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Lähtökohtia laskentaan 
 
Metsätielaskuri on kehitetty tiehankkeen suunnittelun tukityökaluksi. Sen avulla 
laskurin käyttäjä voi verrata kahta tilannetta, jossa tie saatetaan lähtötilanteeseen 
nähden parempaan – ja molemmissa tilanteissa yhtäläiseen – kuntoluokkaan: 
 

1) jatkuvien kunnossapito- ja kunnostustoimenpiteiden avulla; tai 

2) tekemällä tien perusparannus ja myöhemmin ylläpitämällä tien kuntoa. 

 
Laskurin käyttäjän tehtävänä on arvioida toimenpiteistä koituvien kustannusten suuruus ja ajoittuminen 
valitulla tarkastelujaksolla. Käyttäjän tehtävänä on myös arvioida, kuinka paljon tien kunnon parantuminen 
lisää puusta saatavaa hintaa. Laskuri olettaa, että puuta myydään joka vuosi hakkuumahdollisuuksien verran, 
vaikka todellisuudessa puuta korjattaneen tien vaikutusalueelta epäsäännöllisemmin. Kun käyttäjä valitsee 
lisäksi laskennassa käytettävän korkokannan, laskuri tuottaa arvion tieinvestoinnin taloudellisesta 
kannattavuudesta nettonykyarvomenetelmään perustuen. 
 
Yksinkertaistuksen vuoksi laskurissa ei oteta huomioon siltoja, jotka ovat todellisuudessa merkittävässä roolissa 
toimivan puuhuollon järjestämisessä. 
 

Vaiheittaiset ohjeet 
 
Vaihe 1 
 
Voit aloittaa syöttämällä joitakin hankkeen perustietoja, kuten tien nimen, sijainnin tiekunnan nimen ja 
yhteyshenkilön, osakkaiden lukumäärän sekä laskelman tekijän nimen. Edellä mainitut tekijät eivät vaikuta 
laskennan tulokseen, mutta tiedot koostetaan laskelman yhteenvetoon, joten erityisesti laskelman tekijän nimi 
kannattaa täyttää. 
 
Tietoa kunnostettavasta tai perusparannettavasta tieosuudesta -osion tiedot (pl. tien pituus) vaikuttavat 
laskentaan. Mikäli perusparannukseen on mahdollista saada tukea, valitse kyllä Kemera- tai ELY-vaihtoehdon 
osalta sekä täytä tukiprosentti. Kemera-kelpoisen metsätien tapauksessa laskuri vähentää perusparannuksen 
arvonlisäverottomista kustannuksista valitun tukiprosenttiosuuden mukaisen summan. Tämän jälkeen 
maksettavaan osuuteen lisätään alkuperäisen kustannuksen arvonlisävero 24 %, joka on vähennyskelpoinen 
kulu alv-velvollisilla tieosakkailla. Valtionapu-kelpoisen tien osalta laskuri lisää arvonlisäveron kustannuksiin ja 
vähentää perusparannuksen arvonlisäverollisesta kustannuksesta valitun tukiprosenttiosuuden mukaisen 
summan. 
 
Investoinnin aikahorisontilla tarkoitetaan tieinvestoinnin tarkastelujakson pituutta. Tarkastelujakson pituus voi 
olla tässä laskurissa laskentateknisesti välillä 1–50 vuotta. Tarkastelujakson pidentyessä epävarmuus lisääntyy. 
Laskelman korkokanta kuvaa laskelman laatijan tuotto-odotusta vaihtoehtoiselle ja vastaavan riskin omaavalle 
sijoituskohteelle. Korkokantaa valitessa kannattaa käyttää nimelliskoron sijaan reaalikorkoa, jolloin 
tulevaisuuden kustannustason muutos tulee huomioiduksi laskelmassa. Reaalikorko lasketaan vähentämällä 
odotettu keskimääräinen inflaatiovauhti nimelliskorosta. Korkokantaa hyödynnetään laskelmassa 
tulevaisuudessa koituvien hyötyjen ja kustannusten nykyarvoistamisessa. 
 
Vaihe 2 
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Vaihtoehdossa 1 ensimmäiseen sarakkeeseen lisätään eri työlajien arvonlisäverottomat hinnat, toiseen 
sarakkeeseen kustannuksen aiheutuminen ensimmäisen kerran ja kolmanteen sarakkeeseen kustannuksen 
toistuvuus.  
 
Vaihtoehdossa 2 kirjataan ensin perusparannukseen kuuluvien työlajien kustannukset arvonlisäverottomina. 
Näiden kustannusten ajatellaan olevan kertaluonteisia, ja mahdollinen tuki vähentää lopulta maksettavaksi 
jäävää osuutta. Tämän jälkeen käyttäjä tekee arvion, mitä muita kustannuksia valitulla aikahorisontilla koituu 
tien kunnossapito- ja kunnostustöistä sekä ajoittaa kustannuksen ja määrittää toistuvuuden. 
 
Vaihe 3 
 
Metsätie tarjoaa käyttäjilleen lukuisia hyötyjä. Laskurissa näistä hyödyistä huomioidaan ainoastaan 
mahdollinen hintalisä myytävällä puulle. Vuosittainen hyöty (€/v) = [tien vaikutusalue (ha) – vaikutusalueesta 
ei-metsätalouskäytössä (ha)] * vaikutusalueen hakkuumahdollisuudet (m3/ha/v) * arvio tien kunnon 
paranemisen tuomasta hintalisästä puukaupoissa (€/m3) 
 
Tien vaikutusalueella tarkoitetaan metsäaluetta, jolle siirtymisen metsätie mahdollistaa. Alue voi olla 
esimerkiksi 250 metriä tien molemmilla puolilla, jolloin kilometrin matkalla vaikutusaluetta on 50 hehtaaria 
([250 m + 250 m] x 1000 m = 500 000 m2 = 50 ha). 
 
Vaikutusalueen hakkuumahdollisuudet vaihtelevat kuviokohtaisesti, mutta laskurin käyttäjä voi tehdä karkean 
arvion vaikutusalueen ja valitun aikahorisontin huomioiden. Laskuri vähentää metsätalouskäytön ulkopuolella 
oleva alueen vaikutusalueesta.  
 
Hintalisä on spekulatiivinen, sillä puusta saatava hinta määräytyy puukauppakohtaisesti aina ostajan ja myyjän 
välisen kaupankäynnin tuloksena, eikä erillistä hintalisää välttämättä ole eikä sitä voi tietää ennakkoon. 
Voidaan kuitenkin ajatella yleisesti, että jos tien varrella oleva leimikko muuttuu esimerkiksi kesä- tai 
kelirikkokorjuukelpoiseksi, puulle voi jatkossa olla suurempi kysyntä. Toisaalta, jos tie ei ole ollenkaan 
liikennöitävässä kunnossa, sen saattaminen liikennöitävään kuntoon saattaa ylipäätään mahdollistaa 
puukaupat. Puuta ostavan tahon näkökulmasta hyväkuntoinen metsätie tuo kustannussäästöjä, mikä saattaa 
lisätä maksuhalukkuutta. 
 
Vaihe 4 
 
Taulukossa on laskettu yhteen molempien vaihtoehtojen osalta kustannukset, hyödyt ja nettonykyarvo. 
Kustannukset ovat kaikkien valitulle aikajanalle ajoittuvien toimenpiteiden arvonlisäverollinen summa. 
Mahdolliset tuet perusparannukseen on huomioitu vaiheessa 1 mainitulla tavalla. Vuosittaiset hyödyt ovat 
molemmissa tapauksissa samat, sillä laskelmassa oletetaan, että molemmissa vaihtoehdoissa tien kunto on 
yhtä hyvä ja että puukauppatuloja syntyy joka vuosi ensimmäistä vuotta lukuun ottamatta. Laskentatapaa on 
avattu vaiheessa 3.  
 
Investoinnin nettonykyarvo lasketaan kaavalla, jossa summataan yhteen nykyhetkestä aina valitun 
aikahorisontin loppuun saakka koituneiden nettotuottojen nykyarvot: 
 

𝑇𝑖𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑦𝑘𝑦𝑎𝑟𝑣𝑜 = ∑
𝑆𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 
missä St = t:n vuoden nettotuotto (hyödyt – kustannukset), n = investoinnin aikahorisontti, i = laskennan 
korkokanta.  
 
Vaihe 5 
 
Voit lähettää tarkemman yhteenvedon laskelmasta valitsemaasi sähköpostiosoitteeseen tai ladata saman 
tiedoston laitteellesi. 
 
Yhteenvetoon kannattaa tutustua, sillä siitä käy lisäksi ilmi laskelman kassavirta ja herkkyystarkastelu.   


