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Metsän merkitys omaisuuseränä 
 
Tiivistelmä 
 
Valtaosa maamme metsistä on yksityisomistuksessa. Metsäomistajia on yhteensä noin 
740 000, ja heidän yhteenlasketun metsäomaisuutensa arvo on noin 40 miljardia euroa. 
  
Tyypillisesti metsänomistaja on yli 60-vuotias eläkeläinen, joka omistaa metsää noin 30 
hehtaaria. Metsänomistajissa on paljon myös palkansaajia ja yrittäjiä. Jotkut omistavat 
metsää taas perikunnan jäseninä. 
 
Metsätilan omistajanvaihdokset ovat paljolti suvun sisäisiä. Metsänomistajista 45 % on 
tullut metsän omistajaksi perinnön tai lahjan välityksellä. Sukulaiskauppoja metsätilan 
omistajanvaihdoksista on 40 %. Vain 15 prosentissa metsänomistaja on ostanut tilan 
vapailta markkinoilta. 
 
Metsä on arvokasta omaisuutta. Metsätilaan sitoutuu paljon pääomaa. Keskimääräisen 
metsätilan kauppahinta on noin 80 000 - 90 000 euroa. Metsästä joutuu myös maksamaan 
suhteellisen paljon perintö- ja lahjaveroa. 
 
Metsätila on yhdellä omistajalla keskimäärin 30 vuotta. Pitkä omistusaika johtuu siitä, että 
metsä on usein sukuvarallisuutta. Omistamiseen liittyy usein paljon tunnetekijöitä, jotka 
ovat seurausta metsän perimisestä. Metsät ovat ehkä kiinnekohta synnyinseutuun ja 
sukuun.  Metsää ei myöskään aina nähdä pelkästään taloudellisena sijoituskohteena. 
Omassa metsässä halutaan käydä marjassa, sienessä tai metsästämässä sekä 
tekemässä metsätöitä. Näin samalla parannetaan niin fyysistä kuin henkistäkin 
hyvinvointia. 
 
Metsäkiinteistöt poikkeavat toisistaan pinta-alan, puuston ikäjakauman, 
kasvupaikkaluokkien ja hakkuumahdollisuuksien suhteen. Siksi metsän hehtaarihinta voi 
vaihdella paljon. Puun kasvatuksen aikahorisontti on myös pitkä. Taimikoita ja nuoria 
kasvatusmetsiä sisältävillä tiloilla puuston hakkuumahdollisuuksia ja puukaupparahaa voi 
joutua odottamaan vuosikymmeniä. Hakkuukypsiä metsiä sisältävillä tiloilla valtaosa 
metsään sitoutuneesta pääomasta voidaan realisoida hakkuilla. 
 
Metsää perintönä saava tai metsätilan ostava henkilö joutuu perehtymään metsänhoitoon 
ja puukauppaan. Hyvällä metsänhoidolla ja puunmyyntimahdollisuuksien hyödyntämisellä 
on vaikutusta metsästä saatavaan tuottoon. 
 
Metsäomaisuuden hoitoon on saatavissa myös ammattiapua. Ammattiapua tarjoavat 
metsänhoitoyhdistykset ja metsäyhtiöt. Osakesijoituksissa ammattiapu on tuotteistettu 
osakerahastoihin, metsänomistuksessa vastaavaa tuotteistamista on 
metsänhoitoyhdistyksillä ja metsäyhtiöillä. 



 

 

 
Ilmastonmuutoksen myötä on ennustettu, että muun muassa myrsky- ja lumivahingot 
tulevat jatkossa lisääntymään. Huolestuttavaa on, että vain runsaat puolet 
yksityismetsistämme on vakuutettu. Se tarkoittaa, että noin 20 miljardin euron arvosta 
metsiä on vailla vakuutussuojaa. Tuon keskimääräisen 30 hehtaarin suuruisen 
metsäomistuksen kohdalla tämä tarkoittaa n. 80 000 – 90 000 euroa. 
 
Metsäomaisuuden tuotto muodostuu puuston kasvun ja puun hintojen muutoksen 
aiheuttamasta puuston arvonmuutoksesta. Metsätilan puuston kasvu lisää puuston 
määrää ja aiheuttaa puutavaralajisiirtymiä. Puutavaralajisiirtymässä esimerkiksi 
kuitupuupuumittaista puustoa siirtyy tukkipuumittoihin. 
 
Metsän tuoton realisointi tapahtuu puun myynnissä puumarkkinoilla ja metsän myynnissä 
metsäkiinteistömarkkinoilla. Puun vuotuinen kasvu sitoutuu metsässä olevaan puustoon. 
Kasvua ei ole pakko myydä vuosittain, vaan metsänomistaja voi valita, milloin realisoi 
tuottoa puumarkkinoilla. Puun hintojen vaihtelusta johtuen puun myyntiajankohdan valinta 
voi tuottaa metsänomistajalle valinnanvaikeutta. Toisaalta se, ettei puuston vuotuista 
kasvua ole pakko vuosittain myydä, pienentää hintavaihtelun aiheuttamaa riskiä. 
 
Koko metsäomaisuuden tuoton realisointi kerralla tapahtuu myymällä metsätila 
metsäkiinteistömarkkinoilla. 
 


