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Metsätalouden ja luontomatkailun
yhteensovittaminen?
• Maisema ja ympäristö ovat luontomatkailussa keskeinen
vetovoimatekijä.
• Luontomatkailun kasvu lisännyt vaatimuksia ottaa ympäristö ja
maisema paremmin huomioon metsien käsittelyssä.
• Virkistyskäyttäjien ja matkailijoiden suhtautumista
metsäympäristöihin selvitetty maisemapreferenssitutkimuksissa
(kaupunki-maaseutu, kansallisuus, vuodenaikojen vaihtelu, aktiviteetit,
luonnontilaisuus, esim. Karjalainen ym. 2010).
• Kielteiset luonnonvarojen käyttöön liittyvät ympäristömuutokset osin
vältettävissä hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella
-> kuka maksaa lisäkustannukset? (asiakas/yrittäjä, kunta/valtio)

Yhteensovittamisen haasteita?
• Asiakkaiden ympäristötoiveet jossain määrin erilaisia:
- suojelualueet <-> luonnonmukaisilta ’näyttävät’
metsätalousalueet
• Vaihtelevat käytännöt kaavoituksessa: millainen metsätalous
hyväksytään virkistyskäyttöön varatuilla alueilla?
• Metsien käytön ansaintalogiikka matkailussa ?
-Valtion talousmetsät <-> yksityismetsät
• Muut maankäyttömuodot vaikuttavat yhteensovittamiseen
(porotalous, luonnonsuojelu, tuulivoima, kaivostoiminta)

Kansainvälisten matkailijoiden maisema- ja ympäristöarvostukset ?
• Aineisto kerätty vuonna 2008 (METLA, RAMK)
• Ulkomaiset matkailijat (mm. Rovaniemi, Napapiiri,
Salla, Inari ja Saariselkä)
• Yhteensä 750 vastausta (vuoden vaihde 380 kpl,
kevättalvi 299 kpl ja kesä 71 kpl)

Kyselylomake:
• Matkan motiivi
• Osallistuminen erilaisiin ulkoiluaktiviteetteihin
• Matkakohteen ominaisuuksien merkitys
• Suhtautuminen metsätalouteen

Kuva-arviointi:
• 28 kesä- ja 29 talvinäkymää (valokuvakansio, A4)
• Miten soveltuvat luonnon virkistyskäyttöön,
ja miten vastaavat Lappiin kohdistuvia odotuksia?

METLA 2010

METLA 2010

Kuva-arviointien tulokset kuvapareittain (kesä/talvi; yht. 26 kpl)
(Tyrväinen ym. 2010)
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Keskiarvo ja 95 % luottamusväli. Asteikko: 0 = ei lainkaan,…, 10 = täydellisesti. Tilastollinen ero (t-testi): p < 0,05 = *; p < 0,01 = **; p < 0,001 = ***)

METLA 2010

Kuva-arviointien tuloksia kuvapareittain (kesä/talvi). Tyrväinen ym. 2010
Talvinäkymät tilastollisesti parempia
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Keskiarvo ja 95 % luottamusväli. Asteikko: 0 = ei lainkaan,…, 10 = täydellisesti.
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METLA 2010

Kuva-arviointien tulokset kuvapareittain (kesä/talvi) Tyrväinen ym. 2010.
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Maisemanhoito leimikonsuunnittelussa
ja puunkorjuussa?
Karjalainen ym. 2011 tutkimuksessa selvitettiin:
- Maisemanhoitoon liittyviä asenteita ja käsityksiä,
- Maisemanhoitoon liittyviä ongelmia ja esteitä
- Koulutuksen, ohjeistuksen ja käytännön toimivuutta
7.2.2012
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Kyselytutkimus 2009/2010 (Karjalainen ym. 2011
Leimikonsuunnittelijat:

Otos

Vastaajia

Vastaus %

Metsähallitus

232

145

62,5

Metsänhoitoyhdistykset

410

234

57,1

Metsäteollisuusyritykset

303

229

75,6

Yhteensä

945

608

64,3

Konekuskit (Puuliitto):

Otos

Vastaajia

Vastaus %

Metsäkoneen kuljettajia

701

356

50,8

Hakkuukoneen kuljettajia

318

249

78,0

Maisemanhoidon rajoitteet päätehakkuulla (Karjalainen ym. 2011)
(N = 850; t = 6,32; p =,000)

Koko aineisto
Leimikonsuunnit.
Konekuskit

Hakkuutulojen maksimointi
(N = 848; t = 3,27; p =,001)

Monen tavoitteen yhteensovittaminen
Metsänomistajien asenteet ja odotukset
(N = 839; t = 3,17; p =,002)

Kiire
(N = 852; t = 4,59; p =,000)

Tilanrajat
(N = 850; t = 3,61; p =,000)

Vaikeus löytää kohteelta sopivia puita säästöpuiksi
(N = 849; t = 3,02; p =,003)

Vakiintuneet käytännöt; tehdään kuten ennenkin
Maisemahakkuuesimerkkien ja -mallikohteiden puute
(N = 851; t = 7,51; p =,000)

Leimikon maasto-ominaisuudet (jyrkkyys, kantavuus)
Tulevan puuston kasvun turvaaminen
(N = 850; t = 14,10; p =,000)

Vaikeat sääolosuhteet (esim. pimeys ja lumisuus)
Tiedon puute maisemal. tärk. alueista ja kohteista
Hyvälaatuisen koulutuksen ja -kurssituksen puute
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Asteikko: 1 = ei rajoita lainkaan…, 7 = rajoittaa erittäin merkittävästi
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Maisemanhoidon rajoitteet päätehakkuulla (Karjalainen ym. 2011)
Koko aineisto
Leimikonsuunnit.
Konekuskit

Puun ostajien asenteet ja odotukset
Korjuuhenkilöstön osaamisen ja ammattitaidon puute
(N = 848; t = 4,32; p =,000)

Leimikonsuunnitt. osaamisen ja ammattitaidon puute
(N = 849; t = 3,90; p =,000)

Puunkorjuuhenkilöstön asenteet
Leimikonsuunnittelijoiden asenteet
Alan lainsäädäntö ja ohjeistukset
(N = 851; t = 3,87; p =,000)

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Hyvien maisemaoppaiden ja -ohjeiden puute
Energiapuuksi korjattavien kantojen nosto
Työnantajan asenteet
(N = 848; t = 7,24; p =,000)

Korjuuteknologian rajoitteet (koneet ja laitteet)
Ohjelmistojen ja -järjestelmien puutteet
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Asteikko: 1 = ei rajoita lainkaan…, 7 = rajoittaa erittäin merkittävästi
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Miksi maisema- ja
virkistysarvokauppaa tarvitaan?
• Kysyntä maisema- ja virkistysarvojen tuottamista kohtaan kasvanut
matkailukeskusten ja taajamien lähialueilla.
• Matkailukäyttö keskittyy ulkoilureiteille: reittien lähiympäristöjen
hoidosta sopimisen käytännöt vaihtelevat.
• Tarve erottaa jokamiehenoikeuksiin ja yrittäjyyteen perustuva
luonnonkäyttö ja kehittää markkinapohjaisia maisema- ja
virkistysarvojen korvauskäytäntöjä.
• Myydään/ostetaan sekä ekologisia että esteettisiä arvoja, joiden
merkitys vaihtelee kullakin kohteella.
• Kasvava matkailukäytön paine kohdistuu yksityismetsiin myös
Pohjois-Suomessa.

Kotimaisten korvauskäytäntöjen tilanne
•

Maisemanvuokraus (Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio)

•

Virkistysarvokaupan toimintamalli (MTK)

• mallit kannustavat tapauskohtaisiin sopimuksiin
• perustuvat hyvin pitkälle menetettyihin hakkuutuloihin
– markkinattomia arvoja ei ole huomioitu tarpeeksi
– maisema- ja virkistysarvojen lisähyöty esimerkiksi luontomatkailun
kannalta huomattava tekijä
– alueellisesti maisema- ja virkistysarvoilla saattaa olla suurempi
hyvinvointivaikutus kuin perinteisillä puunmyyntituloilla
⇒ tarve kehittää korvauskäytäntöjä paremmin maisema- ja virkistysarvot
huomioonottavaksi sekä luoda yhtenäinen, helposti lähestyttävä ja
toimiva käytäntö laajemmille matkailualueille.

NEWFOREX-hanke (2009-2013)
New Ways to Value and Market Forest Externalities

• Tutkii uusia tapoja arvottaa ja luoda markkinoita metsien

tuottamille hyödyille
• Keskitytään neljään ympäristöhyötyyn:
o Virkistys ja luontomatkailu
o Luonnon monimuotoisuus
o Hiilen sitoutuminen
o Vesien suojelu
• Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelmasta
• Kesto 2010 – 2013 (Koordin. Prof. Bo Thorsen, KVL, Tanska)

NEWFOREX-hanke
• 11 eurooppalaista osapuolta: yliopistoja, tutkimuslaitoksia sekä
valtion ja yksityismetsien hoidon ja käytön eurooppalaiset
keskusjärjestöt
• Viisi empiiristä tapaustutkimusta Euroopassa (Espanja, Italia,
Puola, Tanska, Suomi) sekä kehitysmaaosio Ecuadorissa
• Suomen osio Ruka-Kuusamon alueella
• Siinä kohteena virkistys ja luontomatkailu, luonnon
monimuotoisuus sekä hiilen sitoutuminen
• toteuttajana METLAn työryhmä:
prof. Liisa Tyrväinen, tutkijat Anssi Ahtikoski, Arto Naskali, Ville
Ovaskainen ja Erkki Mäntymaa

III: Boreal region
case

Ruka-Kuusamo

II: Atlantic
Urbanised region
case

IV: Central European
region case

I: Mediterranean
region case

21.10.2010

V: Mountainous
region case
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Hankkeen päätavoitteet:
1. Kysyntä ja maksuhalukkuus
2. Tuotannon kustannukset
3. Tarjonta ja markkinat

1. Kysyntä ja maksuhalukkuus
Kuka hyötyy ympäristöhyötyjen tuottamisesta
Kuinka suuria hyödyt ovat rahassa mitattuna
Selvitetään ihmisten hyötyihin liittyvää maksuhalukkuutta
Kehitetään uusia menetelmiä metsien ympäristöhyötyjen
arvottamiseen
• Metsien hyödyt syntyvät yhteistuotantona
=> myös arvottaminen integroidusti
• Choice experiment - eli valintakoemenetelmä
• Kyselyt matkailijoille ja paikallisille (noin 1100 vastaajaa 2011)
o Talvimatkailijoita 560 vastaajaa (1/3 kv-matkailijoita)
o Kesällä 550 vastaajaa (1/5 kv-matkailijoita)

•
•
•
•

2. Tuotannon kustannukset
• Ympäristöhyötyjen tarjonnan kannalta yksityisten
metsänomistajien omistustavoitteet ja
metsänkäsittelypäätökset ovat ratkaisevia
• Millaisia kustannuksia aiheutuu siitä, että metsiä
hoidetaan ympäristöhyötyjä suosivalla tavalla
• Kehitetään johdonmukainen menetelmä näiden
kustannusten arvioimiseksi
• Kuinka paljon kustannuksia / tulonmenetyksiä syntyy
metsänomistajille, jos he käsittelevät metsiään luonto- ja
maisema-arvoja säästäen verrattuna tavanomaiseen
• Laskelmat tehdään simuloimalla Metlassa

3. Markkinat ja tarjonta
• Arvioidaan olemassa olevia markkinapohjaisia
menetelmiä metsien ympäristöhyötyjen tuottamiseksi,
esim. luonnonarvokauppa
• Miten markkinoita voitaisiin kehittää tukemaan
paremmin virkistys- ja maisema-arvojen tuotantoa
• Kehitetään ns. virkistys- ja maisema-arvokaupan
järjestelmää
• Otetaan huomioon institutionaaliset ja lainsäädännölliset
rajoitteet sekä tuotannon osapuolet
• Kysely metsänomistajille halukkuudesta osallistua
järjestelmään ja vaadittavista korvauksista

Ruka-Kuusamon kävijöiden mielipiteitä asenneväittämistä
Yksityismetsiä tulee hoitaa pääasiassa matkailun etua ajatellen.
Suomalaiset

Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En samaa enkä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
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Matkailijoiden tulee maksaa osuutensa maisemien säilymisestä
viihtyisinä.
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Ruka-Kuusamon kävijöiden mielipiteitä asenneväittämistä
Yksityisille metsänomistajille tulee korvata maisemanhoidosta
aiheutuneet kustannukset ja tulonmenetykset.

Suomalaiset

Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En samaa enkä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä

Ulkomaalaiset
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Metsänomistajan osallistumisen maisemanhoitoon tulisi olla
vapaaehtoista.
Suomalaiset
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Ruka-Kuusamon kävijöiden maksuhalukkuus ympäristön
laadun muutoksesta (€/ kävijä/ lomaviikko)
Ominaisuus
Ulkoilureitit
yksityismetsissä

Taso
Vähenee: reittejä 80 km

Luonnon
monimuotoisuus:
uhanalaiset lajit
Hiilen sitoutuminen
metsiin

Suoma- Ulkolaiset maalaiset

-12,89

-10,90

-24,57

*

*

*

Paranee hieman: näkyy 10 %:lla
reittien varsia

9,81

8,38

15,76

Paranee selvästi: ei näy lainkaan
reittien varsilla

13,22

12,10

19,38

-40,44

-42,24

-28,95

10,41

6,93

27,90

*

*

-16,90

*

*

*

Lisääntyy: reittejä 120 km
Maiseman laatu:
voimakkaiden metsänkäsittelyiden jäljet

Kaikki
vastaajat

Vähenee: 10 % lajeista häviää
Paranee: kannat vahvistuvat 10 %
Vähenee: vastaa 80 000
matkailijan päästöjä
Lisääntyy: vastaa 120 000
matkailijan päästöjä

* tulos ei merkitsevä

Kyselytutkimus Ruka-Kuusamon metsänomistajille
• Tavoitteet
o Ovatko metsänomistajat halukkaita osallistumaan maisema- ja
virkistysarvokaupan järjestelmään?
o Millaisia korvauksia he vaativat sopimuksista?

• Kyselyn osat
o Suhtautuminen metsien hoitoon ja ympäristöarvoihin
o Metsän omistuksen ja hoidon tavoitteet
o Suhtautuminen maisema- ja virkistysarvokaupan sisältöön,
sopimusvaihtoehtoihin ja toteuttamiseen
o Vastaajan ja tilan taustatiedot

• Kyselyn otos 1350 Kuusamon kunnan alueella metsää
omistavaa henkilöä
• Osoitetiedot Kuusamon Metsänhoitoyhdistyksestä
• Toteutetaan helmi-maaliskuussa 2012

Johtopäätöksiä

• Maisema-ja virkistysarvokaupan kehittämiselle selkeä tarve.
• Matkailijat kohtalaisen valmiita osallistumaan metsien
ympäristönhoidon kehittämiseen
-Miten varat kerätään (osana matkailupalvelua,
vapaaehtoinen/pakollinen)?
• Ympärivuotisen matkailun kehittäminen korostaa
maiseman huomioonottamista metsätaloudessa.
• Metsätalouden toiminnassa (suunnittelu/puunkorjuu)
tunnistettu useita tekijöitä, jotka vaikeuttavat
virkistysarvojen tuottamista

• Osaaminen kehittäminen ja yhteistoiminta!

Kiitokset!
http://www.metla.fi/ohjelma/hyv/
http://newforex.org/
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