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Taustaa

• Maankäytön suunnittelulla voi olla huomattavia taloudellisia 

vaikutuksia metsänomistajille ja metsiin perustuville elinkeinoille

• Näitä vaikutuksia ei yleensä ole arvioitu esimerkiksi kaavan 

laatimisen yhteydessä

• Lukessa kehitetty Maankäytön suunnittelun metsätalousvaikutukset 

–tulospalvelu

 Tietoa lakisääteisen ja maanomistajan päätökseen perustuvan metsien 

suojelun sekä maankuntakaavamerkintöjen ja –määräysten 

metsätalousvaikutuksista

 Palvelusta saatavan tiedon hyödyntäminen esim. tausta-aineistona 

uusia kaavoja laadittaessa 

• Palvelu on kehitetty MMM:n rahoittamassa ”Maankäytön 

suunnittelun taustatiedot Luken metsävaratiedoista (VMIKaava) –

hankkeessa
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Tulospalvelun toiminta
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Tulospalvelun toiminta
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• VMI11-12 (2013-2017) –maastoaineisto

– Puustoa ja kasvupaikkaa kuvaavat tiedot koealoilta 

 Laskentakuviot, jotka kuvaavat alueen metsien rakennetta ja puuston 

määrää

• Lakisääteiset ja omistajan päätökset metsien suojelusta

 laskentakuvioiden jakaminen käsittelyluokkiin
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Tulospalvelun toiminta
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• Kaavamerkinnät ja –määräykset

– Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallinen maakuntakaava-aineisto 

(viimeisin päivitys 28.11.2017)

• Kaavamerkintöjen ja määräysten tulkinnat

– Perustuvat Metsäntutkimuslaitoksessa vuosina 2010-2013 kerättyyn 

yleiskaava-aineistoon (Mattila ja Korhonen 2010) ja asiantuntija-arvioihin

– Kolme erilaista tulkintasarjaa
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Tulospalvelun toiminta
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• Laskelmat tehtiin MELA-ohjelmistolla hyödyntäen erikseen kutakin 

tulkintasarjaa

1) Ei rajoituksia

2) Muut päätökset

3) Lievä

4) Todennäköinen

5) Tiukka
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• MELA-ohjelmiston toiminta

– Simuloidaan metsien kehitystä: käsittely- ja kehitysvaihtoehdot 

päätellään erikseen kullekin laskentakuviolle metsikkö ja puustotietojen 

perusteella

– Ohjelmisto valitsee sellaiset käsittely- ja kehitysvaihtoehdot (=metsien 

käsittelyohjelma), jotka täyttävät asetetut aluetason tavoitteet 

(optimointi)
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Lähtötilanne 

(yksittäinen 

laskentakuvio)

Ajankohta 1 Ajankohta 2

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Erilaisilla kaavamerkintöjen 

ja –määräysten tulkinnoilla 

vaikutusta vaihtoehtojen 

määrään

Laskelmissa oli mukana kaikki metsä- ja kitumaan laskentakuviot. Jos 

laskentakuviolla ei ollut metsänkäytön rajoituksia tai rajoituksen tulkinta oli 

”metsänkäsittely sallittu”, metsänkäsittelyt tehtiin metsämaalla nykyisten 

metsänhoitosuositusten mukaisesti ohjelmiston mahdollistamissa rajoissa
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• MELA-laskelmat tulospalvelua varten

– Tarkastellaan 10 vuoden ajanjaksoa

– Perustuu tienvarsihintojen avulla laskettujen nettotuottojen nykyarvon 

maksimointiin 5 %:n tuottovaatimuksella ilman hakkuiden 

tasaisuusvaatimusta

 Suurin välittömästi hakattavissa ja kannattavasti korjattavissa oleva 

aines- ja energiapuun hakkuukertymäarvio ottaen huomioon 

laskelmissa sovelletut metsänkäytön rajoitukset ja nykyiset 

metsänhoidon suositukset

 Kaikki metsänhoitosuositusten mukaiset hakkuukypsät puustot, jotka 

eivät täytä 5 %:n tuottovaatimusta, hakataan

 Ei vaatimusta hakkuukertymän tasaisuudelle ja puuston lopputilalle

 Laskelmat kuvaavat sitä, kuinka paljon metsänomistajilla olisi 

mahdollista tehdä taloudellisesti kannattavia hakkuita seuraavan 10 

vuoden aikana

 Laskelma kuvaa puuntarjonnan maksimia tuottovaatimus huomioon 

ottaen
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– Tulosmuuttujat
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Metsävarat (2015) Metsien käyttö (2015-2024)

Metsämaan pinta-ala Ainespuukertymän (tukki ja kuitu)

tilavuus metsämaalla

Kitumaan pinta-ala Energiapuukertymän tilavuus 

metsämaalla

Puuston runkotilavuus 

metsämaalla

Kantorahatulot metsämaalla

Puuston runkotilavuus kitumaalla Puunkorjuun kustannukset 

metsämaalla

Puuston kantohinta-arvo 

metsämaalla

Työvoima
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Tulospalvelun toiminta
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• MELA-tulosten vieminen tietokantaan

– Laskettiin tulosmuuttujien arvoista erotukset (=vaikutukset)

• Tulosmuuttujan arvo Tulkintasarjaa 2 (Muut päätökset) hyödyntäen 

tehdyssä laskelmassa - Tulosmuuttujan arvo Tulkintasarjaa 1 (Ei 

rajoituksia) hyödyntäen tehdyissä laskelmissa 

• Tulosmuuttujan arvo Tulkintasarjaa 3 (Lievä ml. Muut päätökset) 

hyödyntäen tehdyssä laskelmissa - Tulosmuuttujan arvo 

Tulkintasarjaa 1 (Ei rajoituksia) hyödyntäen tehdyssä laskelmissa 

• Tulosmuuttujan arvo Tulkintasarjaa 4 (Todennäköinen ml. Muut 

päätökset) hyödyntäen tehdyssä laskelmissa - Tulosmuuttujan arvo 

Tulkintasarjaa 1 (Ei rajoituksia) hyödyntäen tehdyssä laskelmissa 

• Tulosmuuttujan arvo Tulkintasarjaa 5 (Tiukka ml. Muut päätökset) 

hyödyntäen tehdyssä laskelmissa - Tulosmuuttujan arvo 

Tulkintasarjaa 1 (Ei rajoituksia) hyödyntäen tehdyssä laskelmissa 
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Tulospalvelun toiminta
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• Maankäytön suunnittelun metsätalousvaikutukset –tulospalvelu           

(http://mela2.metla.fi/mela/vmikaava/)
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http://mela2.metla.fi/mela/vmikaava/
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• Esimerkkejä tulospalvelusta saatavista tuloksista
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• Maankäytön suunnittelun metsätalousvaikutukset –tulospalvelu           

(http://mela2.metla.fi/mela/vmikaava/)
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• Esimerkkejä tulospalvelusta saatavista tuloksista 
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• Esimerkkejä tulospalvelusta saatavista tuloksista 
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Tulosten tulkinnassa huomioitavaa

• Arviot kuvaavat koko maakunnan aluetta, eivät vaikutusten jakautumista esim. 

yksittäisten maanomistajien kesken

• Kaavamerkintöjen ja –määräysten todellinen tulkinta määräytyy kaavan 

toteutusvaiheessa

• Suurimman nettotulojen arvio EI kuvaa tehtyjen hakkuiden tasoa eikä ole 

toteutettavaksi tarkoitettu hakkuusuunnite

• Arvioissa ei ole otettu huomioon hakkuiden tasaisuusvaatimusta

• Arvioinneissa ei ole otettu huomioon esim. maisematyöluvasta maanomistajalle 

aiheutuvia kustannuksia eikä kaavoituksesta maanomistajalle tulevia hyötyjä 

• Arvioissa ei ole otettu huomioon esim. puumarkkinoiden kehittymistä tai 

metsänomistajien puunmyyntihalukkuutta

• Tulokset laskennallisia: MELA-ohjelmisto on laskentajärjestelmä, joka perustuu 

yksittäisiin malleihin ja niiden yhteistoimintaan
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• 5 %:n tuottovaatimuksen vaikutus tuloksiin

– Arviot kuvaavat sitä, kuinka paljon metsänomistajilla olisi mahdollisuus 

tehdä taloudellisesti kannattavia hakkuita seuraavan 10 vuoden aikana

• Puuntarjonnan maksimi 5 %:n tuottovaatimus huomioon ottaen

– Tavoitteena metsävarojen mahdollistama suurin kannattavasti (5 % 

tuottovaatimus) hakattavissa oleva aines- ja energiapuun 

hakkuukertymän arvio

• Huom! Arvioissa ei oteta huomioon hakkuiden tasaisuusvaatimusta

– Laskentakorko vaikuttaa hakkuiden ajalliseen sijoittumiseen

• Jos tuottovaatimus olisi ollut pienempi, metsänkäytön rajoitusten 

metsätalousvaikutukset ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella 

olisivat olleet pienemmät

– Jos olisi hakattu kaikki metsänhoitosuositusten mukaisesti hakattavissa 

olevat puustot ilman kannattavuusvaatimusta, metsänkäytön 

rajoitusten metsätalousvaikutukset olisivat todennäköisesti olleet 

suuremmat
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Jatkosuunnitelmat

• Ekosysteemipalveluja kuvaavien tulosmuuttujien lisääminen 

• Mahdollisuus maksullisiin tilauslaskelmiin

– Esim. valmisteilla olevan kaavan vaikutukset verrattuna voimassa 

olevaan kaavaan

– Räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaisesti: Lukessa tehty esim. 

Tuusulan yleiskaavan 2040 suojelumerkintöjen vaikutusten arviointi
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