuoritteen valinnan vaikeuden vuoksi sekä jätehuollon yleensä
yhteen vuoteen rajoittuvan suoritteen vuoksi on laskenta suoritettu jätteiden käsitte-
lyn vaatiman materiaalipanoksen (MI) tasolla.

Vaikkakin tutkimusta voidaan pitää kaatopaikkadirektiivisidonnaisuutta lukuun ot-
tamatta jätehierarkian tutkimuksena, sisältää se yhden piirteen, joka muilta hierar-
kiaa sivuavilta tutkimuksilta jää melkeinpä poikkeuksetta näkemättä, eli jätteen
synnyn ehkäisyn. Tähän epäkohtaan tämä työ pyrkii MIPS-menetelmän avulla vai-
kuttamaan ja hahmottamaan uutta näkemystä jätehuollolliseen tarkasteluun. Siksi
tarjotaan vaihtoehto, joka ottaa huomioon kaikkien yhdyskuntajätejakeiden koko
elinkaaren. Tarkastelu lisää mahdollisuuden nähdä, mitkä ovat luonnonvarahyödyt,
jotka saadaan ehkäisemällä syntyvän jätteen määrää. Vaikka työssä tehty esitys
pääkaupunkiseudun vaihtoehtoisista jätepolitiikoista kärsii joissakin kohdissa sy-
vyyden puutteesta, niin muilla menetelmillä edes vastaavan syvyyden saavuttami-
nen olisi vaatinut huomattavasti suurempia ponnisteluja.

Käytetty metodi
Friedrich Schmidt-Bleek kehitti vuonna 1992 uuden ekotehokkuutta mittaavan yk-
sikön MIPSin. Material Input Per Service Unit, MIPS, yhdistää ekologisen selkä-
repun käsitteen tuotteen käyttöön, sen tuottamaan palvelusuoritteeseen. Kehitetyn
menetelmän keinoin suoritetussa analyysissä kaikki ihmisen toimesta teknisin toi-
menpitein siirretyt materiaalit sisältyvät tarkastelun piiriin.

M  (Material) kuvaa mittarissa materiaalivirtaa. Sillä tarkoitetaan kaikkea ainesta,
joka on otettu luonnosta ja aikanaan palautetaan sinne. I (Input) kuvaa panosta.
Näin MI (Material Input) käsittää kaikkien elinkaarenaikaisten materiaalipanosten
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summan eli tuotteen ja sen ekologisen selkärepun yhteenlasketun painon. S (Servi-
ce unit) merkitsee tuotteen tai palvelun kaikkien palvelusuoritteiden summaa.

 Itse laskenta tapahtuu kertomalla jokainen materiaali- ja energiapanos sitä vastaa-
valla MI-kertoimella. Näitä kerrointietoja julkaisee pääosin saksalainen Wuppertal-
instituutti.

MIPSin kertoma arvo on arvio siitä, miten paljon ”luontoa” on käytetty yhtä tuot-
teen tuottamaa palveluyksikköä kohden. Tähän lasketaan kaikki resurssien käyttö,
jota tuotteen valmistus ja käyttö vaativat, alkaen aina resurssien siirtämisestä niiden
alkuperäisestä paikasta. Olettamus tuloksen takana on, että resurssien siirrot ja niis-
tä seuranneet päästöt aiheuttavat muutoksia ekosysteemeissä ja luonnon omissa
materiaalivirroissa.

Alkuaan MIPS laskettiin yhdellä luvulla. Tämä yksi kiloissa ilmoitettu luku kertoi
luonnonvarojen kokonaiskulutuksen. Laskentamenetelmää on kehitetty niin, että
nykyisin se jakaantuu viiteen eri luokkaan, abioottisiin (elottomiin) materiaaleihin,
bioottisiin (elollisiin) materiaaleihin, veteen, ilmaan sekä maa- ja metsätaloudessa
siirrettyyn maaperään.

Tutkitut vaihtoehdot
Yleisesti tarkastelun piirissä on pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV)
toimialueen jätehuoltojärjestelmä, jonka piiriin on laskettu kuuluvan yhdyskuntien
sekajäte, erilliskerätyt jätteet, sekajätteiden kuljetukset keräyspaikoilta kaatopai-
koille tai käsittelypaikoille, erilliskerättyjen jätteiden kuljetukset keräyspaikoilta
käsittelypaikoille, kierrätyksestä aiheutuvat materiaalisäästöt, mahdolliset jätteiden
polton tuomat materiaalisäästöt, kaatopaikkakaasusta saatavat energiahyödyt sekä
jätteiden loppusijoitus kaatopaikoille.

Itse jätepolitiikkavaihtoehtoja on tarkasteltu viiden esimerkkitilanteen
avulla, joista jokainen täytti kaatopaikkadirektiivin pääkaupunkiseudulle
muodostetun laskennallisen vuoden 2016 velvoitteen. Jätehierarkiaa mukailevat
vaihtoehdot, joilla pyritään täyttämään vuoden 2016 biohajoavan jätteen loppusijoi-
tusta koskevat rajoitteet, ovat jätteen synnyn ehkäisy, kierrätyksen kehittäminen ja
erilliskerätyn biojätteen kompostointi, kierrätyksen kehittäminen ja erilliskerätyn
biojätteen mädätys, sekajätteen mekaanis-biologinen käsittely ja tuotetun RDF-
polttoaineen hyödyntäminen sekä massapoltto. Vaihtoehdot on suunniteltu sen mu-
kaan, että ne edustavat jätehierarkian eri portaita.

Vaihtoehtojen abioottisten ja bioottisten luonnonvarojen kulutusta tarkastellaan
niiden sisältämien muuttujien kautta. Muuttujia ovat sekajäte, erilliskerätyt jätteet,
sekajätekuljetukset, erilliskerättyjen jätteiden kuljetukset, jätteen kaatopaikkakäsit-
tely, jätteistä saatavat energiahyödyt, kierrätyksen tuomat materiaalisäästöt, ehkäi-
syä korvaavien ratkaisuiden kulutus sekä kaatopaikka- ja biokaasun tuomat ener-
giahyödyt.
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Vaihtoehtojen keskinäistä sijoittumista luonnonvarakulutuksen suhteen verrataan
tässä tutkimuksessa MIPS-menetelmän osan, materiaalipanoksen (MI), käsitteen
kautta. MIPS-tarkastelussa vain kerran käytettyjen tuotteiden, kuten ruuan, MIPS-
arvo on numeroarvoltaan sama kuin niiden MI-arvo, koska palvelusuorite S on yk-
si. Jätehuollon kohdalla tilanne on samankaltainen. Järjestelmä käsittelee jätteet
vain kerran. Niinpä riittää, että eri jätehuoltovaihtoehdoista lasketaan vain materi-
aalipanos (MI). Tämä materiaalipanoksen tarkastelu suoritetaan abioottisten ja bi-
oottisten luonnonvarojen summalla.

Tutkimusalueen laajuuden vuoksi MIPS-menetelmän käyttö on perusteltua, koska
se mahdollistaa kokonaisuuden tarkastelun kohtalaisen pienellä vaivalla. Useiden
jätejakeiden sisällyttäminen tarkasteluun sekä jätehierarkian portaiden mukaisten
vaihtoehtojen vertailu muiden elinkaariarviointimenetelmien avulla olisi ollut
huomattavasti työläämpää.

Tarkastelun pohjana toimivat vuosien 2003 ja 2004 jätetiedot, jotka on kerätty
useista lähteistä kuvaamaan pääkaupunkiseudun yhdyskuntajätteitä. Oletettavasti
jätemäärissä tapahtuisi muutoksia vuoteen 2016 mennessä. Perustarkastelussa pää-
dyttiin kuitenkin kasvuennusteiden epävarmuuksien vuoksi, ettei mahdollisia jäte-
määrien muutoksia oteta huomioon. Vaihtoehtoisten tulevaisuudenkuvien tarkaste-
lussa otettaan huomioon muun muassa mahdollisuus, jossa oletetaan valtakunnalli-
sen jätesuunnitelman mukaiset kasvuennusteet.

Tulokset
Kaikki tarkastelussa mukana olleet vaihtoehdot saavuttivat laskennallisen pääkau-
punkiseudun kaatopaikkadirektiivin velvoitteen. Vähiten luonnonvaroja velvoitteen
saavuttamiseksi kulutti jätteen synnyn ehkäisy -vaihtoehto, joka kulutti 2 508 310
tonnia, kun vastaava vaihtoehto erilliskerätyn biojätteen mädätyksen ja tuotetun
kaasun hyötykäytön kera kulutti 2 696 680 tonnia. Jätteen massapoltto kulutti
luonnonvaroja 2 897 619 tonnia. Eniten luonnonvaroja kulutti jätteen mekaanis-
biologinen käsittely tuotetun RDF-polttoaineen poltolla, joka kulutti luonnonvaroja
2 902 272 tonnia.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman kasvuennuste olettaa, että jätemäärät kasvavat
bruttokansantuotteen osoittamaa vauhtia ilman mahdollisia jätteen synnyn ehkäisy-
toimia. Vastaavien kasvuoletukset tapauksessa tämän työn laskentamallissa joudut-
tiin olettamaan, että jätteiden koostumus säilyy ennallaan. Samoin eri jakeiden ja-
kauma yritysten ja asukkaiden seka- sekä erilliskerättyihin jätteisiin säilytettiin en-
nallaan.

 Kasvuoletuksien myötä jouduttiin muokkaamaan myös vaihtoehtojen oletuksia,
jotta vuoden 2016 velvoite saavutettiin. Ehkäisyprosentteja kasvatettiin, samoin
kierrätyksen talteenottoprosentteja. Mekaanis-biologisen laitoksen kokoa jouduttiin
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kasvuennusteen tilassa melkeinpä kaksinkertaistamaan kuten myös massapolttolai-
toksen kapasiteettiä.

Laitoskokojen muutoksilla sekä kierrätys- ja ehkäisytoimenpiteiden kasvuoletuksil-
la päädyttiin luonnonvarojen kulutuksen perusteella vastaavaan järjestykseen kuin
perustilassa. Vähiten luonnonvaroja kulutti jätteen synnyn ehkäisy -vaihtoehto, 2
941 896 tonnia, kun taas kierrätyksen kehittäminen erilliskerätyn biojätteen kom-
postoinnilla kulutti 3 384 904 tonnia. Kierrätysvaihtoehto erilliskerätyn biojätteen
mädätyksen ja biokaasun energiahyödyn kanssa kulutti luonnonvaroja 3 372 560
tonnia. Mekaanis-biologinen käsittely RDF-polttoaineen polttamisen kanssa kulutti
3 708 778 tonnia, kun taas jätteen massapoltto kulutti 3 702 155 tonnia.

Kasvuennusteen mukaisessa tilassa puhtaiden ehkäisy- ja kierrätysvaihtoehtojen
toteuttaminen olisi todennäköisesti varsin työlästä ja ne vaatisivat huomattavia
muutoksia yhteiskunnan kulutustottumuksissa ja -käyttäytymisessä. Silti voidaan
kasvuennusteen mukaisesta tilasta todeta, että jätteen synnyn ehkäisy muuttuu suu-
rempien ehkäisymäärien ansiosta tehokkaammaksi luonnonvaratuottavuuden kan-
nalta verrattuna kuin muut vaihtoehdot. Ilman kasvuennusteita tulkitussa perusti-
lassa jätteen synnyn ehkäisy -vaihtoehto saavutti kaatopaikkadirektiivin velvoitteen
14 % pienemmällä luonnonvarojen kulutuksella kuin kuluttavin vaihtoehto, me-
kaanis-biologinen käsittely ja RDF-poltto. Jätteen määrän ollessa biojätestrategian
kasvuennusteen mukainen saavuttaa jätteen synnyn ehkäisy direktiivivelvoitteen 21
% pienemmällä luonnonvarojen kulutuksella kuin mekaanis-biologinen vaihtoehto.
Tosin on huomattava, että jätteen synnyn ehkäisyn mahdollisuudet saavuttaa direk-
tiivivelvoite oletettavasti heikkenevät jätteiden määrän kasvaessa.

Johtopäätökset
Jätteen tarkastelu MIPS-menetelmän keinoin aiheuttaa omat ongelmansa. Näistä
ongelmista tärkein lienee se, ettei jäte sinällään ole hyödyke puhtaimmassa merki-
tyksessä. Jätehän on useamman hyödykkeen lopputuote. Tarkastelun kohteena on
itse asiassa inhimillisen toiminnan seurauksena syntyvä poistojen virta. Tämän tar-
kasteltavan kohteen ”erilaisuuden” takia ei tätä virtaa voida tarkastella hyödykkei-
nä, kuten MIPS-menetelmässä muuten tehtäisiin, vaan tarkastellaan poistuvia mate-
riaaleja. Tämä aiheuttaa ensinnäkin sen, ettei jätteeksi joutuvien tuotteiden valmis-
tuksen ja käytön aiheuttamia panoksia huomioida laisinkaan. Toisena seikkana esil-
le kohoaa palvelusuoritteen määrittelyn vaikeus.

Laskenta pyrkii selvittämään siis vain jätemateriaalin materiaalipanoksen (MI).
Palvelusuoritetta tarkasteltaessa voidaan perustellusti sanoa, ettei pelkän materiaa-
lipanoksen selvittäminen muuta tilannetta MIPSiin nähden ollenkaan. Voidaan
väittää, että jätehuollossa jätteet käsitellään vain kerran, jolloin palvelusuorite olisi
yksi.

Puhuttaessa tuotteiden ja hyödykkeiden sijaan pelkästä jätemateriaalista pitää tehdä
selväksi, etteivät käytöstä ja valmistuksesta aiheutuvat materiaali- ja energiapanok-
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set sisältyneet tehtyyn laskentamalliin. Jos tarkastellaan kaikkia jätteitä vain mate-
riaalina, annetaan sekajätteiden ja erilliskerättyjen jätteiden elinkaarenaikaiselle
luonnonvarojen kulutukselle pienempi painoarvo lopputuloksista, kuin tarkastelta-
essa niitä hyödykkeenä, jolloin otettaisiin huomioon myös valmistuksen ja käytön
aikaiset panokset.

Työssä käytettyä menetelmää voi kritisoida siitä, että jätteeksi joutuvien aineiden
koko elinkaaren aikainen luonnonvarojen kulutus ei välttämättä ole jätehuollon pa-
noksiin laskettava erä. Käytetyt tuotteet ja materiaalit kulutetaan. Sitä voidaan pitää
yhtenä osana yhteiskunnan toimintaa. Sen sijaan näiden kohdentaminen jätehuollon
panoksiksi on eri asia. Jätehuollollisesti tarkasteltuna jätehuollon piiriin pitäisi lu-
kea vain ne panokset, jotka johtuvat materiaalin käsittelystä. Kuitenkin mallin poh-
jimmainen oletus, jossa lähdetään liikkeelle jätteeksi päätyneen materiaalin koko
elinkaaren aikaisesta luonnonvarojen kulutuksesta, mahdollistaa jätteen synnyn eh-
käisyn tarkastelun tavalla, joka huomioi sen tuottamat koko elinkaaren aikaiset
hyödyt, itse luonnonvarojen kulutuksen avulla. Siksi tämän työn tulosten ja mallin
näkeminen vain jätehuoltoa koskevana on harhaanjohtavaa, koska kyseessä on
enemmänkin materiaalihuollollinen oivallus.
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