
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työryhmämuistio MMM 2005:6 
 

LUSTO -työryhmän muistio 
Helsinki 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.12.2004 työryhmän laatimaan selvityksen ja tekemään eh-
dotuksensa Punkaharjun kunnassa toimivan Suomen metsämuseo- ja metsätietokeskus Luston hal-
linnointia, kiinteistöjen omistusta, rakentamista, rahoituksen järjestämistä ja ohjausta koskevista 
asioista. Yksityiskohtaisesti tehtävänä oli selvittää: 

• mahdollisuus jatkaa Luston toimintaa nykyisellä omistuspohjalla ja rahoitusmallilla, 
• mahdollisuus siirtää metsämuseon rakennukset valtion omistukseen Senaatti-

kiinteistöjen hallintaan ja tähän liittyvät hallinnansiirron käytännön järjestelyt, 
• museon lisärakennushankkeen toisen vaiheen rahoitus, 
• metsämuseon lämmityksen/ilmastoinnin eri vaihtoehdot ja niiden rahoitus, 
• vuokran ja toimintamenojen valtionavun määrä vuosina 2006–2009 mahdollisen hallin-

nansiirron tapahtuessa ottaen huomioon muun ohella valtion ja Metsämuseosäätiön te-
kemät investoinnit, 

• mahdollisuudet siirtää metsämuseotoiminta opetusministeriön hallinnoimaksi, 
• Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevan sekä sen ja Luston käyttämän Punkaharjun 

vanhan rautatieaseman tuleva käyttö, mahdollinen hallinnanmuutos ja rahoituskysymyk-
set sekä 

• muut mahdolliset asiakokonaisuuteen liittyvät seikat. 
 

 
 
Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin metsätalousylitarkastaja Tapio Lehtiniemi maa- ja metsäta-
lousministeriöstä. Jäseniksi kutsuttiin neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo valtiovarainminis-
teriöstä, ylitarkastaja Päivi Salonen opetusministeriöstä, ylimetsänhoitaja Risto Savolainen Metsän-
tutkimuslaitoksesta, vt. kunnanjohtaja Terttu Karttunen Punkaharjun kunnasta, johtaja Jukka Liede 
Senaatti-kiinteistöistä ja johtaja Hannu Valtanen Metsäteollisuus ry:stä. Työryhmän sihteeriksi mää-
rättiin esittelijä Anna Laikari maa- ja metsätalousministeriöstä ja kutsuttiin johtaja Timo Kukko 
Lustosta. Terttu Karttusen sairastuttua muistion viimeistelyyn osallistui Punkaharjun vakinainen 
kunnanjohtaja Pekka Nousia inen. 
 
 
Työryhmä otti nimekseen Lusto -työryhmä. 
 
 
Työryhmä kuuli asiantuntijoina kansanedustaja Pekka Nousiaista Luston hallituksen jäsenenä, ark-
kitehti, professori Rainer Mahlamäkeä ja KHT Seppo Väisästä PricewaterhouseCoopers Oy:stä. 
 
 
Työryhmä kokoontui 14 kertaa. Työryhmä tutustui kokousmatkallaan 24.2.2005 metsämuseoon 
paikan päällä ja kuuli museon henkilökuntaa. Työryhmä laaditutti Luston kiinteistön arvolaskelman 
ulkopuolisilla Savonlinnan OP-kiinteistökeskus Oy:llä sekä Senaatti-kiinteistöillä, sisältäen arvion 
mahdollisesta vuokran määrästä. Engel Rakennuttamispalvelut Oy:llä teetettiin laskelmat Luston 
vanhan osan ja laajennusosan sekä Punkaharjun aseman ylläpitokustannuksista sekä Pricewater-
houseCoopers Oy:llä laskelmat valtiontuen tarpeesta sekä siinä tapauksessa, että kiinteistö jää sääti-
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ön omistukseen tai että kiinteistö siirrettäisiin valtion omistukseen ja Senaatti-kiinteistöjen hallin-
taan. 
 
Saatuaan työnsä valmiiksi, työryhmä luovuttaa kunnioittaen muistionsa maa- ja metsätalousministe-
riölle. Muistioon sisältyy yksi täydentävä lausuma. 
 
 
Helsingissä 31. toukokuuta 2005 
 
 
 
  Tapio Lehtiniemi 
 
 
Kirsti Vallinheimo    Päivi Salonen 
 
 
 
Risto Savolainen   Pekka Nousiainen 
 
 
 
Jukka Liede    Hannu Valtanen 
 
 
 
Timo Kukko    Anna Laikari 
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1 JOHDANTO  
 

Työryhmän tehtävänä on selvittää vaikeutuneessa rahoitustilanteessa mahdollisuutta jatkaa Punka-
harjun kunnassa sijaitsevan Suomen metsämuseo- ja metsätietokeskus  Luston toimintaa nykyisellä 
omistuspohjalla ja rahoitusmallilla sekä tämän vaihtoehtoja. Museokiinteistön vanha osa rakenne t-
tiin vuosina 1993–94 valtion noin 5,6 milj. euron avustuksella. Museotoimintaa harjoittava Suomen 
Metsämuseosäätiö sai kiinteistön näin lahjoituksena valtiolta. Säätiön vuotuisilla valtion ja kunnan 
avustuksilla, taustayhteisöjen rahoituksella ja omalla varainhankinnalla ylläpitämä kiinteistö on 
Suomen suurin minkään museosäätiön hoitama. Museotoimintaa on harjoitettu nyt 11 vuotta. Toi-
minnan ylläpidon edellyttämä valtionavustuksen tarve on ajan mittaan kasvanut ja kasvaa edelleen. 
Rakennuksen ylläpitoon liittyviä käytännön ongelmia on muun muassa se, että kiinteistön vuosikor-
jauksista on voitu tehdä lähinnä ne, jotka ovat kuuluneet takuukorjausten piiriin tai rahoitettu va-
kuutuksesta. 
 
Akuutein rahaongelma on kuitenkin, että meneillään olevan hallituskauden aikana talousarvioke-
hykset eivät sisällä toteutettavana olevan lisärakennushankkeen viemistä loppuun. Työryhmän tulee 
selvittää kesken olevan museon laajennuksen toisen rakennusvaiheen rahoituksen järjestämistä, 
jotta lisärakennus saataisiin rakennetuksi kokonaan valmiiksi ja vanhan osan muutostyöt tehdyiksi. 
Lisärakennushankkeen osalta budjettirahoitus on käytetty, ja puuttuva rahoitustarve on alustavasti 
noin 2,3 milj. euroa.  
 
Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevan Punkaharjun vanhan rautatieasemakiinteistön osalta on 
selvitettävä sen tulevaa käyttöä, mahdollista hallinnan tai omistuksen muutosta sekä rahoituskysy-
myksiä. Metsäntutkimuslaitos on ilmoittanut pyrkivänsä luopumaan vanhan aseman hallinnasta 
lähitulevaisuudessa. Metsämuseosäätiön toivomus on, että asema voisi säilyä toistaiseksi nykyiseen 
tapaan hallinnoituna ja Luston käytössä.  
 
Maa- ja metsätalousministeriö ha llinnoi ja rahoittaa jo kolmea luonteeltaan valtakunnallista museo-
ta. Luston lisäksi on vanha Metsästysmuseo Riihimäellä ja uusi Maatalousmuseo Loimaalla. Vielä 
on vireillä hanke rakentaa järvikalastusmuseo Kerimäelle. Työryhmän yhtenä tehtävänä on nyt sel-
vittää mahdollisuuksia siirtää metsämuseotoiminta opetusministeriön rahoitusjärjestelmän piiriin. 
 
Rakentamisongelman ratkaisemisessa päävaihtoehdot ovat, että valtion talousarviossa aikaisintaan 
syksyllä 2007 tai sen jälkeen osoitetaan varat tähän, tai Senaatti-kiinteistöt hoitaa rahoituksen sitä 
ennen. Vuotuisen toimintamenojen avustuksen tarpeen nähdään kasvavan, olipa Lustoa rahoittava  
ministeriö maa- ja metsätalousministeriö tai opetusministeriö. 
 
 

2 NYKYTILANNE 

2.1 Museotoiminnan hallinnon ja rahoituksen järjestelyt Suomessa 
 
Suomessa ammatillisia museoita oli vuonna 2003 yhteensä 163 ja ne vastasivat 323 museokohteen 
hoidosta. Näiden lisäksi on useita satoja muita museoita. Tehtäviensä perusteella laitokset voidaan 
jakaa kulttuurihistoriallisiin museoihin, taidemuseoihin, luonnontieteellisiin museoihin ja erikois-
museoihin. 
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Nimettyjä valtakunnallisia museoita ovat Suomen Kansallismuseo, Valtion taidemuseo ja Luon-
nontieteellinen keskusmuseo. Alueellisella tasolla toimii 20 maakuntamuseota ja 16 aluetaidemu-
seota. Valtakunnallisia erikoismuseoita on 14.  
 
Valtionhallinnossa museolaitosta koskevat asiat kuuluvat opetusministeriön vastuualueeseen. Ope-
tusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto vastaa museolaitosta ja -toimintaa 
koskevista asioista kokonaisuutena, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto yliopistojen museoiden ja 
kokoelmien osalta. Myös muiden ministeriöiden toimialoilla on erikoisalojen museotoimintaa. 
 
Toiminnasta säädetään museolaissa (729/1992). Lain 1 §:n mukaan museotoiminnan tavoitteena on 
ylläpitää ja lisätä kansalaisten tietoutta kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden 
tulee harjoittaa ja edistää alan tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä tallentamalla, tutkimalla, säi-
lyttämällä ja asettamalla näytteille esineitä ja muuta aineistoa ihmisestä ja hänen ympäristöstään. 
 
Museolain 1 a §:n mukaan museotoimintaan myönnetään valtionosuutta siten kuin opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) ja museolaissa tarkemmin säädetään. 
 
Museolain 2 §:n mukaan valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että: 
 
1) museon omistaa kunta, kuntainliitto tai yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin 

tehtäviin kuuluu museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitäminen, 
 
2) yksityisellä museolla on Museoviraston hyväksymät museon toimintaa ohjaavat säännöt, 
 
3) museota ylläpitävän yhdistyksen tai säätiön säännöissä on turvattu museon kokoelmien säilymi-

nen museokokoelmina myös yhdistyksen tai säätiön lopettaessa toimintansa sekä 
 
4) museota varten on perustettu vähintään yksi päätoiminen virka tai toimi, jonka haltijalta edelly-

tetään ammatillista perehtyneisyyttä museon toimialaan. 
 
Museolain 3 §:n 1 momentissa säädetään lisäksi, että opetusministeriö hyväksyy museon valtion-
osuuden piiriin valtion talousarvion rajoissa. Pykälän 2 momentin mukaan opetusministeriön ni-
meämälle maakuntamuseolle, aluetaidemuseolle ja valtakunnalliselle erikoismuseolle valtionosuus 
suoritetaan 10 prosenttiyksikköä korkeampana. Museolain 4 §:n mukaan opetusministeriö päättää 
valtion talousarvion rajoissa museon valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävien henk i-
lötyövuosien määrästä. Laissa säädetään lisäksi perustamishankkeisiin myönnettävistä valtionavus-
tuksista ja siitä, että valtakunnallisen erikoismuseon, maakuntamuseon ja aluetaidemuseon tehtävis-
tä säädetään asetuksella. 
 
Valtionosuuden piirissä on vuonna 2005 yhteensä 137 museota. Näistä runsas 80 on kunnallisia ja 
yli 50 yhdistysten tai säätiöiden ylläpitämiä museoita. Vuonna 2005 käytettäviä henkilötyövuosia 
on yhteensä 1128 ja henkilötyövuoden yksikköhinta on 35 983 euroa. Valtionosuus on 37 % yksik-
köhinnasta. Korotettua valtionosuutta, joka on 47 % prosenttia, saavat valtakunnalliset erikoismu-
seot, maakuntamuseot ja aluetaidemuseot. 
 
Valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2005 on 17,8 milj. euroa. Osuuksien lisäksi opetus-
ministeriö myöntää museoille harkinnanvaraista tukea muun muassa perustamis- ja peruskorja-
ushankkeisiin, erikoismuseoiden erityistehtäviin sekä museoiden digitointi- ja innovatiivisiin hank-
keisiin. Valtionosuudet kattavat museoiden kokonaismenoista noin 23,5 %. Kunnat ovat tärkein 
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museoiden rahoittaja. Kunnallinen rahoitus on kaikkien valtionosuuden piirissä olevien museoiden 
kokonaismenoista noin 55 % ja kunnallisten museoiden osalta noin 70 %. 
 
Opetusministeriössä on valmisteilla museolain ja -asetuksen uudistus, jonka tarkoituksena on saat-
taa museoiden tehtävät lainsäädännössä ajantasalle ja tarkentaa valtionosuuden edellytyksiä. Laki-
esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä kevätkaudella 2005. 
 

2.1.1 Valtakunnallisista erikoismuseoista 

 
Museoasetuksen (1312/1992) 2 §:n mukaan valtakunnallisen erikoismuseon tehtävänä on: 
1) edistää ja ohjata museotoimintaa erikoisalallaan, 
2) huolehtia samaa erikoisalaa edustavien museoiden keskinäisestä yhteistyöstä, 
3) huolehtia erikoisalansa museokokoelmien valtakunnallisten rekisterien ylläpidosta, 
4) huolehtia niistä valtiolle kuuluvista museoalan tehtävistä, joista on museoviraston kanssa erik-

seen sovittu sekä 
5) suorittaa opetusministeriön antamat muut erityistehtävät. 
 
Opetusministeriön erikoismuseotyöryhmän muistiossa (OPM 1985:43) kartoitettiin ne yhteiskunnan 
ja kulttuurin alueet, joista tarpeellisen tiedon säilyminen jälkipolville edellytti museoiden harjoitta-
maa tallennus- ja tutkimustoimintaa ja jotka eivät riittävästi sisältyneet kulttuurihistoriallisten 
yleismuseoiden toimialoihin. Työryhmän mielestä valtakunnallisten erikoismuseoiden nimeäminen 
oli perusteltua seuraaville osa-alueille: maatalous , metsätalous , teollisuus/tekniikka, liikenne, 
maanpuolustus, ortodoksinen kirkko, työväenkulttuuri, näyttömötaide, musiikki, rakennustaide, 
valokuvataide, taideteollisuus, kotiteollisuus, liikuntakulttuuri ja saamelaiskulttuuri. 
 
Opetusministeriö on nimennyt 14 museota valtakunnallisiksi erikoismuseoiksi: 
 
Designmuseo (1993) 
Forum Marinum (2004) 
Mobilia (1997) 
Siida Inarin Saamelaismuseo (1999) 
Suomen Ilmailumuseo (1997) 
Suomen käsityön museo (1993) 
Suomen lasimuseo (1994) 
Suomen rakennustaiteen museo (1993) 
Suomen Rautatiemuseo (1997) 
Suomen urheilumuseo (1993) 
Suomen valokuvataiteen museo (1994) 
Teatterimuseo (1994) 
Tekniikan museo (1993) 
Työväen keskusmuseo (1996) 
 
Museoasetuksessa määriteltyjen valtakunnallisten erikoismuseoiden lisäksi museolaitokseen kuuluu 
erikoismuseoita, joilla on samankaltaisia tehtäviä kuin edellisillä, muttei valtakunnallisen erikois-
museon statusta. Puolustusministeriö on päätöksellään (PLM KD N:o 850/1b/Järj/1981) nimennyt 
Sotamuseon oman alansa valtakunnalliseksi museoksi.  
 
Opetusministeriö on kirjeellään 23.2.2004 (Dnro 12/660/2003) vastannut Suomen metsämuseo Lus-
ton selvityspyyntöön museon nimeämisestä valtakunna lliseksi erikoismuseoksi. Ministeriö toteaa 
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kirjeessään, että maa- ja metsätalousministeriö voi nimetä Luston metsätalouden alan valtakunnalli-
seksi erikoismuseoksi, kuten opetusministeriö on metsämuseotyöryhmän muistiosta 20.1.1987 an-
tamassaan lausunnossa todennut. Menettelyssä tulee noudattaa soveltuvin osin nimeämisajankohta-
na voimassa olevaa museolainsäädäntöä. Museoiden tehtävistä ja toimintaedellytyksistä säädetään 
museolaissa (729/1992) ja valtakunnallisen erikoismuseon tehtävistä museoasetuksessa 
(1312/1992).  
 
Lusto on tällä hetkellä luonteeltaan valtakunnallinen museo mutta ei nimetty valtakunnallinen eri-
koismuseo. Maa- ja metsätalousministeriö on odottanut tulossa olevaa museolain uudistamista. 
Myös mahdolliset tämän työryhmän selvittelyn kohteena olevat uudelleenjärjestelyt ovat siirtäneet 
valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämistä. 
 

2.2 Museokiinteistöjen omistus ja ylläpito 
 
Museokiinteistöjen omistusta ja ylläpitoa tarkastellaan tässä muistiossa Museoviraston laatiman 
uusimman Museotilasto 2003 julkaisun sekä suoraan museoilta kysyttyjen tietojen perusteella. Mu-
seotilasto 2003:een on koottu Suomen päätoimisesti hoidetut museot, lukuun ottamatta Ahvenan-
maan maakuntahallinnon piiriin kuuluvia museoita. Tilastossa on mukana 163 museota, jotka vas-
taavat 323 museokohteen hoidosta.  
 
Museokohteiden kokonaismäärästä kulttuurihistoriallisia museoita oli 161 (50 %), erikoismuseoita 
81 (25 %), taidemuseoita 63 (19,5 %) ja luonnontieteellisiä museoita 18 (5,5 %). 
 
Päätoimisesti hoidetuista museoista kuntien ylläpitämiä oli 86 (52,8 %), yksityisiä eli säätiöiden ja 
yhdistysten ylläpitämiä museoita oli 66 (40,5 %) ja valtion ylläpitämiä museoita oli 11 (6,7 %). 
Museoyksiköittäin laskettaessa kunnallisten museoiden osuus oli 61,6 % (199 yksikköä). Säätiöiden 
ja yhdistysten ylläpitämien museoiden osuus oli 26,6 % (86 yksikköä) ja valtion ylläpitämien mu-
seoyksiköiden osuus oli noin 12 % (38 yksikköä). 
 
Liitteessä 2 on esitetty yksityiskohtaisesti valtakunnallisten erikoismuseoiden, erikoismuseoiden ja 
kulttuurihistoriallisten museoiden osalta museorakennuksen omistaja/ylläpitäjä, valtionosuuden ja 
harkinnanvaraisen valtion avustuksen suuruudet, kunnan antamat avustukset sekä muut avustukset. 
Liitteessä käydään ensin läpi maksaneiden kävijöiden mukaisessa suuruusjärjestyksessä valtion-
osuuden piirissä olevat valtakunnalliset erikoismuseot. Suomen metsämuseo- ja metsätietokeskus 
Lustoa on tarkoituksenmukaisinta verrata toimintansa ja tehtäviensä puolesta juuri valtakunnallisiin 
erikoismuseoihin. 
 
Liitteessä esitetään erikoismuseoiden jälkeen noin 20 kävijämääriltään suurinta museota (valtakun-
nalliset erikoismuseot, erikoismuseot ja kulttuurihistorialliset museot) ja näiden jälkeen muutamia 
kävijämäärältään suurimpia valtionosuuden ulkopuolella olevia muita päätoimisesti hoidettuja mu-
seoita. 
 
Liitteen taulukoiden perusteella voidaan nähdä, että Lusto sijoittuisi maksaneiden kävijöiden mu-
kaisessa suuruusjärjestyksessä kolmanneksi listatuista kulttuurihistoriallisista museoista. Erikois-
museoiden kiinteistöistä vain yksi on museosäätiön omistuksessa. Erikoismuseoiden saama julkinen 
avustus (valtio + kunta yhteensä) on vuonna 2003 ollut keskimäärin noin 650 000 euroa. Lustolla 
vastaava summa oli 437 275. Erikoismuseot ovat keskimäärin käyttäneet kiinteistömenoihin  
295 000 euroa, vaihteluväli on 9 500 eurosta (Työväen keskusmuseo) 1 033 000 euroon (Design-
museo). Lustossa vastaava meno oli 149 000 euroa. 
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2.3 Luston tehtävät ja toiminta sekä kiinteistön ylläpito 
 
Lusto on Punkaharjulla sijaitseva valtakunnan tason metsämuseo ja metsäalan tieto-, näyttely- ja 
tapahtumakeskus. Lusto on myös yksi Suomen kuudesta tiedekeskuksesta. Lusto kertoo metsästä, 
metsän merkityksestä sekä ihmisen ja metsän vuorovaikutuksesta ennen, nyt ja tulevaisuudessa. 
Luston nimeäminen metsäalan valtakunnalliseksi erikoismuseoksi on tarkoitus hoitaa sen jälkeen, 
kun tämän muistion pohjalta syntyvät päätökset on ministeriöissä tehty. 
 
Lusto avattiin 1. kesäkuuta 1994. Luston taustaorganisaatio on Suomen Metsämuseosäätiö, jonka 
vuonna 1988 perusti noin neljäkymmentä metsä- ja puutalousalan yhteisöä ja sidosryhmää. Lusto 
on Suomen itsenäisyyden 75 -vuotisjuhlahanke ja laaja yhteistyöprojekti, jota valtio on merkittäväs-
ti tukenut rahoittamalla noin 5,6 milj. euron hintaisen vanhan rakennuksen pystyttämisen ja 35–50 
% vuosittaisista käyttö- ja muista toimintakuluista. Omilla tuotoilla niistä katetaan kolmasosa, ja 
loput noin miljoonan euron vuosibudjetista saadaan avustuksina. Valtio on perustamisvaiheessa TA 
1991:n ao. momentin selvitysosassa ilmoittanut tarkoituksena olevan maksaa valtionapua 50 % 
käyttömenoista. Avustus sisältyy nyt maa- ja metsätalousministeriön pääluokan momenttiin 
30.60.50 (Eräät metsätalouden valtionavut). 
 
Lehtikuusella vuoratun, 11 vuotta sitten valmistuneen museorakennuksen pääsuunnittelijat ovat 
arkkitehdit SAFA Rainer Mahlamäki ja Ilmari Lahdelma. Rakennuksen pinta-ala on 3 200 hyöty-
m2, josta näyttelytilaa on noin 1 500 m2. Rakennuksessa on käytetty monipuolisesti kotimaisia puu-
lajeja. Keväällä 2005 valmistuneen, samojen asiantuntijoiden suunnitteleman laajennuksen ensim-
mäisen vaiheen myötä saadaan käyttöön uudet ravintola-, kokous- ja museotilat. Toisessa vaiheessa 
tehdään vanhan kiinteistön muutostyöt ja uudisrakennuksen loppuun rakentaminen, jolloin näytte-
lypinta-ala lähes kaksinkertaistuu ja asiakaspalveluun saadaan nykyistä suuremmat ja toimivammat 
tilat. 
 
Luston perusnäyttely kertoo perinteisen metsä- ja puutalouden lisäksi metsän muista käyttömuo-
doista sekä niihin liittyvistä perinteistä - koko metsäkulttuurista. Erikoisnäyttelyt ovat materiaaleil-
taan tai aihepiiriltään metsään liittyviä, metsäkulttuurin eri osa-alueita tarkastelevia ja samalla uusia 
näkökulmia avaavia. Osa näyttelyistä on muualla koostettuja, osa omaa tuotantoa. Punkaharjun 
luonnonsuojelualueeseen rajoittuvalla tontilla on myös ulkonäyttelyalue kohteineen. Lustossa jär-
jestetään erityisesti kesäkaudella työnäytöksiä ja tapahtumia, konsertteja, teatteriesityksiä, teema-
päiviä ja yleisöluentoja. Mittavin jokakesäinen tapahtuma on Luston Metsäkulttuuripäivät. Vuosit-
tain järjestetään useita kansainvälisiä konferensseja, kokouksia sekä retkeilyjä. Lustossa on kym-
menen ensimmäisen toimintavuoden aikana ollut esillä 156 vaihtuvaa näyttelyä, työnäytöksiä ja 
tapahtumia on järjestetty 132 kappaletta, opastuksia tehty noin 3 500 kpl ja vieraita on kaikkiaan 
käynyt yli puoli miljoonaa. 
 
Museon kokoelmatoiminta käynnistettiin järjestämällä vuosina 1992–94 valtakunnalliset Metsäkult-
tuuritalkoot, joilla sekä metsäalan organisaatioilta että yksityishenkilöiltä saatiin merkittäviä lahjoi-
tuksia. Museona Luston tallennuspiiriin kuuluu ihmisen ja metsän vuorovaikutus retkeilyn historia s-
ta metsätyöhön ja aina metsän merkitykseen taiteen inspiraationa saakka. Luston kokoelmissa on 
noin 8 000 esinettä, 140 000 valokuvaa, satoja kuva- ja äänitallenteita sekä muuta arkistomateriaa-
lia. Kirjastossa on noin 11 000 teosta. Valtakunnallinen aineiston keräys jatkuu edelleen sekä yle i-
senä metsäkulttuurin aineiston keräyksenä että erityisinä perinne- ja keruuprojekteina.  
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Luston tietopalvelut - esinekokoelmat, valokuvat, kuva- ja äänitallenteet, arkisto ja yhteydet alan 
tietopankkeihin - ovat metsäkulttuurista kiinnostuneiden käytettävissä. Digitoituja kuvia voi 
asiasanoilla hakea ja tilata internetistä. Lusto tarjoaa tutkimus-, koulutus- ja konservointipalveluita 
ja harjoittaa omaa metsäkulttuurin tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Valtakunnallisena metsämuseona 
Luston perustehtävä on koko maan kattava metsäkulttuurin tallennus, tutkimus ja esillepano. To i-
minnan tarkoituksena on metsäkulttuurin tallettaminen ja edistäminen; Lusto on kulttuurilaitos, joka 
palvelee sekä yhteiskuntaa, erilaisia organisaatioita että kävijöitä ja muita yksityisiä ihmisiä sekä 
myös tulevia sukupolvia. Metsiin liittyvien päätösten ja toimenpiteiden perusteiden selittäminen 
auttaa ymmärtämään, miten tähän päivään on tultu, ja nostaa samalla esiin kysymyksen, miten tästä 
eteenpäin. Pyrkimys metsän kestävään käyttöön ohjaa vahvasti näyttely-, koulutus- ja muuta toi-
mintaa. Lusto on mukana museoiden yhteistyössä sekä matkailu- ja kulttuuriprojekteissa paikallis-
tasolta kansainvälisiin hankkeisiin asti. 
 
Matkailukohteena Lusto on merkittävä. Kävijöitä on vuosittain noin 35 000. Tällä kävijämäärällä 
mitattuna Lusto sijoittuu maamme suurimpien kulttuurihistoriallisen museoiden joukkoon. Matkai-
lun ammattilaisilta Lusto on saanut erityistä tunnustusta, kun Matkailutoimittajien Kilta valitsi Lus-
ton vuoden 1994 parhaaksi kotimaiseksi matkailukohteeksi. Vuoden 1995 lopulla Lusto sai Suomen 
Metsänhoitajaliiton Vuoden metsäteko -palkinnon ja vuonna 1996 ainoana pohjoismaisena museona 
erikoismaininnan Euroopan Vuoden Museo -kilpailussa. Myös rakennuksen näyttävä arkkitehtuuri 
on herättänyt huomiota, ja se on valittu esimerkiksi suomalaisesta arkkitehtuurista 1900- luvulla. 
Lusto on maassamme ensimmäinen yhdistetty museo ja tiedekeskus. Lusto on myös ensimmäisenä 
museona julkaissut kokoelmansa verkossa ja ensimmäisten joukossa laatinut kokoelmatoiminnalle 
kirjalliset periaatteet. 

 

 
Luston Metsäkulttuuripäivät 
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Lustossa on 11 vakinaista työtekijää. Lisäksi kesäisin opastus- ja muissa tehtävissä on toistakym-
mentä opiskelijaa ja koululaista. Koska museon toiminnan perusrahoitus on tiukkaa, huomattava 
osa museon töistä toteutetaan erityyppisten projektien kautta. Henkilötyövuosia karttui vuonna 2004 
yhteensä 21 kpl. Ravintola Lusto on vuokrattu ulkopuoliselle perheyritykselle. Luston museomyy-
mälää ja kokouspalveluja hoitaa säätiön kokonaan omistama yhtiö Luston Tuki Oy. Museo on 
avoinna helmi-huhtikuussa ja loka-joulukuussa tiistaista sunnuntaihin sekä touko-syyskuussa päivit-
täin. Kesäkaudella suurin kävijäryhmä ovat yksittäiset perheet ja matkailijat; kesäsesongin ulkopuo-
lella merkittäviä ovat koululais- sekä eri alojen opiskelija-, harrastus- ja ammattiryhmät.  
 
Luston rakennuskiinteistö on Suomen Metsämuseosäätiön omistuksessa (liite 1). Metsäntutkimus-
laitokselta on vuokrattu vastikkeetta pinta-alaltaan 6,5 ha suuruinen maa-alue tilasta Kotila RN:o 
3:7 vuoden 2022 loppuun asti. Luston henkilökunta hoitaa itse museokiinteistön ylläpidon. Tutkija- 
näyttelypäällikkö on vastannut museon puolesta kiinteistön investoinneista ja kehittämisestä. La i-
tosmestarilla on sähköasentajan pätevyys ja osaamista monimutkaisten kiinteistöautomaatiojärjes-
telmien ylläpitoon. Museomestari on vastuussa aluetöistä ja kiinteistössä tarvittavista kirvesmies- ja 
puusepäntöistä. Kiinteistönhoitoa on pyritty useaan otteeseen ulkoistamaan, mutta paikkakunnalta 
ei löydy museokiinteistön automaatio- ja laitostekniikkaa hallitsevia alan yrityksiä, eikä säätiön 
budjetti ole riittänyt palvelujen ostoon. Sekä laitostekniikan että vartiointitoiminnan osalta ainoaksi 
vaihtoehdoksi on jäänyt ympärivuorokautisen päivystyksen ylläpitäminen omalla henkilökunnalla. 
Päivystysrenkaaseen kuuluvat: laitosmestari, museomestari, näyttelypäällikkö, kokoelmapäällikkö 
ja museoassistentti. Lämpöenergia ostetaan naapurina olevan Metsäntutkimuslaitoksen Punkaharjun 
tutkimusaseman yhteydessä sijaitsevasta yksityisestä hakelämpölaitoksesta kaukolämpönä. Kiinteis-
tön jäähdytykseen tarvittava vesi saadaan Metsäntutkimuslaitoksen kasvihuoneiden pumppaamosta. 
 
Säätiön antaman tiedon mukaan rakennuksesta ei ole tehty poistoja. Syynä tähän on ollut säätiön 
tiukka talous. Varsinaisia peruskorjauksia kiinteistössä ei ole tehty. Vuosikorjauksina on suoritettu 
julkisivun maalausta, lattioiden hiontaa ja normaalia kulumisjälkien korjaamista. Kiinteistössä on 
ollut putkivuotoja sekä muita vakuutusyhtiön korvaamia kiinteistövahinkoja. 
 
Metsämuseosäätiö ei omista tonttia ja pelkkiä rakennuksia ei voida käyttää lainan vakuutena. Koh-
tuuttomana on pidettävä, että säätiön hallitus menisi omavelkaiseen takaukseen. Mahdollisuus ra-
hoittaa esim. peruskorjaus pankkilainalla on nykyisellään poissuljettu. 
 
 

3 LUSTON LAAJENNUKSEN TOINEN RAKENNUSVAIHE 

3.1 Sisältö ja kustannukset 
 
Luston laajennushankkeen tuloksena voidaan esitellä metsätöiden koneellistamisen historiaa. Yksi-
tyiskohtaiset volyymitiedot lisärakentamisesta tulevat esille tuonnempana. 
 
Luston laajennus jaettiin maa- ja metsätalousministeriössä joulukuussa 2003 käydyn neuvottelun 
pohjalta kahteen toteutusvaiheeseen. Ensimmäisenä vaiheena laajennus on nyt rakennettu ulkoisilta 
puitteiltaan valmiiksi lukuun ottamatta yhdyskäytäviä vanhan ja uuden osan välillä, uutta ulkopor-
rasta, piha-alueiden kiveyksiä, laatoituksia ja valaistusta sekä vanhan osan muutostöitä. Näyttely-
halli jää tässä vaiheessa puolilämpimäksi tilaksi ja osittain sisäpuolisilta verhouksiltaan ja parvira-
kenteiltaan keskeneräiseksi. Sitä ei oteta yleisökäyttöön muuten kuin erillisiä tapahtumia järjestettä-
essä. Museoesinevarastot, työtilat, työnäytöskatos, arkistotilat, tekniset tilat, ravintola, keittiö, lasta-
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uslaituri, jätekatos ja henkilökunnan tilat on rakennettu valmiiksi. Järvilämpöjärjestelmää ei ensim-
mäisessä vaiheessa rakennettu, vaan lämpö otetaan entisestä kaukolämpöjärjestelmästä. LVIS-
järjestelmät on tehty näyttelyhallin osalta supistettuina, mutta sprinkler-, ja palojärjestelmät ovat 
valmiit.  
 
Toisessa vaiheessa laajennus tulee lopulliseen kuntoon sisältäen näyttelytilojen sisäverhoukset ja 
lämmityksen, kulkuyhteydet uuden ja vanhan kiinteistön välillä, puuttuvat LVIS- ja talotekniset 
järjestelmät, loput aluetyöt sekä vanhan kiinteistön muutostyöt. 
 
Rakennusurakan aikana on pyydetty vuoden 2005 loppuun asti voimassa olevat tarjoukset hankkeen 
toisen vaiheen rakentamisen kustannuksista. Saatujen tarjousten perusteella kustannukset ovat 2,3 
milj. euroa alveineen (rakennuskustannusten hintatasossa 3/2005). Mikäli – ja näin näyttää käyvän – 
rakentamispäätös tehdään vuoden 2005 jälkeen, hanke on kilpailutettava uudestaan. Tällöin suunni-
telma-asiakirjat on tehtävä osittain uudelleen, koska tarjouskilpailussa ei voida pelkästään viitata 
aiemmin toimitettuihin asiakirjoihin. Tämä nostaa suunnittelukuluja mutta voi vastaavasti tuoda 
joitain säästöjä urakkakilpailun kautta. Kuultujen asiantuntijoiden mukaan kokonaiskustannukset 
eivät tässä tapauksessa todennäköisesti laske, vaan riippuvat ennemminkin rakentamisen yleisestä 
hintakehityksestä.  

 

 
Laajennusosa on vasemmalla puolella näkyvä vaaleampi osa rakennusta 

 

3.2 Lämmityksen ja jäähdytyksen energiavaihtoehdot 
 
Lusto lämmitetään vesikiertoisella konvektorijärjestelmällä ja jäähdytetään pääasiassa ilmanvaihto-
kanavien jäähdytyksellä, jolloin lämpö siirretään järvestä pumpattavaan lauhdeveteen. Luston laa-
jennusosaa rakennettaessa lämpölaitos oli vielä Metsäntutkimuslaitoksen ylläpidossa. Laitteiston 
kapasiteetti ei riittänyt uudisosan energiankulutukseen. Kulutushuippujen aikana merkittävä osa 
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energiasta on jouduttu jo aiemmin tuottamaan polttoöljyllä. Hakelämpölaitoksen toiminta on 
1.12.2004 vuokrattu Itä Savon Lähienergia Oy:lle, joka on keväällä 2005 rakentanut laitokseen lisä-
kapasiteettia. Jatkossa teho riittäisi sekä Luston vanhan että uudisosan lämmittämiseen.  
 
Luston laajennushanketta suunniteltaessa hakelämpölaitoksen tulevasta lisäkapasiteetista ei ollut 
tietoa. Hankkeen toisessa vaiheessa on suunniteltu toteutettavaksi järvilämpöjärjestelmä, jota voitai-
siin kesäaikana käyttää myös jäähdytykseen. Sekä hakelämpö että järvilämpö ovat kotimaisella, 
uusiutuvalla ja ympäristöystävällisellä energialla toimivia vaihtoehtoja, jotka sopiva t metsämuseon 
imagelle. Järvilämpöä käytettäessä Lusto olisi metsäalan tiedekeskuksen luonteeseen sopiva edellä-
kävijä. Tavoitteena olisi edistää yhdistetyn lämmitys/jäähdytysjärjestelmän käyttöönottoa muualla-
kin Luston kokemusten perusteella. Hankkeesta on jo ollut keskusteluja muun muassa valtion omis-
taman uusiutuvan energian viestintäyhtiö Motiva Oy:n kanssa. Toisaalta hakepohjaisen kaukoläm-
mön käyttö on yksinkertaista. 
 
Lämmitysjärjestelmää valittaessa on otettava huomioon tavoiteltavan elinkaaren aikana  syntyvät 
sekä lämmityksen että jäähdytyksen kustannukset, sekä laitteiston hankinta- ja ylläpitohinta. Seu-
raavassa LVI-Insinööritoimisto Kontermo Oy:n laskelmiin pohjautuvassa taulukossa, joka on teetet-
ty rakennushankkeen suunnittelun yhteydessä, on laadittu laskelma järjestelmien kustannuksista: 
 
Hankintakustannukset alv 22% Järvilämpö 400 kW Aluelämpö 
  hinta   hinta  
laitteisto 103 000 € 10 000 € 
nyk. lauhdevesimuutos 10 000 € 10 000 € 
lämpöpumpun jäähdytyskäyttö 20 000 €  
laajennuksen lisäjäähdytys sis. edelliseen 41 000 € 
lisäjäähd.pumput, putkisto yms. 22 000 € 

   
YHTEENSÄ, hankintahinta 133 000 € 83 000 € 

  
Käyttökustannukset alv 22% Järvilämpö  Aluelämpö  
  hinta   hinta  
400 MWh/v lisälämpö 11 450 € 11 400 € 
kaukolämmön perusmaksu 6 000 € 
jäähdytyksen lisätehontarpeen sähkö 2 300 € 2 300 € 
huoltokustannus(VJK:n ikä 20v) 3 400 € 1 100 € 

   
   

YHTEENSÄ, käyttökustannukset 17 150 € 20 800 € 
   

Elinkaarikustannukset alv 22% Järvilämpö  Aluelämpö  
  hinta   hinta  
hankinta ilman korkokuluja 133 000 € 83 000 € 
käyttökustannus per 30 vuotta 515 000 € 624 000 € 

   
YHTEENSÄ, vertailukustannuk-
set 

648 000 € 707 000 € 

 
Taulukon laskelmien perusteella voidaan todeta, että laitteistojen hankintahinnassa on vain 50 000 
euron ero, koska kaukolämmön käyttö edellyttää erillisen jäähdytysjärjestelmän rakentamista. Jääh-
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dytyskompressori on periaatteessa hyvin samantapainen laite kuin järvilämpökompressori, mutta se 
ei edellytä lämmönkeräysputkiston rakentamista. Molemmissa vaihtoehdoissa on rakennettava uusi 
jäähdytysveden pumppaamo, sillä Luston jäähdytysvedeksi ei jatkossa kannata käyttää Metsäntut-
kimuslaitoksen kasvihuoneiden vaatimaa lämmintä pintavettä. Kun huomioon otetaan järjestelmien 
käyttökustannukset, nähdään, että laitteistoille määritellyllä 30 vuoden elinkaarella järvilämpö tulee 
uudisrakennuksessa noin 60 000 euroa edullisemmaksi.  
 
Valintaa järjestelmien välillä tehtäessä on otettava huomioon, että laitteistot on suunniteltu käytettä-
väksi ristiin siten, että uudisrakennuksen lämmitysjärjestelmä voi kulutushuippuja lukuun ottamatta 
palvella myös Luston vanhaa osaa ja päinvastoin. Tällä saavutetaan sekä erinomainen käyttöva r-
muus, että voidaan tasata energiamuotojen välistä hintavaihtelua ja kulutushuippuja. Ristiin käytöllä 
Luston vanhassa kiinteistössä voidaan karkeasti arvioiden saavuttaa samansuuruinen kustannusten 
säästö kuin uudisosalla. Kokonaisuudessaan järvilämpö voi elinkaaren aikana tuoda yli 100 000 
euron säästön, hakkeen ja sähkön hintasuhteista riippuen. 
 
Tilanne on siis rakennushankkeen ensimmäisen vaiheen aikana muuttunut niin, että myös kauko-
lämpöjärjestelmä on mahdollinen vaihtoehto. Elinkaaren kokonaiskustannuksissa on keskimäärin  
4 000 euron vuotuinen hintaero järvilämmön eduksi. Lopullinen ratkaisu lienee pitkälti tehtävä kui-
tenkin muilla kuin taloudellisilla perusteilla. Kaukolämpöä puoltaa järjestelmän yksinkertaisuus, 
joskin on otettava huomioon siihen joka tapauksessa sisältyvä erillisen jäähdytyskompressorin ra-
kentaminen. Yksinkertaisuus saattaa siten olla harhaa. Yhdistettyä järvilämpö- ja jäähdytysjärjes-
telmää puoltaa edellä mainittu kohteeseen sopiva imagehyöty ja käytön joustavuus. 
 

 

 
Museotekniikka edellyttää osaavia ammattilaisia  
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4 PUNKAHARJUN VANHA RAUTATIEASEMAKIINTEISTÖ  

4.1 Kiinteistön nykytilanne, tarvittavat korjaustoimenpiteet ja ylläpito 
 
Punkaharjun vanha asema piharakennuksineen on pystytetty vuonna 1906. Se on Metsäntutkimus-
laitoksen hallinnassa, ja sen sekä Luston käytössä. Yhteiskäyttö on muodostunut, kun entinen ra-
kennushallitus peruskorjasi aseman museohankkeen yhteydessä Luston toimintoja silmälläpitäen 
vuonna 1994. Tällöin asema myös liitettiin kaukolämpöön. Hankkeeseen käytettiin noin 84 000 
euroa silloisen rakennushallituksen varoja sekä 33 000 € ympäristöministeriön määrärahoja luon-
nonsuojelualueen opastustoimintojen järjestämiseksi. Kiinteistön ylläpitokustannukset on jaettu 
Luston ja Metsäntutkimuslaitoksen kesken suhteessa 40/60 %. Vesikattoa ei peruskorjauksen yh-
teydessä pantu kuntoon ja sen vuotaminen on aiheuttanut ongelmia rakennukselle. Kohde on mu-
seoviraston suojelema sekä ulkoa että sisältä. Tällaista rakennusta koskevat korjaus- tai muutostyöt 
on tehtävä yhteistyössä viraston kanssa. Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus on nyttemmin 
myöntänyt  työllisyysperusteisena investointiavustuksena tarvittavat varat aseman korjaustoimenp i-
teitä varten ja työt käynnistyvät kesällä 2005. Jatkossa kiinteistö on tarkoituksenmukaista liittää 
Luston kiinteistövalvonnan ja automaation piiriin. Koska määräraha  korjaukseen on myönnetty, 
vanhan aseman osalta akuutit rahoituskysymykset on toistaiseksi ratkaistu. 
 
Metsäntutkimuslaitos on ilmoittanut olevansa halukas luopumaan asemakiinteistön hallinnasta lähi-
tulevaisuudessa, koska sillä ei ole rakennukselle enää riittävää käyttöä. Suomen Metsämuseosäätiö 
katsoo, että museolla on jatkuvasti käyttöä aseman tiloille. Säätiö ei kuitenkaan kykene ylläpit ä-
mään kiinteistöä ilman vastaavaa rahoitusta, jonka Metsäntutkimuslaitos on siihen osoittanut. Arvio 
ylläpitokustannuksista on 20 000 euroa vuodessa, ei sisällä elinkaarta jatkavia korjauskuluja. Suo-
men Metsämuseosäätiön toiveena on, että asema säilyisi toistaiseksi Metsäntutkimuslaitoksen ha l-
linnassa sekä sen ja Luston käytössä nykyisellä kustannusten jaolla.  
 
Metsämuseon varsinaisten rakennusten omistuksen ja hallinnan osalta on ensin tehtävä päätökset, 
ennen kuin vallitsevia vanhan asemarakennuksen hallinta- ja rahoitusjärjestelyjä voidaan muuttaa. 
Metsämuseosäätiön eräänä mahdollisuutena on ostaa rautatieasema lahjoitusvaroilla kohtuulliseksi 
katsottavaan hintaan, mikäli päädytään vaihtoehtoon, jossa itse museokiinteistökin jää edelleen sää-
tiön tai sen mahdollisen kiinteistöyhtiön omistukseen. 
 

4.2 Kiinteistön käyttösuunnitelmat 
 
Suomen Metsämuseosäätiöllä on rakennukselle seuraavaa yksilöityä käyttöä: 
 
Metsämuseo on myynyt, ja myisi jatkossakin Metsäntutkimuslaitokselle luonnonsuojelualueen 
opastuskeskuksen hoidon. Toiminta on kustannettu ympäristöministeriön rahoituksella Metsäntut-
kimuslaitoksen kautta. Lusto on valtakunnallinen metsämuseo, eikä se voi itse hoitaa museotilois-
saan paikallisen luonnonsuojelualueen näyttely- tai opastuspalveluja. Asemakiinteistö soveltuu 
erinomaisesti Suomen vanhimman olemassa olevan matkailukohteen ja vanhimman suojelualueen 
opastuskeskukseksi, mutta Metsäntutkimuslaitos on aikeissa järjestää opastustoiminnan toisin ja 
pienemmillä resursseilla. Tila tarjoaa myös hyvät puitteet paikallisten taiteilijoiden töiden esittelyyn 
tai muille metsämuseon varsinaisen ytimen ulkopuolella oleville näyttelyille. Metsämuseosäätiöllä 
on ollut suunnitelmia tilojen osittaisesta vuokraamisesta taidekahvilatyyppiseksi galleriatilaksi, 
kunnan matkailuneuvontaan ja paikallisten käsityöläisten suoramyyntipaikaksi. 
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Aseman neljä varastomakasiinia toimivat Luston vuokravälineistön, tapahtumatarvikkeiston de-
monstraatiokokoelman ja ravintolayrittäjän varastoina. Tälle esineistölle Luston laajennuksessa ei 
ole rakennettu varastointitilaa ja museosäätiö toivoo voivansa käyttää varastoja jatkossakin. 
 
Luston laajennuksen toisessa vaiheessa on suunniteltu pysäköintialueiden lisäämistä. Henkilöauto-
jen sijoittaminen hoidetaan nykyisen pysäköintialueen suurentamisena, mutta linja-autojen ruuhka-
tilannetta varten vanhan aseman piha on ainoa vaihtoehto myös rakennushankkeen valmistuttua. 
Aseman pihan pysäköintijärjestelyt on tarkistettu laajennushankkeen suunnittelun yhteydessä. 
 
Vanha asema on leirikoulutoiminnan tukitilana ja luokkahuoneena. Leiri- ja luontokoulutoimintaa 
on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. 
 
Rakennuksessa on huone, jota on ollut mahdollisuus käyttää tilapäisten luennoitsijoiden ja työnteki-
jöiden majoitustilana. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi siviilipalvelusmiehet, kieliharjoittelijat, työ-
pajaohjaajat ja oppilaitosharjoittelijat. Lisäksi valvonta- ja kiinteistöhälytysten yhteydessä vakituista 
henkilökuntaa joutuu yöpymään museolla. Lusto on halukas varaamaan kaksi huonetta kesäoppai-
den ja lyhytaikaisten työntekijöiden majoitustiloiksi. Koska metsämuseo sijoittuu haja-
asutusalueelle, jolla ei ole toimivaa julkista liikennettä, niiden lyhytaikaisten työntekijöiden majoit-
tumisen järjestäminen, joilla ei ole ajokorttia tai autoa, on ongelmallista. 
 

 

 
Punkaharjun vanha asemarakennus 
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5 LUSTON MUSEOKIINTEISTÖN ARVO 

5.1 Luston rakennusten käyvän hinnan ja vuokratason tarkastelua 
 
Lusto voi teoriassa jatkaa toimintaansa nykyiseen tapaan. Toinen pääasiallinen vaihtoehto on, että 
maa- ja metsätalousministeriö siirtää kiinteistön sen museosäätiöltä saatuaan valtiovarainministeri-
ölle ja tämä puolestaan Senaatti-kiinteistöille. Tätä varten on tarpeen arvioida kiinteistön käypä hin-
ta ja vuokrataso. Seuraava tiivistelmä perustuu Senaatti-kiinteistöjen laskelmaan. 
 
Lustossa on vuonna 1994 valmistunut päärakennus, jonka laajuus on 4027 hum2 (4494 brm2 ja 
23218 m3). Rakennuskustannukset olivat noin 5,6 milj. euroa. Uusi osa valmistui osittain vuonna 
2005 ja on valmis lopullisesti, kun puuttuva rahoitus pystytään järjestämään. Ko. osan laajuus on 
2325 hum2 (2502 brm2 ja 21329 m3). Uudisosan rakennuskustannusten arvioidaan olevan noin 7 
milj. euroa valmiina. Arvio on epävarma, koska työmaa on jouduttu keskeyttämään.  Kohteen koko-
naislaajuus (ilman rautatieasemarakennusta) on näin ollen noin 7000 brm2 ja vuokrattava pinta-ala 
n. 6350 m2. Rakennuskustannukset ovat yhteensä (vanha ja uusi osa) noin 12,6 milj. euroa.  
 
Kyseessä olisi – mikäli Senaatti-kiinteistöt olisi vuokranantajana – ns. arvonlisäveroton vuokraus, 
jossa vuokranantaja ei voi vähentää hankintoihinsa sisältyviä arvonlisäveroja. Ne muodostuvat lo-
pulliseksi kustannukseksi ja on sisällytettävä kaikkiin laskelmiin.  
 

5.1.1 Käyvän hinnan yleistä arviointia 

 
Savonlinnan OP-Kiinteistökeskus on työryhmän pyynnöstä laatinut hinta-arvion (liite 3). Rakennus-
ten yhteenlaskettu käypä arvo, kun rakennukset ovat valmiina, on 13,5 milj. euroa (+/- 20 %), eli 
arvioväli on 11–16 milj. euroa. Laskelmaa laadittaessa on lähdetty siitä, että kyseessä on minimaali-
sen riskin kohde, jossa nettotuottovaatimus voidaan pudottaa 4–7 %:n välille, vaikka vaatimus kiin-
teistömarkkinoilla yleensä on 8–15 %. 
 
Mikäli kyseessä olisi rakennus, jolla on voimakasta markkinakysyntää ja ennakoitavaa arvonnousua 
(ts. rakennus soveltuu moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin ja sen sijainti on erittäin hyvä), voisi 
nettotuottovaatimus olla 6 %:n luokkaa. Kun kyseessä on kuitenkin erikoisrakennus ja syrjäinen 
sijainti, perusteltu tuottovaatimus on huomattavasti edellä esitettyä arviota (4–7 %) korkeammalla. 
Kohteella ei ole markkinakysyntää, joten hinta riippuu lähes täysin vuokratuotoista ja niihin liitty-
vistä riskeistä. Mikäli vuokratuottoihin liittyy näitä riskejä, rakennuksen hinta jää selvästi edellä 
esitettyä arviota ja toteutuneita rakennuskustannuksia alhaisemmaksi. 
 
Senaatti-kiinteistöjen vuokrausperiaatteiden mukaan tämän tyyppisen kohteen nettotuottovaatimus 
vuokrakauden alussa (uudisrakentaminen) on 7–8 %. Vuokraukseen liittyviä riskejä jouduttaisiin 
kuitenkin arvioimaan perusteellisesti. Mikäli kohteen käypä arvo (hinta) olisi em. 13,5 milj. euroa, 
vuotuiseksi pääomavuokraksi muodostuisi yli 1 milj. euroa. Tämän lisäksi tulevat ylläpitokustan-
nukset, joiden määräksi ilman siivousta ja sähkökuluja arvioidaan noin 0,3 milj. €/v. Vuokrattavien 
tilojen yksikkövuokraksi muodostuisi tällöin noin 17 €/m2/kk. 
 
Kohdetta tarkasteltaessa on huomattava, että erikoisrakentamista sisältävän laajennuksen arvioitu 
yksikkökustannus on yli 3000 €/m2 eli varsin korkea. Suoritettaessa vertailua indeksikorjattujen 
rakennuskustannusten ja vuokrien avulla vanhan osan vuokraksi muodostuisi 13,50 €/m2/kk ja laa-
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jennuksen vuokraksi 23,50 €/m2/kk. Tämän tarkastelun perusteella vuosivuokra olisi yhteensä noin 
1,3 milj. euroa ja jakautuisi puoliksi vanhan osan ja laajennuksen kesken. 
 

5.1.2 Kustannuksiin ja vuokriin perustuva tarkastelu 

 
Koska ko. rakennusten arvoa ei voida arvottaa markkinakysynnän perusteella, arviointia voidaan 
suorittaa ensisijaisesti kustannusten (ylläpito, peruskorjaukset ja hankintakustannukset) sekä toden-
näköisten tuottojen perusteella. Vuokrien on katettava vähintään syntyvät kustannukset. 
 
Kustannustarkastelu voidaan jakaa seuraaviin osiin: 
 

1. ylläpitokustannukset (pl. siivous ja sähkö) 3:50 €/m2/kk 0,27 milj.€/v 
2. varautuminen peruskorjauksiin (poistot) 5:00 €/m2/kk 0,38 milj.€/v 
3. hankintakustannuksista aiheutuvat pääomakustannukset  ... €/v 

 
Näin ollen ylläpitokustannuksista ja peruskorjauksiin varautumisesta aiheutuvat vuositasolla noin 
0,65 milj. euron kustannukset. Tämän lisäksi tulevat hankintakustannuksesta aiheutuvat pääomakus-
tannukset.  
 
Uusien vertailukohteiden yksikkövuokrat ovat tasolla 16–17 €/m2/kk. Näin ollen kohtuulliseen 
vuokratasoon pyrit täessä kohteen arvo olisi enintään 10 milj. euroa, mikäli vuokraus on riskitön.  
Tässä tapauksessa, kun kohteen käypä arvo on 5–10 milj. euroa, vuosivuokra on suuruusluokkaa 1 
milj. euroa ja se sidottaisiin normaalikäytännön mukaan täysimääräisesti elinkus tannusindeksiin.  
 

6 KIINTEISTÖN YLLÄPITOKUSTANNUKSET 

6.1 Museokiinteistön vanha ja uusi osa 
 
Luston kiinteistöjen hallinnan ja ylläpidon suunnittelemisen perustaksi työryhmä on teettänyt Engel 
Rakennuttamispalveluilla selvityksen Luston vanhan museokiinteistön, uudisrakennuksen sekä 
vanhan aseman ylläpitokustannuksista. Kustannukset on laskettu käyttäen Taku 2004-
laskentajärjestelmää. Järjestelmän antamat tulokset ovat hyvin samansuuntaisia sekä Luston omien 
arvioiden, että jo vuonna 1989 Lustoa suunniteltaessa tehtyjen arvioiden kanssa. 
 
Laajuus  
Ylläpitokustannusten laskennan perusteena on ollut laajennushankkeen suunnitelmista 1:200/ 
13.05.2003 ja 1:100/ 31.10.2003 mitatut laajuudet: 
 
Luston vanhempi osa 3 164 hym2 4 027 hum2 4 500 brm2 
Luston laajennusosa 2 104 hym2 2 325 hum2 2 500 brm2 
vanha asema 324 hym2 345 hum2 400 brm2 

 
Aluetyöt 
pihat 4 050 m2 
paikoitusalueet 2 530 m2 
polut 820 m2 
nurmialueet 2 500 m2 
nurmialueet 13 000 m2 
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Ylläpitokustannukset ( alv 0 % ) 
 
Rakennusten ylläpitokustannukset hintatasossa 1/2005 ovat: 
 
Luston vanhempi osa 196 000 €/ vuosi 43,5 €/ brm2 
Luston laajennusosa 94 000 €/ vuosi 40,4  €/ brm2 
vanha asema 11 300  €/ vuosi 28,4  €/ brm2 

 
Vanhempaan osaan sisältyy aluetöiden ylläpitokustannukset, joiden osuus 196 000 euron arviosta 
on 38 000 euroa. Erikoiskustannukset (ylimääräiset ilmankuivaimien sähkönkulutukset ja erikois-
vakuutukset yms.) on vielä lisättävä em. ylläpitoarvioihin. Ne eivät siis sisälly Taku 2004–
laskelmiin. Yksityiskohtaiset ylläpitokustannukset näkyvät liitteinä 4–6 olevista taulukoista. 
 
 

7 MUSEOKIINTEISTÖN HALLINTA JA METSÄMUSEOTOIMINTAA OH-
JAAVA MINISTERIÖ  

7.1 Museokiinteistön hallinta 
 
Suomen Metsämuseosäätiön ylläpitämä Luston kiinteistö on koko maassa sekä tiloiltaan että kävi-
jämäärältään suurin yksityisoikeudellisen säätiön ylläpitämä. Museohanketta valmisteltaessa 1980-
luvun lopulla museosäätiöllä oli varsin tarkka käsitys alkuperäisen kiinteistön ylläpitokustannusten 
kehittymisestä. Maa- ja metsätalousministeriölle 18.4.1989 toimitetussa valtionapuhakemuksessa 
huoltomenoiksi on arvioitu 202 000 euroa, kun luku Engelin vuonna 2005 tekemän laskelman mu-
kaan olisi hintatasossa 1/2005, 196 000 euroa (alv 0%). Ennakoitu tulorahoitus perustui (hintatasos-
sa 1989) vaihtoehtoisen sijoituspaikkakunnan Jämsänkosken lupaamaan 252 000 euron vuotuiseen 
avustukseen ja 420 000 euron valtionapuun.  
 
Rakennuksen ikääntyessä kiinteistön välitön ylläpito on vienyt yhä suuremman osan säätiön budje-
tista. Kun vuonna 2000 kiinteistökulut, ilman palkkoja ja veroja, olivat noin 80 000 euroa, vastaavat 
kulut vuonna 2003 olivat jo 150 000 euroa. Kiinteistöautomaation laskennallinen elinikä on 7 ja 
ilmastointikoneiden 15 vuotta. Modernin museon laitostekniikka, erikoisrakennuksen moninaiset 
ratkaisut sekä korkea kävijämäärä ovat tekijöitä, jotka aiheuttavat keskimääräistä suuremman huol-
totarpeen.  
 
Kiinteistön huoltokirjan laadinta on Lustossa käynnistetty uudisrakennuksen osalta Engel-
Rakennuttamispalveluiden asiantuntemuksella. Uudisosa mukaan laskettuna Luston ylläpitokulut 
tulevat olemaan noin 350 000 euroa vuodessa. Peruskorjaukset rahoitetaan kiinteistön tasearvoon 
pohjautuvilla vuosittaisilla poistoilla, joiden suuruus riippuu tavoiteltavasta kiinteistön elinkaaresta. 
Tyypillinen poisto on 2–2,5 % tasearvosta, eli Lustossa 250 000–300 000 euroa vuosittain. Lasken-
nallisesti Luston vanhan ja uuden museorakennuksen kiinteistökustannukset olisivat siis noin  
650 000 euroa vuodessa.  
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Museokiinteistön hallintavaihtoehdot ovat : 
 
1. Nykyinen malli: museosäätiö omistaa ja ylläpitää kiinteistöä saamillaan avustuksilla. 
 
Tämä edellyttäisi kiinteistömenojen osalta 400 000–500 000 euron lisärahoitusta museon budjettiin 
ja tekemättömien vuosi- ja peruskorjausten suorittamista. Tulee myös ottaa huomioon jo alkuperäi-
nen, Luston perustamisvaiheen suunnitelmien mukainen neljän henkilötyövuoden lisäystarve muse-
on henkilöstöön. Ongelmana on muun muassa, että kiinteistön ylläpitoon pitäisi voida varata riittä-
vät resurssit ja mm. palkata kiinteistöalan ammattilaisia. 
 
Työryhmä on pohtinut mahdollisuuksia perustaa heti erillinen kiinteistöosakeyhtiö. Hyvänä puo-
lena olisi, että kiinteistön kulut ja hallinnointi pysyisivät erillään museotoiminnasta. Tässäkin vaih-
toehdossa arvonlisävero jää yhtiön tai museon kustannukseksi niin kauan, kuin kiinteistössä harjoi-
tetaan arvonlisäverotonta toimintaa. Jotta yhtiö selviäisi kiinteistön omistamiseen liittyvistä riskeis-
tä ja investoinneista, sille tulisi normaalein markkinatalouden periaattein saada kohtuullinen vuok-
ratuotto. Mikäli kiinteistöosakeyhtiön ainoaksi omistajaksi jäisi Suomen Metsämuseosäätiö, omista-
jalla ei kuitenkaan olisi riskinkantokykyä lähteä toteuttamaan laajennushanketta loppuun tai suorit-
tamaan peruskorjaus töitä velkapääomalla. Kiinteistöosakeyhtiön perustamisen ei voida nähdä rat-
kaisevan vallitsevia ongelmia, vaan tosiasiallisesti lisäävän museosäätiön hallintotyötä. 
 
2. Kiinteistö siirretään valtion omistukseen ja edelleen Senaatti-kiinteistöjen hallintaan. 
 
Rakennuksiin on kiinteistön ylläpidon ja uudisinvestoinnin yhteydessä käytetty merkittävä määrä 
säätiön toiminnallaan ja muuten hankkimaa yksityistä rahoitusta. Se tulisi pystyä järjestelyssä otta-
maan huomioon. Hyvänä puolena on, että laajennushankkeen toiselle vaiheelle sekä tekemättömille 
korjaustöille löytyisi rahoitus ja toteuttaja Senaatti-kiinteistöjen kautta. Liikelaitoksella on laaja 
asiantuntemus julkisten erikoisrakennusten ylläpidosta ja isännöinnistä. Kiinteistön siirtyessä am-
mattimaisen ylläpidon piiriin, metsämuseosäätiö pääsisi keskittymään sen perustarkoitukseen, eli 
yhteiskuntaa palvelevaan museotoimintaan. Toisaalta kiinteistön luovutusarvoon ja ylläpito- sekä 
peruskorjausvastuisiin pohjautuva vuokrataso saattaa muodostua Luston tapauksessa melko korke-
aksi. 
 
Senaatti-kiinteistöjen, joka toimii valtion liikelaitoksena (Laki valtion liikelaitoksista 1185/2002) 
tehtävänä on tuottaa ja kehittää tilapalveluja ja niihin läheisesti liittyviä muita palveluja ensisijaises-
ti valtion virastoille ja laitoksille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta kiinteistövarallisuudesta. 
Eräitä valtion omistamia museokiinteistöjä siirrettiin vuonna 2000 liikelaitoksen hallintaan. Liike-
laitosperiaatteiden mukaisesti se hankkii tulorahoituksensa vuokrilla. Kiinteistöjä on vuokrattu sekä 
pääomavuokralla että ns. kokonaisvuokralla, joka sisältää sekä pääomakustannukset että ylläpi-
don. Luston tapauksessa uutta investointia tarvittaisiin ensi vaiheessa lähinnä laajennuksen loppuun 
rakentamiseksi. Vuokrauksessa olisi museon kannalta, selvitettyjen kiinteistönhuollollisten näkö-
kohtien johdosta, käyttökelpoisinta soveltaa kokonaisvuokraa tai mallia, jossa ylläpidosta peritään 
korvaus toteutuvien kustannusten mukaan. Ylläpidon sisältö määritellään tapauskohtaisesti, mutta 
se koostuu karkeasti seuraavista: kiinteistönhoidosta, energiasta, vedestä, kunnossapidosta, kiinteis-
töverosta, vakuutuksista ja isännöinnistä. Ylläpidon osuus vuosivuokrasta olisi Engelin laskelman 
mukaan suuruusluokkaa 350 000 euroa. Tämän lisäksi tulee vuokran pääomaosuus, jolla katetaan 
peruskorjaus- ja pääomakulut. Pääomavuokran suuruus vaihtelee välillä 6–9 % mm. rakennuspää-
omasta tai hankintahinnasta sekä kohteen sijainnista ja ominaisuuksista riippuen.  
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Ongelmallista on kiinteistön siirtäminen säätiöltä valtion omistukseen ja omaisuuden arvottaminen 
tässä yhteydessä. Säätiö on saanut noin 5,6 milj. euroa avustusta alkuperäisen museokiinteistön ra-
kentamiseen. Yhdentoista vuoden aikana säätiö on ylläpitänyt rakennuksen valtionavun lisäksi oma-
rahoituksella sekä yksityisillä avustuksilla. Myös jotkut investoinnit, mm. ravintolan kabinetin, 
kiinteistövaraston ja ns. liiton arkin rakentaminen on tehty huomattavilta osiltaan yksityisillä avus-
tuksilla. Laajennuksessa maa- ja metsätalousministeriön budjettirahoituksen lisäksi on mukana  
400 000 euroa TE-keskuksen rahoitusta ja 340 000 euroa yksityistä rahoitusta hankesuunnitelman 
ulkopuoliseen kylmävarasto-osaan. Yksityisen rahoituksen määrä Luston rakennusten investoin-
neissa ja ylläpidossa on merkittävä. 
 
Työryhmän selvityksen perusteella on harvinaista, että museotoimintaa harjoittava organisaatio on 
vastuussa myös kiinteistönsä ylläpidosta (liite 2). Museoviraston kannan mukaan Lusto vertautuu 
parhaiten valtakunnallisiin erikoismuseoihin. Niiden joukossa vain Vantaalla sijaitsevan Suomen 
Ilmailumuseon kiinteistö on säätiön omistuksessa. Ilmailumuseon kiinteistöstä suurin osa on läm-
mittämätöntä lentokonehallia ja kiinteistöhallinnassa on tehty erikoisjärjestelyjä, koska museon 
kiinteistömenot ovat tilaston mukaan yhteensä vain 22 000 euroa. Valtakunnallisten erikoismuseoi-
den kiinteistöistä neljä on valtion omistuksessa, seitsemän on kaupungin omistuksessa, yksi on kiin-
teistöosakeyhtiön omistuksessa, jolloin valtio omistaa osakkeet ja yksi on siis Ilmailumuseosäätiön. 
Sen yhteisöosakkaat koostuvat pääosin valtion organisaatioista ja -yhtiöistä. 
 
Työryhmälle on varmistunut käsitys, että nykytyyliin jatkaminen on vaikeaa. Valtion rahoitusta 
rakennushankkeen loppuun saattamiseksi ei, vahvistettujen budjettikehysten puitteissa näyttäisi 
olevan saatavissa lähiaikana. Yksityistä rahoitusta museokiinteistön hoitoon tai kiinteistöyhtiöön ei 
ole hankittavissa. Yksityisen rahoituksen ehtona on nykyään selvä, osoitettava hyöty rahoittajalle tai 
metsäkulttuurin edistämiselle. Museosäätiö voi saada tukea toiminnalleen: näyttelyille, tallennus-
työlle ja tapahtumille, mutta rahoitus halutaan sitoa selkeisiin projekteihin. Niissä kiinteistökuluja ei 
voida käyttää yleiskuluina. Vertailuna on otettava huomioon, että kun kiinteistön vaatima rahamää-
rä on 20 -kertainen nykyiseen näyttelytoimintaan nähden, rakennusten kustannuksia ei voida olettaa 
rahoitettavaksi näyttelytoiminnan sponsorituella. 
 
Työryhmä näkee, että kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy lisärahoituksen tarve. Mikäli jatketaan nykyi-
sellä pohjalla, lisärahoitusta tarvitaan rakentamiseen, peruskorjauksiin ja ylläpitopalvelujen ostami-
seen. Nykymallissa erillisrahoitus investointeihin on tarpeen, mutta sidotulle pääomalle ei vaadita 
tuottoa. Mikäli etenemistieksi valitaan kiinteistön siirtäminen valtiolle ja edelleen Senaatti-
kiinteistöille, lisäraho itusta tarvitaan kiinteistön ylläpitoa ja pääomakustannuksia varten. Menot 
katettaisiin vuokralla, jonka arvioitua määrää käsitellään luvuissa 8 ja 9. 

7.2 Metsämuseotoimintaa ohjaava ministeriö 
 
Kuten muistion alussa todettiin, maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa ja tarvittavassa määrin oh-
jaa jo kolmen valtakunnallisen tason museon toimintaa. Lisäksi on vireillä järvikalastuksen museo-
hanke. Perus- ja vuosikorjausten sekä toiminnan avustamisen rahoitustaakka on ministeriölle melko 
raskas. Vuoden 2005 talousarvion perusteella maksetaan yhteensä 1 650 950 milj. euroa toiminta-
avustusta. Tästä Luston osuus on 520 000 euroa. Avustuksesta 100 000–150 000 euroa käytetään 
kiinteistön korjauksiin ja loput toiminnan ylläpitämiseen.  Maatalousmuseo siirretään mahdollisesti 
vuoden 2010 jälkeen opetusministeriölle. Mitään sitovaa päätöstä tästä ei kuitenkaan ole. Metsäs-
tysmuseo saa nyt alle puolet toiminta-avustuksestaan opetusministeriöltä ja loput maa- ja metsäta-
lousministeriöltä. 
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Valtioneuvoston työnjaossa museolaitosta koskevat asiat kuuluvat opetusministeriön vastuualuee-
seen. Tämä ja edellä sanottu huomioon ottaen ajatus Luston toiminnan siirtämisestä opetusministe-
riön avustusten ja ohjauksen piiriin on melko luonnollinen. Käytännössä tämä tapahtuisi lähinnä 
siten, että Luston toiminta-avustus siirrettäisiin maa- ja metsätalousministeriön pääluokasta opetus-
ministeriölle. Toisaalta Metsämuseosäätiö on kokenut metsiin liittyvän näyttelytoimintansa osalta 
maa- ja metsätalousministeriön ohjauksen ja asiantuntemuksen tärkeäksi. 
 
Museolain mukaan opetusministeriö itse hyväksyy museon valtionosuuden piiriin valtion talousar-
vion rajoissa. Tämä merkinnee sitä, että toimintamenojen avustus on ensin kyettävä nostamaan riit-
tävälle tasolle, jotta ohjaavan ministeriön vaihto kävisi käytännössä päinsä. 
 
Seuraavaan lukuun 8 on PricewaterhouseCoopers Oy:n selvitykseen pohjautuen laadittu Luston 
TTS 2006–2009:n kaksi päävaihtoehtoa. Ensimmäisessä rahoitusta ja ohjausta jatketaan nykyisellä 
mallilla. Toisessa Lusto on Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisena. Molemmissa vaihtoehdoissa ohjaa-
vana ministeriönä voi olla teoriassa maa- ja metsätalousministeriö tai opetusministeriö. Työryhmä 
ottaa kantaa eri vaihtoehtoihin toimenpide-ehdotukset luvussa. 
 
Mikäli opetusministeriö & Senaatti-kiinteistöt -vaihtoehtoa tavoitellaan, tämä edellyttää kiinteistön 
hallinnan siirron lisäksi monenkeskisiä neuvotteluja. Työryhmä on listannut seuraavia käsiteltäviä 
asioita: 
 
Museon tehtävät ja toiminnan rahoitus  
– Luston tehtävämäärittely 
– valtionavustusjärjestelmään hyväksyminen 
– rahoituksen taso valtionosuusjärjestelmän laskentaperusteiden mukaan ja verrattuna olemassa 

olevaan tasoon 
– avustuksen käytännön siirto pääluokasta toiseen ja 
– MMM:n mahdollisuudet ja budjettitekniset rajoitukset jatkaa jossakin muodossa toiminnan ra-

hoitusta ja ohjaukseen osallistumista. 
 
Kiinteistön laajennuksen ja toiminnan ylläpidon kustannukset 
– lisärakentamisen loppuunsaattaminen 
– tekemättömät ja muut tarpeelliset peruskorjaukset 
– Luston kiinteistön kohtuullinen käypä arvo 
– valtionosuusjärjestelmä ei nykyisellään sisällä kiinteistökustannuksia ja 
– OPM:n mahdollisuudet myöntää lisäavustusta erityisesti Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisena 

toimivalle erikoismuseolle. 
 

8 LUSTON TULOT, MENOT JA VALTIONAVUN TARVE VV. 2006–2009 
        ERI VAIHTOEHDOISSA 
 
Oheiseen asetelmaan on koottu keskeiset tiedot Luston taloudesta v. 2006–2009 pohjana Pricewa-
terhouseCoopers Oy:llä teetetyt laskelmat (liite 8). Niiden laatijalla on muun ohella ollut käytössään 
kaikki muut työryhmän hankkimat laskelmat sekä tämän muistion luonnos. Selvitys on laadittu seu-
raavista vaihtoehdoista: 
 
1. Lusto jatkaa nykyisellä toimintamallilla omistaen ja ylläpitäen museotoimintaan tarvittavat kiin-
teistöt. Tällöin on oletettu, että keväällä 2005 käyttöönotetun laajennuksen 2. vaihe valmistuu siten, 
että se olisi Luston käytössä keväällä 2008. 
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2a. Luston nykyinen kiinteistö siirtyy Senaatti-kiinteistöjen hallintaan. Takaisinvuokraus tapahtuisi 
ns. pääomavuokramenettelyä soveltaen, jolloin tilojen vuokralaiseksi jäävä Lusto vastaa kiinteis-
tön kaikista ylläpitomenoista ja vuosikorjauksista. Peruskorjaus kuuluisi tässä vaihtoehdossa Se-
naattikiinteistöille.  
 
2b. Luston nykyinen kiinteistö siirtyy Senaatti-kiinteistöjen hallintaan. Takaisinvuokraus tapahtuisi 
ns. kokonaisvuokrauksena, jolloin Luston maksettaviksi tulevat vuokran lisäksi sähkö ja siivous. 
 
 
Luston tuotot, kulut yhteensä, tarvittava toimintamenojen valtionapu sekä  
peruskorjauksiin ja kalustohankintoihin käytettävä rahoitustulos vv. 2006–2009 
 
Vaihtoehto 1. Lusto jatkaa nykyisellä mallilla 
 

TA Vuosi Tulo-/menoerä, 1000 
euroa 2005 2006 2007 2008 2009 
Myyntituotot 199 258 269 279 290 
Toimintakulut yht. -1078 -1813 -1893 -2077 -2152 
Kulujäämä -879 -1555 -1624 -1798 -1862 
Valtionavustustarve 520 1388 1457 1631 1695 
Avustus % toimintaku-
luista 

48,3 76,6 77,0 78,5 78,8 

Rahoitustulos -94 263 263 318 318 
 
Vaihtoehto 2a. Lusto vuokraa kiinteistön ns. pääomavuokrausperiaatteella 
 

TA Vuosi Tulo-/menoerä, 1000 
euroa 2005 2006 2007 2008 2009 
Myyntituotot 199 258 269 279 290 
Toimintakulut yht. -1078 -2280 -2419 -2499 -2564 
Kulujäämä -879 -2022 -2150 -2220 -2274 
Valtionavustustarve 520 1855 1983 2053 2107 
Avustus % toimintaku-
luista 

48,3 81,4 82,0 82,2 82,2 

Rahoitustulos -94 30 30 30 30 
 
Vaihtoehto 2b. Lusto vuokraa kiinteistön ns. kokonaisvuokrausperiaatteella 
 

TA Vuosi Tulo-/menoerä, 1000 
euroa 2005 2006 2007 2008 2009 
Myyntituotot 199 258 269 279 290 
Toimintakulut yht. -1078 -2280 -2419 -2499 -2564 
Kulujäämä -879 -2022 -2150 -2220 -2274 
Valtionavustustarve 520 1855 1983 2053 2107 
Avustus % toimintaku-
luista 

48,3 81,4 82,0 82,2 82,2 

Rahoitustulos -94 30 30 30 30 
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Arvioidut myyntituotot ovat ensiksikin kaikissa vaihtoehdoissa samat. Toiseksi mitään olennaista 
eroa ei ole sillä, maksaako ylläpidon, sähkön ja siivouksen Lusto vai Senaatti-kiinteistöt (vaihtoehto 
2a/2b). Samat kulut tulevat katettaviksi. Kolmas yleishavainto on, että toimintamenojen avustuksen 
tarve nousee nykyisestä vajaasta 50 prosentista merkittävästi kaikissa vaihtoehdoissa. 
 
Toimintakulut jäävät olennaisesti pienemmiksi, jos Lusto jatkaa nykyisellä mallilla verrattuna Se-
naatti-kiinteistöjen vuokralaisena toimimiseen. Vastaavasti Luston valtionavun tarve on jälkimmäi-
sessä tapauksessa merkittävästi suurempi. Erotus toimintamenojen laskennallisessa valtionavussa 
on tarkastelujaksolla 2006–2009 seuraava: 467 000, 526 000, 422 000 ja 412 000 euroa eli keski-
määrin 457 000 euroa vuodessa. Talousarvioteknisesti rahoitustulos-osuus tultaisiin budjetoimaan 
erityisavustukseksi ja muu varsinaiseksi toiminta-avustukseksi. 
 
Nykyisen toimintamallin tarkastelu ei sisällä laajennushankkeen loppuunviemisen edellyttämän 
noin 2,5 milj. euron rahoittamista. Tarvittava erityisavustus tulisi katetuksi 5–6 vuodessa pienem-
mällä toimintamenojen valtionavulla, verrattuna Senaatti-kiinteistöt vaihtoehtoon, joka sisältää pää-
oman kuoletuksen. 
 
Valtionavun tarpeen lisäselvitystä 
 
Luston tulojen, menojen ja valtionavun tarpeen määrittely perustuu tämän ryhmätyön yhteydessä 
syntyneisiin liitetaulukoihin ja -selvityksiin, asiantuntija-arvioihin ja PricewaterhouseCoopers 
Oy:llä teetettyyn taloustutkimukseen. Työryhmän PricewaterhouseCoopersille antamassa toimek-
siannossa on määrittelynä ollut laskea Luston tulossuunnitelma siten, että normaali ympärivuotinen 
museo- ja tietokeskustoiminta muuttuneessa toimintaympäristössä on nykytasoisena mahdollista. 
Käytetyt lähteet ja laskennan perusteet on selvitetty yhtiön raportissa. Luston toimintaa ei tavo i-
teasetannassa ole laajennettu muutoin kuin mittavampien näyttely- ja kokoelmatilojen osalta. Ta-
voitteena on tehdä museolaissa määritelty ja normaalein museologisin periaattein harjoitettava toi-
minta mahdolliseksi, hoitaa museon turvallisuusasiat kuntoon ja korjata vääristynyt taloustilanne, 
joka on aiheuttanut sponsoreissa pelkoa osallistua Luston työn tukemiseen. Henkilöstövaikutuksissa 
laajennuksella on vain pieni merkitys, suurin osa työvoimavajeesta on ollut akuuttina ongelmana ja 
toiminnan esteenä jo vuosia. On selvää ettei Luston suuruista monimuotoista kulttuurilaitosta voida 
kaikkine toimintoineen ylläpitää 11 henkilön voimin. Talouden saattaminen tulossuunnitelman mu-
kaiseksi ei poista jatkuvia kulttuurilaitoksen rahoitushuolia, mutta mahdollistaa kiinteän perustoi-
minnan kattamisen. Kaikki varsinainen yleisölle suunnattu muuttuva toiminta (vaihtuvat näyttelyt, 
tapahtumat, kokoelmaprojektit jne.) rahoitetaan projektirahoituksella ja ei siten ole tässä tarkaste-
lussa mukana. Vuosittaisen rahoituksen löytyminen varsinaiselle toiminnalle aiheuttaa riittävästi 
työtä, vaikka kiinteistönhoitoon yms. tarvittava rahoitus olisikin kunnossa. 1990- luvun laman pysy-
vät jäljet ilmenevät toimien perustamattomuutena. 
 
Tuottojen arviointi perustuu Savonlinnan talousalueen matkailun kehitysennusteisiin, pääsylippujen 
keskihinnan lievään nostamiseen ja kävijämäärän 5 % absoluuttiseen vuosikasvuun ja noin 10 % 
kasvuun suhteessa alueen viimeaikaiseen matkailijavirran kehitykseen.  
 
Kulujen kehityksessä suurin vaikuttava tekijä on museokiinteistön pinta-alan lähes kaksinkertaistu-
minen laajennuksen myötä, ja koko kiinteistön ylläpidon hoitaminen rakennuslainsäädäntöön poh-
jautuvan elinkaariajattelun mukaisesti. Laskelmat tästä on laatinut Engel Oy kiinteistöalalla käytet-
tyyn TAKU laskentajärjestelmään pohjautuen. Laskelmia on verrattu sekä rakennushallituksen run-
sas 10 vuotta sitten esittämiin lukuihin, että tilintarkastustoimiston laskentaohjelmiin ja Luston to-
teutuneisiin kuluihin. Kiinteistön omistusvaihtoehtoihin liittyen on esitetty eri kustannusvaikutuk-
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set. Lyhyellä aikavälillä kiinteistön ylläpidon kustannuksissa on eroa vaihtoehtojen välillä, mutta 
pitkällä aikavälillä ja valtion kokonaistaloutta tarkastellen ero vähenee. 
 
Henkilöstökulujen lisäys perustuu välttämättömään ja kiireelliseen henkilötyövuosivajeen kattami-
seen. Osa tilanteesta aiheutuu kiinteistön ja sen toimintojen laajenemisesta, osa vajeesta on ollut 
olemassa koko Luston toiminnan ajan, ja sitä on yritetty eri keinoin ratkaista jo useiden vuosien 
ajan. Tarkemmat tehtävänkuvat ja perustelut ovat: 
 
Tutkija / kokoelmaintendentti. Lustolle kuuluu vastuu toimia metsähistorian ja metsäkulttuurin 
asiantuntijana. Suomalainen yhteiskunta tarvitsee tätä tietoa ja se ei nyt ole kenenkään hoidossa. 
Ilman museossa harjoitettavaa tutkimustyötä ei museotoiminnalla ole ammatillista pohjaa. Lusto 
tullaan suunnitelman mukaan nimeämään valtakunnalliseksi erikoismuseoksi. Suomessa on suuri 
joukko metsähistoriaan liittyviä museoita, joiden yhteistyön, kokoelmatoiminnan ja digitaalisten 
tietovarantojen koordinointi on erikoismuseotutkijan vastuulla. Kokoelmien laajeneminen sisält ä-
mään metsäkoneita, hevosvetoisia laitteita, uiton veneitä ja muuta suuresineistöä vaatii lisäresursse-
ja kokoelmien hoitoon ja hallintoon. 
 
Näyttelypäällikkö. Lustossa on alusta lähtien ollut tarve näyttelypäällikön toimelle. Luston lämmin 
näyttelypinta-ala 2.500 m2 ja usean hehtaarin laajuinen ulkoalue on Suomen museoiden suurimpia. 
Tällä hetkellä Lustolla on käytettävissä vain puoli henkilötyövuotta näyttelyjen ylläpitoon ja suun-
nitteluun. Kun ottaa huomioon Lustossa olleet noin 160 näyttelyä ja tapahtumaa, laajan perusnäytte-
lyn jatkuva uudistamistarve sekä näyttelytilojen kaksinkertaistuminen, on henkilötyövuoden tarve 
ilmeinen. 
 
Palvelupäällikkö. Lustoa pidetään avoinna kesäkauden ulkopuolella viikonloppuisin vain yhden 
henkilön miehityksellä. Tämä on vastoin työsuojelumääräyksiä, museoturvallisuutta ja nyt laajentu-
neessa kiinteistössä miltei mahdotonta. Toimi on päällikkötason tehtävä, koska työhön sisältyy Lus-
ton yleisöpalvelujen kehittäminen, kokouspalvelut sekä asiakaspalvelun tilapäistyövoiman käytön 
koordinointi. 
 
Hallintopäällikkö. Luston toimistossa hoidetaan säätiön, museomyymälä -osakeyhtiön ja ystä-
väyhdistys ry:n taloudenhoito. Luston palkkalistoilla on sihteeri, joka yksin vastaa kaikesta talou-
den, hallinnon ja henkilöstöhallinnon käytännön työstä. Hallinto ja talous vaatii huomattavasti 
enemmän ja laajempaa suunnitelmallisuutta ja järjestämistä. Tilintarkastaja on kiinnittänyt huomio-
ta taloushallinnon haavoittuvuuteen ja työvoimapuutteeseen jo usean vuoden ajan. Kiinteistön laa-
jeneminen ja talouden perustuminen entistä enemmän raskaasti hallinnoitaviin EU- ja maakunta-
hankkeisiin lisää työmäärää tuntuvasti.  
 
Näyttelytoiminnan kuluissa lähtökohtana on ollut se, että perusnäyttely ylläpidetään laskennallisesti 
20 vuoden aikana tehtävän uudistamiskierron mukaan. Vuosittain näyttelystä uusitaan siis 5 % joko 
rakentamalla aiheesta erikoisnäyttely tai uudistamalla vanhentuneita osioita. Laaja museonäyttely 
sisältää nykyään kallista ja kuluvaa tekniikkaa. Näyttelytiloissa ei ole teknistä valvontaa ja näyttely-
tekniikka on vanhentunutta. Tavoitteena on saavuttaa toiminnassa normaali museotoiminnan stan-
dardi turvallisuuden osalta. Lustossa järjestetään vuosittain useita vaihtuvia näyttelyjä. Näiden kus-
tannukset katetaan projektiavustuksilla, eivätkä siten näy laskelmassa.  
 
Kokoelmatoiminnan nykyinen rahoitus on riittänyt vain pienten esineiden käsittelyyn, konservoin-
tiin ja säilytysmateriaaleihin. Nyt lisäystä on suuresineiden kokoelmahallinnan järjestämisestä uus i-
en tilojen ja kokoelmatoiminnan uuden osa-alueen myötä. Kustannuksia aiheuttaa konservointi, 
kokoelmien liikuttelu, säilytysmateriaalit jne. 
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Muusta toiminnasta kiinteisiin kuluihin on edellä laskettu vain koululaisille ja lapsille suunnattu 
perustoiminta sekä perusnäyttelytoimintaan liittyvät työnäytökset (esim. metsäkoneen ajo ulkoalu-
eella muutaman kerran kesässä). Kaikki tapahtumat katetaan vaihtuvien näyttelyjen tapaan projekti-
rahoituksella. 
 
 

9 TYÖRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
Edellä olevan selvityksensä perusteella ja työryhmän asettajan alustavien linjausten pohjalta ryhmä 
ottaa kantaa eräisiin toimeksiantonsa keskeisiin kysymyksiin. Kannanotoissa olevat luvut ovat pyö-
ristettyinä mutta muuten pääosin sellaisinaan PricewaterhouseCoopersin laskelmista. Laskelmien ja 
kannanottojen pohjana ovat Luston TTS ja muistiossa esitetyt laskentaperusteet. 
 
Useat suoraan selvitettäviksi annetut tai esille nousseet asiat ratkeavat taloudellisessa tai muussa 
edullisuusvertailussa ja ovat maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen Metsämuseosäätiön päätet-
tävissä. Tällaisia kysymyksiä ovat: Luston lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmastoinnin eri vaihtoeh-
dot, kiinteistöosakeyhtiön mahdollinen perustaminen ja alv-asiat sekä Luston nimeäminen valt a-
kunnalliseksi erikoismuseoksi. Näihin työryhmä ei katso olevan tarpeen ottaa kantaa. Päätökset 
voitaneen tehdä selvityksen perusteella.  
 

9.1 Mahdollisuus jatkaa nykyisellä omistuksella, rahoituksella ja ohjauksella 
 
Luston vuotuinen toimintamenojen valtionapu vuonna 2005 on 520 000 euroa. Tätä pääasiassa hen-
kilökunnan palkkoihin ja kiinteistön jokapäiväiseen ylläpitoon kuuluvaa avustusta olisi metsämu-
seosäätiön arvion ja laskelmatietojen mukaan vuosina 2006–2009 tarve korottaa henkilöstön palk-
ka- ja kiinteistön ylläpitomenojen kasvaessa tasolle 1,2 milj. euroa vuodessa (toimintamenojen 
avustus). Lisäksi säätiö on arvioinut museon vanhan osan peruskorjausten edellyttävän keskimäärin 
noin 270 000 euroa vuosiavustusta (erityisavustus). Siten kokonaisavustustarve vuodesta 2007 luk i-
en olisi yhteensä vajaa 1,5 milj. euroa. 
 

1) Työryhmä katsoo, että mikäli nykyisellä toimintatasolla sekä omistus- ja rahoi-
tusmallilla päätetään jatkaa, maa- ja metsätalousministeriön tulisi ehdottaa vuosien 
2006–2007 valtion talousarvioesitykseen Luston toimintamenojen avustuksen ja 
erityisavustuksen kasvattamista niin, että ne vuonna 2007 ovat yhteensä vajaa 1,5 
milj. euroa. 

 
Meneillään olevan lisärakennushankkeen saattaminen loppuun siihen kytkeytyvine muutostöineen 
museon vanhassa osassa edellyttää kustannusarvion mukaan 2 300 000 euroa erityisavustusta. Li-
säksi kustannustaso noussee vielä arviolta noin 200 000 eurolla. Vahvistettujen talousarviokehysten 
puitteissa investointiavustus on teoriassa mahdollista aikaisintaan syksyllä 2007. 
 

2) Työryhmä katsoo, että jos päädytään jatkamaan nykyisellä mallilla, maa- ja metsä-
talousministeriön tulisi ehdottaa vuoden 2008 valtion talousarvioon sisällytettä-
väksi 2 500 000 euroa erityisavustusta lisärakennushankkeen toisen vaiheen to-
teuttamiseksi ml. vanhan osan saattaminen käyttötarvetta vastaavaan toimintakun-
toon. 
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Edellä ehdotetut valtionavun lisäykset ovat merkittäviä. Kokonaisavustuksen tarve jo seuraavan 
hallituskauden alussa, yhtenä vuonna 2007, on kaikkiaan noin 4 000 000 euroa. Nykyisellä mallilla 
jatkaminen olisi silti ainakin lyhyellä aikavälillä avustustarpeella mitaten edullisempaa kuin toinen 
päävaihtoehto.  
 
Avustusten kasvattamismahdollisuus kytkeytyy maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman kahden 
muun yksikön, Loimaan maatalousmuseon ja Riihimäen Metsästysmuseon avustusten suuruuteen. 
Viime vuosina Luston talous on ollut erittäin tiukalla, vaikka sen oman varainhankinnan osuus on 
maan suurten museoiden korkeinta tasoa. Toimintamenojen avustuksen kasvattaminen on kohdan-
nut suuria vaikeuksia. 
 

3) Työryhmä katsoo, että Suomen Metsämuseosäätiön sekä toimintamenojen että tar-
vittavan rakentamisen erityisavustuksen osalta valtioneuvoston piirissä tulisi tehdä 
ratkaisu, joka turvaisi pysyväisluonteisesti rahoituspohjan.  

 
Metsämuseosäätiöllä on myös lainarahoituksen tarvetta kiinteistön yllättävien vuosikorjausten tai 
mittavampien peruskorjausten yhteydessä.  

 
4) Kiinteistön reaalivakuutena hyväksymisen ja käyttämisen vuoksi työryhmä ehdot-

taa ensisijaisena vaihtoehtona museotontin vuokraamista Lustolle nykyistä pitem-
mällä ja siirtokelpoisella vuokrasopimuksella. Tässä yhteydessä on selvitettävä, 
kuinka turvataan tontin säilyminen osana kansallismaisemaa. 

 

9.2 Mahdollisuus siirtää metsämuseon rakennukset valtion omistukseen Senaatti-
kiinteistöjen hallintaan ja käytännön järjestelyt 

 
Tässä vaihtoehdossa Suomen Metsämuseosäätiö luovuttaisi museon rakennukset ja tontin vuokraoi-
keuksineen sekä muut oikeudet erikseen sovittavin ehdoin ensin valtion omistukseen ja maa- ja 
metsätalousministeriön hallintaan. Museosäätiön omat investoinnit tulee tällöin ottaa huomioon 
luovutuksessa valtiolle. Maa- ja metsätalousministeriö puolestaan siirtäisi hallinnan valtioneuvoston 
asetuksen valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta (11.12.2002/1070) 
6 §:n nojalla valtiovarainministeriölle, joka siirtäisi omaisuuden Senaatti-kiinteistöille. Siirtoja var-
ten on määriteltävä omaisuuden käypä arvo.  
 

5) Työryhmä katsoo, että hankitun selvityksen perusteella Luston kiinteistön kohtuul-
lisena arvona, kun lisärakennushankkeen toinen vaihe on toteutettu, voidaan pitää 
enintään 10 milj. euroa. Työryhmän käsitys kohtuullisesta pääomavuokran tasosta 
on suuruusluokkaa 700 000 euroa vuodessa lisärakennushankkeen valmistuttua. 
Vuokra sisältäisi jo korvauksen vanhassa osassa tarvittavista peruskorjauksista. 

 
Museo on rakennettu Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevalle valtion maalle. Rakennusten 
omistuksen muuttuessa normaalikäytännön mukaisena on pidetty, että myös tontti olisi saman valti-
on vuokranantajan hallinnassa.  

 
6) Työryhmä katsoo, että rakennusten hallinnan mahdollisesti siirtyessä Senaatti-

kiinteistöille, myös tontti voitaisiin luovuttaa sille. Tässä yhteydessä on selvitettä-
vä, kuinka turvataan tontin säilyminen osana kansallismaisemaa.  
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Lisärakennushankkeen loppurahoitus on noin 2,5 milj. euroa. Tilat tulisi saada lopulliseen käyttö-
kuntoon, mikä valtion talousarvion kautta olisi ehkä toteutettavissa aikaisintaan syksyllä 2007 ja 
todennäköisemmin vasta vuonna 2008. Senaatti-kiinteistöt kykenee rahoittamaan hankkeen mahdol-
lisesti jo vuonna 2006.  
 

7) Työryhmä katsoo, että Senaatti-kiinteistöt – vaihtoehto tarjoaisi nopean ja jousta-
van mahdollisuuden Lus ton investointien rahoitukseen mutta myös edellyttäisi 
monivuotista sitoutumista vuokrien maksamiseen. Nopeus voidaan nähdä etuna 
verrattuna jatkamiseen nykyisellä rahoituspohjalla. Järjestely mahdollistaisi myös 
Luston henkilöstön työpanoksen nykyistä tarkoituksenmukaisemman keskittämi-
sen itse museotoimintaan. 

 
Varsinaisten toimintamenojen avustustarve on jonkin verran suurempi Senaatti-kiinteistöt vaihtoeh-
doissa. Sen sijaan pääomavuokran maksaminen edellyttäisi merkittävästi suuremman kokonaisavus-
tuksen: vv. 2006–2009 vuosittain kasvavasti 1,8–2,1 milj. euroa. Toisaalta Senaatti-kiinteistöt on 
valtion omistama liikelaitos ja sen kiinteistöt ovat valtion omaisuutta. Siirron Senaatti-kiinteistöjen 
vuokralaiseksi tulisi tässä vaihtoehdossa tapahtua jo vuonna 2006. 
 

8) Työryhmä katsoo, että mikäli päädyttäisiin siihen, että Lusto toimisi jatkossa Se-
naatti-kiinteistöjen vuokralaisena, maa- ja metsätalousministeriön tulisi ehdottaa 
vuosien 2006–2007 valtion talousarvioesityksiin Luston toimintamenojen avustuk-
sen korottamista niin, että se olisi riittävällä tasolla eli 1 200 000 euroa varsina i-
seen toimintaan ja 700 000 euroa pääomavuokraan eli yhteensä 1 900 000 euroa 
vuodesta 2007 lukien. Järjestelystä ja rahoituksesta ehdotetaan päätettäväksi val-
tioneuvoston piirissä. 

 
Suomen Metsämuseosäätiön hallitus on kokouksessaan 25.5.2005 katsonut kokonaisvuokraus -
vaihtoehdon (2b) turvaavan parhaiten Luston toimintaedellytykset museona. 
 

9.3  Metsämuseotoiminnan siirtäminen opetusministeriön hallinnoimaksi 
 
Valtioneuvoston ohjesäännön (3.4.2003/262) 18 §:n mukaan, museolaitosta koskevat asiat kuuluvat 
opetusministeriön vastuualueeseen. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa kolmea museota: Se-
naatti-kiinteistöjen vuokralaisena toimivaa Maatalousmuseota Loimaalla, Riihimäen kaupungin 
omistamassa ja ylläpitämässä kiinteistössä olevaa Metsästysmuseota Riihimäellä ja Lustoa Punka-
harjulla. Vuonna 2005 ministeriö maksaa näiden toimintamenojen avustuksia yhteensä jo 1 650 950 
euroa. Lisäksi on hanke järvikalastusta esittelevän museon rakentamiseksi. 
 
Maatalousmuseo siirtyy mahdollisesti opetusministeriön valtionosuuden piiriin ja ohjaukseen vuo-
den 2010 jälkeen. Metsästysmuseo saa jo nyt vajaat puolet valtionavus taan opetusministeriöltä. 
Maa- ja metsätalousministeriön näkökulmasta katsottuna museoasia vaatii kokonaisvaltaista uudel-
leentarkastelua ja ehkä – järjestelyäkin. 
 

9) Työryhmän käsityksen mukaan metsämuseotoiminta voidaan siirtää museolaitosta 
ohjaavan opetusministeriön rahoitukseen vuoden 2008 alusta lukien, mikäli se kat-
sotaan lisäselvityksen perusteella tarpeelliseksi. Maa- ja metsätalousministeriön 
Suomen Metsämuseosäätiölle maksama toimintamenojen ja muu avustus siirrettäi-
siin mainitusta vuodesta lähtien entisen suuruisena opetusministeriön pääluokkaan.  
Tämäkin edellyttää ministeriöiden kesken lisäselvitystä. 
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10) Mikäli siirtoa pidetään perusteltuna, työryhmä katsoo, että opetusministeriö voisi 

nimetä ja hyväksyä Suomen Metsämuseosäätiön valtionosuuden, korotetun valti-
onosuuden ja valtakunnallisille erikoismuseoille maksettavan harkinnanvaraisen 
tuen piiriin säätiön hakemuksesta vuoden 2008 alusta lukien. Järjestely edellyttää 
esiselvitystä maa- ja metsätalousministeriön, opetusministeriön ja valtiovarainmi-
nisteriön kesken. 

 
11) Lopuksi työryhmä ehdottaa kaikkien edellä esitettyjen kannanottojen yhteenveto-

na, että valtioneuvoston piirissä käsiteltäisiin maa- ja metsätalousministeriön mu-
seotoimintaa kokonaisuutena : sen rahoituksen ja ohjauksen mahdollista uudelleen-
järjestelyä sekä riittävän rahoituksen turvaamista ja varmistamista. 

 

9.4 Muut ehdotukset 
 
Selvityksestä käy ilmi, että Lusto tarvitsee jatkossakin Punkaharjun vanhan aseman rakennuksia 
näyttely-, kokous- ja majoitustiloina. Metsäntutkimuslaitos aikoo kustannusten karsimiseksi vähen-
tää toimintaansa rakennuksessa tai lopettaa sen kokonaan. Metsämuseosäätiöllä on teoreettisina 
vaihtoehtoina ostaa rakennukset lahjoitusvaroilla maa- ja metsätalousministeriön kohtuullistamaan 
hintaan tai saada ne eduskunnan suostumuksella vastikkeetta omistukseensa. Toisessa päävaihtoeh-
dossa rakennukset tontteineen siirrettäisiin tavanomaisilla hallinnansiirtopäätöksillä Senaatti-
kiinteistöille. 
 

12) Työryhmä katsoo, että päädyttiinpä Luston kiinteistön omistusta ja hallintaa jat-
kamaan nykyisellä mallilla tai Senaatti-kiinteistöt -mallilla, Punkaharjun vanha 
asema piharakennuksineen ja tontteineen tulisi toistaiseksi pysyttää metsämuseon 
käytössä. 

 
Valtionosuuden tai avustuksen piirissä olevien museoiden tuloista keskimäärin 55 % on kuntasekto-
rin avustuksia. Punkaharjun kunnan tuki Suomen Metsämuseosäätiölle on ollut vuodesta 1993 
muuttumaton 67 000 euroa vuodessa. Reaaliarvoltaan avustus on pienentynyt yli 10 000 euroa in-
flaation vuoksi. Prosenttimääräisesti kunnan avustus vuonna 2005 on 6 % ja laajennuksen jälkeen se 
olisi 3 % Luston taloudesta. Kunnat ovat yleisesti vapauttaneet yleishyödylliset yhteisöt kiinteistö-
veron maksusta. Metsämuseosäätiö tulee PricewaterhouseCoopersin selvityksen mukaan maksa-
maan kunnalle jatkossa yli 40 000 euroa kiinteistöveroa. Säätiön valtionavulla maksama palk-
kasumma on lähes 900 000 euroa, ja se verotetaan suurimmaksi osaksi Punkaharjun kunnassa. Lus-
to antaa vastikkeetta merkittäviä palveluja Punkaharjun kunnalle: mm. alle 18 -vuotiaiden ilmainen 
sisäänpääsy sekä ilmaiset kokous- ja elokuvateatterin tilat. Kun otetaan huomioon Luston laajat 
talous- ja matkailuvaikutukset kunnan ja kuntayhtymän alueella, ja että kunnan ei ole tarvinnut osal-
listua museon rakentamisinvestointeihin, voidaan pitää perusteltuna kunnan avustuksen uudelleen 
tarkastelua valtion avustuksen mahdollisen kasvun myötä. 

 
13) Työryhmä katsoo, että Punkaharjun kunnan tulisi yhdessä Savonlinnan seudun 

elinkeinotoiminnan kuntayhtymän kanssa tarkistaa kuntasektorin avustus nykyistä 
korkeammaksi, esim. 100 000 euroon vuodessa elinkustannusindeksiin sidottuna. 

 
Työryhmä ei sisällytä tähän muistioon viimeiseksi tavanomaista erillistä tarkastelua ehdotusten va l-
tiontaloudellisista vaikutuksista tulevina vuosina. Asia on verrattain kiteytetysti esitetty edellä lu-
vussa 8 ja toimenpide-ehdotuksissa. 
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LIITE 1 
 

Perustiedot Suomen Metsämuseo Lustosta 

 
Omistaja ja ylläpitäjä Suomen Metsämuseosäätiö (Y0850400-0) 
Sijainti Punkaharjun harjualue 
Kunta Punkaharjun kunta 
Kylä Laukansaari 
RN:o 3:7 
Nimi Kotila 
Maa-alueen koko 6,5 ha 
Maa-alueen omistaja Suomen valtio / METLA / Punkaharjun tutkimusasema 
Vuokra-aika 1.1.1993–31.12.2022 
Vuokran suuruus  Vuokraus on vastikkeeton 
Museoalueen rakennukset Suomen Metsämuseosäätiön omistamat: Luston museorakennus, 

kiinteistövarasto, grillikatos, työnäytöskatos, venetalas, kevytraken-
teinen paja sekä näyttelyrakenteita 

 
MUSEORAKENNUKSET 
 
 
Luston vanha museorakennus  
 
Rakennusvuodet 1992–1994 
Kerrosala 3 300 m2 
Bruttoala 4 400 m2 
Tilavuus  25 000 m3 
Rakennuskustannukset  5 550 202 euroa 
 
Luston laajennuksen ensimmäinen rakennusvaihe  
 
Rakennusvuodet 2004–2005 
Kerrosala 2 722 m2 
Bruttoala 2 871 m2 
Tilavuus  14 500 m3 
Rakennuskustannukset  4 695 600 euroa 
 
 
Rakennuksesta vuokratut tilat 
 
Tila Vuokralainen 
Ravintolatilat Vekaran Ankkuri Oy 
Myymälä- ja kokoustilat 
 

Luston Tuki Oy (Y 0952961-3) 

Auditorion käyttö elokuvateatteri-
toimintaan 

Punkaharjun kunta / Kino Pinoccio 

Puhelinvaihdehuone Savonlinnan Puhelin Oy 
 
 



 2 

 

LIITE 2 

Museorakennusten omistus ja ylläpito 
 
Kävijämäärät on laskettu Museotilasto 2003 julkaisusta. Tiedot museorakennusten omistajista on saatu suoraan museoilta.  
Tulojen osalta tiedot valtionosuuksista, harkinnanvaraisesta valtionavustuksesta, kunnan osuudesta ja muista avustuksista ovat Museotilasto 2003 julkaisusta (uudempaa jul-
kaisua ei ole vielä saatavilla).  
 
(vem = valtakunnallinen erikois museo, e = erikoismuseo, k = kulttuurihistoriallinen museo, m = maakuntamuseo) 
 
* Yksityinen (säätiön / yhdistyksen) museo 
 

 
VALTIONOSUUDEN PIIRISSÄ OLEVAT MUSEOT  
 
1. VALTAKUNNALLISET ERIKOISMUSEOT (maksaneiden kävijöiden määrän mukaisessa suuruusjärjestyksessä) 

 
Valtionavut v. 2003   Museo- 

tyyppi 
Museon nimi  Maksaneet  

kävijät 
Museorakennuksen  
omistaja / ylläpitäjä valtionosuus hark.var.valtion 

avustus 

Kunta Muut avus-
tukset 

1.  vem Designmuseo *, Helsinki 60599 Senaatti-kiinteistöt / valtio 276 070 1 522 588 1 300 252 621 
2.  vem  Saamelaismuseo Siida *, Inari 45138 Senaatti-kiinteistöt / valtio 97 437 491 028 50 000 30 407 
3.  vem Mobilia Auto- ja tiemuseo *, Kangasala 22726 kiinteistöosakeyhtiö Tieliikenne Oy 81 197 17 100  202 334 
4.  vem Suomen Ilmailumuseo *, Vantaa 21588 Suomen Ilmailumuseosäätiö 81 197 – 67 400 10 710 
5.  vem Työväen keskusmuseo *, Tampere 14910 Vakuutusyhtiö Varma / Tampereen kaupunki 113 676 252 000 – 8 398 
6.  vem Teatterimuseo *, Helsinki 13682 kiinteistöosakeyhtiö Kaapelitalo / Helsingin 

kaupunki 
178 634 349 000 245 923 15 600 

7.  vem Suomen lasimuseo, Riihimäki 12427 Riihimäen kaupunki 194 873 62 025 328 114 5 035 
8.  vem Suomen rakennustaiteenmuseo *, Helsinki 10200 Senaatti-kiinteistöt / valtio 373 507 475 865 2 000 420 710 
9.  vem Suomen Rautatiemuseo *, Hyvinkää 9549 Ratahallintokeskus / valtio, rakennuksista osa 

kuuluu säätiölle ja osa valtiolle, säätiö vastaa 
rakennusten kunnossapitovelvollisuudesta 

113 676 58 000 119 400 110 000 

10.  vem Suomen Urheilumuseo *, Helsinki 8965 vuokralla, omistaja Stadion säätiö / Helsingin 
kaupunki 

227 352 235 000 18 000 75 146 

11.  vem Tekniikan museo *, Helsinki 8428 vuokralla, omistaja Helsingin kaupunki 211 113 48 100 325 068 54 168 
12.  vem Suomen valokuvataiteenmuseo *, Helsinki 6028 kiinteistöosakeyhtiö Kaapelitalo / Helsingin 

kaupunki 
178 634 407 788 303 728 – 

13.  vem Suomen käsityön museo, Jyväskylä 3862 Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän kaupunki 
omistaa tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet 

259 831 99 600 491 338 9 600 
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VALTIONOSUUDEN PIIRISSÄ OLEVAT MUSEOT 
 
2. KÄVIJÄMÄÄRILTÄÄN SUURIMMAT VALTAKUNNALLISET ERIKOISMUSEOT, ERIKOISMUSEOT JA KULTTUURIHISTORIALLISET MUSEOT (mak-
saneiden kävijöiden määrän mukaisessa suuruusjärjestyksessä) 
 

Valtionavut v. 2003   Museo-
tyyppi 

Museon nimi  Maksaneet  
kävijät 

Museorakennuksen  
omistaja / ylläpitäjä valtionosuus hark.var.valtion 

avustus 

Kunta Muut avus-
tukset 

1.  vem Designmuseo *, Helsinki 60599 Senaatti-kiinteistöt / valtio 276 070 1 522 588 1 300 252 621 
2.  vem  Saamelaismuseo Siida *, Inari 45138 Senaatti-kiinteistöt / valtio 97 437 491 028 50 000 30 407 
3.  e Suomen Jääkiekkomuseo *, Tampere 39505 Tampereen museot / omistaja Tampe-

reen kaupunki 
12 784 3 000 – 16 819 

4.  e Nukke- ja pukumuseo *, Tampere 26840 Hatanpään kartano, omistaja Tampe-
reen kaupunki 

63 921 – – – 

5.  vem Mobilia Auto- ja tiemuseo *, Kangasala 22726 kiinteistöosakeyhtiö Tieliikenne Oy 81 197 17 100 – 202 334 
6.  vem Suomen Ilmailumuseo *, Vantaa 21580 Suomen Ilmailumuseosäätiö 81 197 – 67 400 10 710 
7.  e Forum Marinum *, Turku 20816 2 rakennusta, toisen omistaa Forum 

Marinum säätiö, joka vastaa rakennuk-
sen ylläpidosta, toinen rakennus on 
sekä säätiön että kiinteistöosakeyht iön 
yhdessä omistama ja ylläpitämä 

63 921 – 474 517 85 409 

8.  e Kultamuseo *, Sodankylä 20387 Kultamuseo yhdistys 63 921 13 570 40 900 – 
9.  e Suomen Kansansoitinmuseo *, Kaustinen 18400 Kansansoitinsäätiö 12 784 – 12 750 – 
10.  (m) 

e 
(Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo) 
Vankilamuseo 

16053 museovirasto / valtio 178 634 5 100 568 252 6 460 

11.  vem Työväen keskusmuseo *, Tampere 14910 Vakuutusyhtiö Varma / Tampereen 
kaupunki 

113 676 252 000 – 8 398 

12.  e Tykistömuseo *, Hämeenlinna 14813 Senaatti-kiinteistöt / valtio 25 568 – – – 
13.  e Alvar Aalto -museo *, Jyväskylä 13724 Jyväskylän kaupunki 140 627 315 180 376 182 126 151 
14.  vem Teatterimuseo *, Helsinki 13682 kiinteistöosakeyhtiö Kaapelitalo / 

Helsingin kaupunki 
178 634 349 000 245 923 15 600 

15.  e Keski-Suomen Ilmailumuseo *, Jyväskylän mlk 13059 Senaatti-kiinteistöt / valtio 89 490 – 88 000 – 
16.  k Gallen-Kallelan museo *, Espoo 12931 Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiö 102 274 77 384 160 550 11 869 
17.  vem Suomen lasimuseo, Riihimäki 12427 Riihimäen kaupunki 194 873 62 025 328 114 5 035 
18.  e Outokummun kaivosmuseo * 10467  25 568 – 13 500 948 
19.  vem Suomen rakennustaiteenmuseo *, Helsinki 10200 Senaatti-kiinteistöt / valtio 373 507 475 865 2 000 420 710 
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Valtionavut v. 2003  Museo-

tyyppi 
Museon nimi  Maksaneet  

kävijät 
Museorakennuksen  
omistaja / ylläpitäjä valtionosuus hark.var.valtion 

avustus 

Kunta Muut avus-
tukset 

20.  e Arabian museo *, Helsinki 9637 (entinen Kiinteistö Varma) Kiinteistö-
osakeyhtiö Ovenia 

25 568 – – 125 281 

21.  vem Suomen Rautatiemuseo *, Hyvinkää 9549 Ratahallintokeskus / valtio, rakennuk-
sista osa kuuluu säätiölle ja osa valtiol-
le, säätiö vastaa rakennusten kunnos-
sapitovelvollisuudesta 

113 676 58 000 119 400 110 000 

22.  vem Suomen Urheilumuseo *, Helsinki 8965 vuokralla, omistaja Stadion säätiö / 
Helsingin kaupunki 

227 352 235 000 18 000 75 146 

23.  vem Tekniikan museo *, Helsinki 8428 vuokralla, omistaja Helsingin kaupunki 211 113 48 100 325 068 54 168 
24.  k Mannerheim museo *, Helsinki 8311 Mannerheim säätiö 25 568 – 14 000 2 500 
25.  e Jalkaväkimuseo *, Mikkeli 7821 Senaatti kiinteistöt / valtio 25 568 – 13 500 6 000 
? 
37. e Suomen Metsästysmuseo*, Riihimäki 6085 Riihimäen kaupunki (Metsästysmuseo 

ei maksa vuokraa tiloista) 
89 490 278 920  – 3 400 

 
 

      v. 2005 v.2005  
– e Suomen maatalousmuseo *, Loimaa avattu v. 2004 Senaatti -kiinteistöt / valtio – 852 000 160 000 avoin 

MMM:n rahoitus jatkuu vuoteen 2010,  
mahdollisuus siirtyä valtionosuuden piiriin 2010 
 
 
 MUITA PÄÄTOIMISESTI HOIDETTUJA MUSEOITA  
 
3. KUNNALLISET JA YKSITYISET MUSEOT (maksaneiden kävijöiden määrän mukaisessa suuruusjärjestyksessä) 
 

Valtionavut v. 2003  Museo-
tyyppi 

Museon nimi  Maksaneet  
kävijät 

Museorakennuksen  
omistaja / ylläpitäjä  hark.var.valtion 

avustus 

Kunta Muut avus-
tukset 

1.  e Lusto Suomen metsämuseo*, Punkaharju 32227 Suomen Metsämuseosäätiö – 370 000 67 275 217 000 
2.  k Visavuori-museo*, Valkeakoski 22196 Visavuori säätiö (säätiön omistajina 

Valkeakosken kaupunki, Toijalan 
kaupunki, UPM Kymmene) 

– 3 500 81 000 – 

3.  e Panssarimuseo*, Hattula 21594 Panssarikilta ry. – – – 30 792 
4.  k Kierikkikeskus, Yli-Ii 17750 Yli-Iin kunta – 7 897 148 563 19 621 
5.  e Iittalan lasimuseo*, Kalvola 17460 ei selvitetty – – – 117 659 
6.  k Vanhalinnan museo*, Lieto 12030 Liedon Vanhan linnan säätiö – 17 941 4 811 12 620 
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LIITE 3 
 
 

Arviointilausunto Savonlinnan OP-Kiinteistökeskus Oy:ltä 

 
Arvion kohde  

 
Punkaharjun kunnassa oleva Suomen Metsämuseo ja Metsätietokeskus Luston raken-
nukset liittymineen osoitteessa Lustontie 1, 58450 Punkaharju. 

 
Arvion tilaaja 

 
Lusto 
Suomen Metsämuseo ja Metsätietokeskus 
johtaja Timo Kukko 
Lustontie 1 
58450 Punkaharju 
P: (015) 345 1020 / 0500 186 182 

 
Arvion tarkoitus  

 
Käyvän hinnan määrittäminen. Käyvällä hinnalla tarkoitamme kohteista kohtuullisella 
myyntiajalla saatavaa todennäköistä kauppahintaa. 

 
Arviointimenetelmät 

 
Tuotto- ja kustannusarvomenetelmät. 

 
Tuottoarvolla tarkoitetaan nykykäytön tai käyttömahdollisuuksien perusteella arvio i-
dun tuoton pääomana määriteltyä käypää arvoa. 
Tuottoarvoon liittyvät merkittävimmät epävarmuustekijät ovat korkokanta sekä vas-
taisen tuoton arvioiminen. 
Tuottoarvo tarjoaa keinon kiinteistön arvon määrittämiseen silloin, kun ei ole markki-
noita eikä vertailukauppoja, mutta saatavissa oleva nettotuotto voidaan kohtalaisen 
tarkasti arvioida. 
 
Tuottoarvomenetelmässä arvon määritys perustuu nettotuottoon, joka muodostuu kiin-
teistöstä saatavasta vuosivuokrasta vähennettynä kiinteistön hoitokuluilla. Tuottoarvoa 
määritettäessä tarkastelun kohteena ovat arvioitavien kohteiden tyyppisten teollisuus-
kiinteistöiden nykyinen markkinavuokrataso ja arvioitavien kohteiden tyyppisten ho i-
tokulujen taso. 
 
Kiinteistösijoittajien tuottovaatimukset asettuvat tällä hetkellä 8 -15 %:iin, jolloin 8 % 
tuottovaatimustaso edellyttää lähes riskitöntä sijoitusta. 
 
Ottaen huomioon arvioitavan kohteen erityisluonne ja käyttötarkoitus ja käyttömah-
dollisuudet on lähdetty siitä olettamasta, että metsämuseo ja metsätietokeskus tulevat 
säilymään Punkaharjulla pysyvästi, koska Lusto on ainoa lajissaan Suomessa! Tämän 
perustelun vuoksi ns. normaalia kiinteistösijoittajien tuottovaatimustasoa ei ole arvi-
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oinnin perusteena käytetty. Tuottovaatimustaso pudotettiin 4-7 % välille minimaalisen 
riskin ansiosta. 

 
Kustannusarvomenetelmä 
 

Kustannusarvomenetelmässä arvioidaan rakennusten jälleenhankinta-arvo tuotanto-
kustannusten perusteella. Kohteen iän ja kunnon perusteella tehdään iästä, kulumisesta 
ja käytettävyyden alenemisesta johtuva ikäalennus eli poisto. Saatua arvoa kutsutaan 
tekniseksi nykyarvoksi / päivänarvoksi. Menetelmä ei huomioi suoraan tontin maa-
pohjan osuutta. 
 

Tietoja tontista 
 
Arviolausunnossa ei määritetä Luston rakennusten ja sen toimintaa palvelevan vuok-
ratun maapohjan arvoa.  
 
Arviolausunnossa emme ota kantaa maa-alueen maaperän laatuun tai rakenteissa 
mahdollisesti esiintyviin ongelma-aineisiin. 

 
Tietoja rakennuksista 
 

Teräsbetonirunkoinen rakennus, jonka moni- ilmeisyyttä ja luonnon läheisyyttä on 
muokattu erilaisilla puun muodoilla ja käyttötavoilla. Päärakennuksen rakentaminen 
on aloitettu 1992 ja se on valmistunut 1994.  
Rakennuksen kerrosala on noin 3.300 kem2, bruttoala noin 4.400 m2 ja tilavuus noin 
25.000 m3.  
 
Uuden osan rakentaminen on aloitettu 2004 ja se valmistuu vuoden 2005 alkupuolella 
tulevaan käyttöönsä. Uuteen osaan valmistuu mm. täysin uusi ravintola ja sitä palve-
leva keittiö, uusi näyttelytila, runsaasti varasto- / säilytystiloja sekä erittäin paljon uut-
ta tekniikkaa. Laajennus on pinta-alaltaan noin 2.500 kem2. 
 
Rakennuksen uuden osan kunto on luonnollisesti uutta vastaava (osin keskeneräinen) 
ja vanhan osan kohtalainen. 
 
Kiinteistö on liitetty kaukolämpöjärjestelmään. Molemmat rakennukset on varustettu 
koneellisella ilmastointi- ja kosteustasapainojärjestelmillä johtuen rakennusten käyttö-
tarkoituksesta. 
 

 
Tärkeimmät kohteiden arvoon vaikuttavat tekijät 
 

Rakennetun erikoistarpeita palvelevan kiinteistön arvon määrityksessä keskeisin tekijä 
on se, mihin toimintaan rakennuksen osia voidaan sellaisenaan käyttää tai millaiseen 
toimintaan ne ovat saneerauksen tai lisärakentamisen jälkeen käytettävissä.   
Vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten ja toimintojen on oltava teknisesti, toiminnallisesti 
ja taloudellisesti järkevällä tavalla toteutettavissa ja lisäksi tiloille on löydyttävä 
markkinoilta kysyntää. 

 
Tuotto- ja kauppa-arvotarkastelut sekä hinta-arviot 
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A) Bruttovuokrataso tiloille on arvioitu olevan 8,50 euroa / m2 kaikista tiloista huomioi-
matta erikseen esimerkiksi ravintolan korkeampaa vuokraa. Keskimääräisen vuokrata-
son on katsottu kompensoivan tilojen eriarvoisuuden niitä mahdollisesti osina vuok-
rattuna. 
Tarkastelu tuottoarvon muodostuksesta mikäli rakennuksessa 100 % käyttöaste ja ole-
tus että vuokratuotto saadaan koko massasta. 

 
Bruttovuokra  
kaikki tilat 836.400,00 € 
Hoitokulut 281.000,00 € 
nettotuotto 555.400,00 €/ vuosi 

 
Tuottovaatimus  4 % 5 % 6 % 7 % 
Tuottoarvo 13.885.000 11.108.000 9.257.000 7.934.000 

 
 
Huomattavan matalaa tuottoarvovaatimus-prosenttia on käytetty kohteen erityisluonteen johdosta, 
kuten edellä on mainittu. 
 
Kassavirtalaskelman perusteena käytettiin samoja lähtöarvoja.  
Laskelmalla on tarkoitus arvioida kohteesta saatavien nettovuokrien yhteenlaskettu määrä viisi (5) 
vuotta tästä eteenpäin ja muuttaa nettovuokra nykyarvoksi. Samalla lasketaan kohteelle kuudennen 
(6.) vuoden alkuun ns. jäännösarvo, joka pääomitetaan ja muutetaan nykyarvoksi. 
Laskennan perusteena on lisäksi oletettu vuokrien ja kunnossapito- ja hoitokulujen nousevan + 2 % 
/ vuosi. 
 
Kassavirtalaskelman tuloksena nettovuokrien nykyarvot olivat 2.482.780,00 euroa ja jäännösarvon 
nykyarvo 11.706.400,00 euroa. Näin laskettuna tuottoarvon apuvälineeksi saatiin edellä mainittujen 
arvojen summana 14.189.180,00 euroa. 
 
 
B) 
 
Kustannusarvomenetelmän perustana on vanhan osan rakennuskustannus 5.550.000,00 euroa 
(33.000.000,00 markkaa) ja uuden osan kustannusarvio valmiina 7.035.600,00 euroa. 
Kun 10 vuotta vanhan rakennuksen rakennuskustannus muunnetaan nykyarvoon saadaan sille kol-
mella (3) herkkyystekijällä seuraavat arvot: 
 
hankintahinta 5.550.000,00 euroa 
 
kustannusten muutos 3 % 5 % 7 % 
nykyarvo 7.458.645 9.040.395 10. 917.960 
    
uusi rakennus 7.035.600 7.035.600 7.035.600 
kustannusarvo 
nykyarvona yhteensä 

14.494.245 16.075.995 17.953.560 

 
 
Näiden laskelmien yhteenvetona voidaan saada arvioitavalle kohteelle seuraavat arvot; 
 

tuottoarvomenetelmä 9.260.000,00 ?  13.885.000,00 euroa 
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kassavirta-analyysi 14.200.000,00 euroa 
kustannusarvomenetelmä 14.494.000,00 ?  17.950.000,00 euroa 

 
 
Arvioitu käypä arvo kaikki rakennukset valmiina yhdessä on mielestämme kolmetoistami l-
joonaaviisisataatuhatta (13.500.000,00) euroa. +/- 20 % 
 
Tiedot arvion kohteena olevasta kiinteistöstä on saatu johtaja Timo Kukolta sekä tutustumalla koh-
teeseen paikan päällä katselmuksessa 18. tammikuuta 2005. 
 
Savonlinnassa 3.2.2005 
 
SAVONLINNAN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
Petri Inkinen    Arja Haverinen 
kiinteistönvälittäjä, LKV   toimitusjohtaja, LKV 
 
Lisätietoja arviosta antaa: 
 
Savonlinnan OP-Kiinteistökeskus Oy 
Petri Inkinen 
kiinteistönvälittäjä, LKV 
P: 050 465 3700 
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LIITE 4 

Vanha museokiinteistö 
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LIITE 5 

Museokiinteistön laajennusosa 
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LIITE 6 

Punkaharjun vanha asema 
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LIITE 7 

1. Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät Suomen Metsämuseosäätiön saamat valtionavustukset 

 
 
 
 
 
 
Vuosi Valtionavustus 

toiminta-
menoihin 

Erityisavustus  
rakentamiseen 

Myönnetyn 
valtionavustuksen 
määrä yhteensä 

Momentti Yleisehdot Erityisehdot 

1991  2 000 000 mk 2 000 000 mk    

1992 800 000 mk 5 714 000 mk 6 514 000 mk 30.58.50 Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön metsäosaston 
hallinnonalalla myön-
nettäviin harkinnanva-
raisiin valtionavustuk-
siin liittyvät yleisehdot 

– Toiminta-avustusta saa käyttää säätiön toimintamenoihin. 
– Erityisavustusta saa käyttää metsämuseon ja metsätietokes-
kuksen suunnittelu- ja rakentamismenoihin. 

1993 1000 000 mk 18 601 604,87 mk 19 601 604,87 mk 30.86.50   

1994 1 814 000 mk 8 330 078,73 mk 10 144 078,73 mk 30.86.50   

1995 2 000 000 mk 764 873,60 mk 2 764 873,60 mk 30.86.50   

1996 2 000 000 mk  2 000 000 mk    

1997 2 000 000 mk  2 000 000 mk    

1998 2 000 000 mk 50 456 mk 2 050 456 mk 30.31.50  Ravintolan kabinetin rakentamiseen 

1999 2 200 000 mk 8 409 mk 2 208 409 mk 30.31.50  Puun Aika -kampanja  (MAKERA) 

2000 2 200 000 mk 10 932 mk 2 210 932 mk 30.31.50  Vempele –näyttely ja Puun Aika -kampanja (MAKERA) 

2001 2 200 000 mk  2 200 000 mk 30.31.50   
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Vuosi Valtionavustus 

toiminta-
menoihin 

Erityisavustus  
rakentamiseen 

Myönnetyn 
valtionavustuksen 
määrä yhteensä 

Momentti Yleisehdot Erityisehdot 

2002 370 000 € 666 000 € 1 036 000 € 30.31.50  Erityisavustus on myönnetty Koneaika-hallin rakentamis-
hankkeeseen 

2003 370 000 € 1 995 000 € 
 

2 365 000 € 30.31.50 Valtionavustuslain 
(27.7.2001/688) yleiset 
määräykset 

Erityisavustus on myönnetty museon laajennusosan rakenta-
miseen. 
Erityisavustuksen käytön osalta hyväksyttäviä kustannuksia 
ovat: varsinaiset, ulkopuolisille maksettavat rakentamisen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset ja 
muut vastaavat menot; 
Metsämuseosäätiön ne toimintamenojen lisäykset, jotka ovat 
syntyneet lisärakennushankkeesta. Näitä ovat projektipäälli-
kön ja mahdollisen muun rakennusaikaisen lisähenkilöstön 
kulut, metsämuseon henkilöstön käyttämisestä rakennushank-
keen suunnitteluun ja toteutukseen aiheutuvat menot (ml. 
matkakustannukset), rakennushankkeen suunnittelusta ja 
toteutuksen valvonnasta (rakennustoimikunta tai vastaava) 
syntyvät menot, ylimääräiset toimistokulut ja siivoustyö, 
ilmastoinnin ja muun tekniikan ylimääräinen huolto, rakenta-
misesta aiheutuvat lisäkustannukset lämmön, veden ja valais-
tuksen osalta siltä osin, kuin niitä ei voida sisällyttää urakka-
sopimuksiin sekä purku- ja rakennustöiden aiheuttama näytte-
lyiden suojaus ja museovarastojen tyhjennys. Koska on mah-
dotonta etukäteen arvioida kaikkia lis äkustannuksia, muitakin 
vastaavia menoja voidaan erityisavustuksella kattaa, mutta 
niiden on oltava syntyneet nimenomaan lisärakennushank-
keesta. 
Erityisavustuksesta ei saa maksaa metsämuseon johtajan ja 
näyttelypäällikön palkkakustannuksia. 
 

2004 520 000 €  1 195 000 € 
3 246 € 

1 718 246 € 30.60.50 sama kuin v. 2003 - sama kuin v. 2003 
- Puu Eurooppa / näyttelyvitriinit (MAKERA) 

2005 520 000 € 350 000 € 870 000 € 30.60.50 sama kuin v. 2003  
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2. Suomen Metsämuseosäätiön saamat Punkaharjun kunnan, yksityiset  
sekä Etelä- Savon TE-keskuksen ja opetusministeriön avustukset 

 
Vuosi Punkaharjun 

kunnan avustus  
Yksityiset avus-
tukset 

TE-keskuksen  
avustukset 

Opetusministeriö 
 

1994 67 275 € 545 299 €   
1995 67 275 € 68 957 €   
1996 67 275 € 94 381 €   
1997 67 275 € 115 606 €   
1998 67 275 € 157 197 €   
1999 67 275 € 136 653 €  5 045 € (Digitointi) 
2000 67 275 € 118 219 €   
2001 67 275 € 381 392 €   
2002 67 275 € 128 224 €  5 000 € (Digitointi) 
2003 67 275 € 202 459 €  10 000 € (Digitointi) 
2004 67 275 € 233 357 € 400 000 € (laajennus) 1 000 € (Digitointi ) 
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LIITE 8 
SUOMEN METSÄMUSEOSÄÄTIÖ 
 
LUSTON TTS 2006–2009 ERI VAIHTOEHDOISSA 
 

1. Taustaa 
 
Lähtökohtatilanne on, että Suomen Metsämuseosäätiön (jäljempänä Lusto) omistamaan kiin-
teistöön ei ole kyetty tekemään riittävästi sen elinkaarta jatkavia vuosikorjauksia ja että henki-
löstöön liittyen ei nykyinen 11 vakinaisen henkilön työpanos riitä Luston perustehtävän hoi-
tamiseen ja kiinteistön ylläpitoon. Tämä luonnollisesti korostuu Luston laajennuksen seurauk-
sena. 
 
Seuraavassa on laadittu Lustolle tulosennusteet kahdelle eri vaihtoehdolle ja samalla laskettu 
vaihtoehtoihin liittyen valtionosuuden vähimmäistarve, jotta Luston taloudellinen asema olisi 
kestävällä pohjalla. Käsitellyt vaihtoehdot ovat: 
 
1. Lusto jatkaa nykyisellä toimintamallilla omistaen ja ylläpitäen museotoiminnan kiinteistöt. 
Tällöin on oletettu, että keväällä 2005 käyttöönotetun laajennuksen 2. vaihe valmistuu siten, 
että se olisi Luston käytössä keväällä 2008. 
 
2 a. Luston nykyinen kiinteistö siirtyy Senaattikiinteistöjen omistukseen; takaisinvuokraus ta-
pahtuisi ns. pääomavuokramenettelyä soveltaen, jolloin tilojen vuokralaiseksi jäävä Lusto vas-
taa kiinteistön kaikista ylläpitomenoista ja vuosikorjauksista. Peruskorjaus kuuluisi tässä vaih-
toehdossa Senaatti-kiinteistöille . 
 
2 b. Luston nykyinen kiinteistö siirtyy Senaattikiinteistöjen omistukseen; takaisinvuokraus ta-
pahtuisi ns. kokonaisvuokrauksena, jolloin Luston maksettavaksi tulevat vuokran lisäksi säh-
kö ja siivous. 
 
Luston ns. vanha osa on valmistunut vuonna 1994 hankintahinnan oltua 5.550 t€; hankinta on 
kokonaan rahoitettu valtion avustuksella. Rakennuksesta ei ole koko toiminta-aikana tehty 
poistoja. Keväällä 2005 valmistunut laajennus maksoi 4.700 t€, josta maa- ja metsätalousmi-
nisteriö rahoitti 4.200 t€. Laajennuksen 2. vaiheen kustannusarvio on 2.300 t€ tämän pä ivän 
hintatason mukaan ja rahoitus tapahtuisi valtion avustuksena. 
 
Lusto-kokonaisuuteen liittyy myös ns. vanha asema (Punkaharjun entinen rautatieasema), 
jonka ylläpitokustannuksista vastaavat metsäntutkimuslaitos 60 % ja Lusto 40 % nykyisen so-
pimuksen mukaan. Vuoden 2008 alusta aseman ylläpitovastuu siirtyisi kokonaan Lustolle. 
Tähän liittyen pitäisi erillisenä asiana selvittää ko. rakennuksen peruskorjaustarve ja sen rahoi-
tus. 
 
Lusto-kokonaisuuteen kuuluu myös Luston 100 %:sti omistama Luston Tuki Oy, jonka kautta 
toimii Luston matkamuistomyymälä (arvonlisäverollinen toiminta) ja kokouspalvelujen 
myynti sekä vuodesta 2005 metsäkulttuuripäivätapahtuma MetKu, joka järjestetään vuosittain 
kesä-heinäkuun vaihteessa. Luston Tuki Oy:n toiminta ei tähän mennessä ole antanut lisära-
hoitusta Lustolle eikä tilanne tässä suhteessa tulle muuttumaan lähivuosina. 
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2. Tulosennusteiden laadinta-/laskentaperusteet 
 

2.1. Vaihtoehtojen yhteiset laskentaperusteet 
 
Lipputulot ja muu myynti 
 
Luston pääsylippujen keskihinta on viime vuosina ollut n.5 € (v.2004 4,88 €). Vuonna 2004 
kävijämäärä oli 31.808, mikä oli jonkin verran alle edellisten lähivuosien johtuen 3 kk:n kiin-
niolosta mm. rakentamiseen liittyen. Talousennusteen ”perusvuodesta” 2006 on lähdetty liik-
keelle kävijämäärästä 36.000 ja 5€:n lipun keskihinnasta. 
 
Muu myynti koostuu henkilöstön palkkojen yms. edelleen veloituksesta Luston Tuki Oy:ltä, 
ravintolan ja auditor ion vuokratuloista, opastustuotoista ja muista tuotoista. 
 
Projektit 
 
Lustossa toteutetaan erilaisia sen toimintaa tukevia projekteja, joiden menot ovat pääasialli-
sesti henkilöstömenoja. Projekteihin liittyen on lähtökohtana, että niihin tulee rahoitus yhteis-
työkumppaneilta, kuten Metsämiesten säätiö eikä projekteista aiheudu olennaista nettomenoa 
Lustolle. 
 
Henkilöstö 
 
Lustossa on varsinkin jo toteutuneen laajennuksen jälkeen selvä henkilöstöresurssien vajaus. 
Kiireellisimpänä resurssilisäyksenä on hallintopäällikkö, jonka tehtäviin kuuluisivat normaali-
en taloushallintoasioiden lisäksi henkilöstöpäällikön tehtävät, kiinteistöjen isännöinti sekä 
toimistonhoitajan sijaisena/varahenkilönä toimiminen. Nykyiset taloushallinnon resurssit ovat 
täysin riittämättömät; käytännössä toimistonhoitaja, joka hoitaa kirjanpidon (Suomen Metsä-
museosäätiö, Luston Tuki Oy ja Metsähistoriallinen Seura ry), maksuliikenteen, palkkahallin-
non, tietojärjestelmät. Tosiasiassa Luston henkilöstössä ei ole vararesurssia, joka pystyisi hoi-
tamaan em. tehtävät asianmukaisesti. 
 
Luston henkilöstöresurssitarvetta on selvitetty ja käsitelty Luston hallituksessa. Hallintopääl-
likön lisäksi tulisi täyttää kolme muuta vakanssia: palvelupäällikkö, kokoelmaintendentti sekä 
näyttelypäällikkö. Em. henkilöstölisäykset on sisällytetty liitteenä oleviin tulosennusteisiin. 
 
Henkilöstökulut on TTS:aan laskettu nykyisten palkkojen pohjalta lisättynä lakisääteisillä 
henkilösivukuluilla 22,2 %. Varsinaisiin palkkamenoihin on budjetoitu vuotuinen 4 %:n lisä-
ys. Neljän lisähenkilön lähtöpalkaksi on ole tettu 2.800 €/kk. 
 
Näyttelyt ja kokoelmatoiminta 
 
Lustossa on laadittu suunnitelmat sekä perusnäyttelyn että vaihtuvien näyttelyiden sisällöistä 
ja menoista. Ko. budjettien mukaan vuonna 2006 näyttelyiden menot ovat 100 t€; ko. luku ei 
sisällä henkilöstömenoja, koska ne sisältyvät jo vakinaisen ja tilapäisen henkilöstön menoihin. 
Näyttelymateriaaleihin liittyvät menot on kyetty pitämään erittäin alhaisella tasolla; osa mate-
riaaleista on esim. saatu lahjoituksena. Vuosien 2007–2009 näyttelymenoihin on otettu ku-
hunkin vuoteen 20 t€:n kuluvaraus liittyen Lusto-kokonaisuutta täydentävän ulkonäyttelyalu-
een suunnitteluun ja rakentamiseen. 
 
Suomen Metsämuseosäätiön hallitus on vahvistanut museolle kokoelmapolitiikan, johon pe-
rustuen on laadittu suunnitelma ja tähän liittyvä budjetti, joka on vuoden 2006 osalta 40 t€. 
Suunnitellun kokoelmaintendentin palkkamenot sisältyvät henkilöstökuluihin. 
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Näyttely- ja kokoelmatoiminnan menoihin on tehty ennusteessa vuotuinen 4 %:n kustannusva-
raus. 
 
Matkakulut, markkinointi ja myynnin edistäminen, toimisto- ja muut menot 
 
Lähtökohtana otsikon menoilla on vuosien 2003–2004 menojen määrä, joita on suunnitelmaa 
tehtäessä analysoitu. Mitään oleellista muutosta aiempien vuosien toteutumaan ei ole tehty  
4 %:n kustannusvarausta lukuun ottamatta. Ennusteen lukuihin on kuitenkin lähinnä matka-, 
toimisto-, koulutus- ja tietoliikennemenoihin liittyen tehty nykytasoon lisäys ajatellun 4 vaki-
tuisen lisähenkilön johdosta. 
 
Vuotuisena tavoitteena Lustossa on ylläpitää yhtä pitkäkestoisempaa perusnäyttelyä ja yhtä 
vuosittain uusittavaa erikoisnäyttelyä. Lisäksi "elävään" museotoimintaan liittyen järjestetään 
koululais- ja muille erityisryhmille tarkoitettuja työnäytöksiä ja niitä vastaavia tapahtumia. 
Nämä menot sisältyvät muiden toimintamenojen ryhmään. 
 
Kiinteistöjen huolto- ja ylläpito 
 
Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitomenoihin liittyen on pyydetty Engelin Rakennuttamispalvelut 
Oy:ltä laskelmat sekä Luston vanhan kiinteistön että laajennuksen ja ns. vanhan aseman osal-
ta. Ko. vuotuiset menoarviot on peilattu vuosien 2003–2004 toteutumalukuihin ja sitä kautta 
taloussuunnitelmaa laadittaessa varmistettu kiinteistön ylläpitoon liittyvien menojen realisti-
suus. Vanhan aseman osalta on sovellettu ennusteessa periaatetta, että vuosina 2006–2007 
menoista on Luston maksettavia 40 % ja vuosina 2008–2009 100 %. Talousennusteessa on 
kiinteistön huolto- ja ylläpitomenot porrastettu siten, että vuosina 2008–2009 on mukana 
myös laajennuksen 2. vaiheen vaikutukset ko. menoihin. Kiinteistövero on laskettu nykyisen 
vero-%:n 0,6 mukaisesti. 
 

2.2. Vaihtoehto 1:n erityiset laskentaperiaatteet 
 

Vaihtoehto 1 on laadittu siltä pohjalta, että sekä vanha kiinteistö että laajennuksen kautta syn-
tyneet kiinteistöt jäävät Luston omistukseen. Tähän asti ei kiinteistöistä ole poistoja tehty, jol-
loin tätä kautta ei ole kyetty varautumaan riittävän kattavaan rakennusten korjaustoimintaan. 
Taloussuunnitelmassa on lähdetty siitä, että ns. taloudellinen pitoaika kaikilla rakennuksilla on 
50 vuotta, jolloin poisto-% on 2 hankintamenosta laskettuna. Kuitenkin vanhan osan kohdalla 
on tilanne, että poistojen tekemättömyyden johdosta poistot on laskettu jäljellä olevan 40 vuo-
den osalle kohdistettuna eli 2,5 %:n vuosipoistona hankintamenosta.   
 
Hankintamenoina on laskelmissa käytetty: 
 
  vanha osa   5.550 t€ 
  laajennusvaiheen 1. osa 4.700 t€, käytössä v. 2005 
  laajennusvaiheen 2. osa 2.500 t€, käytössä v. 2008 
 
Tehtävillä poistoilla varmistetaan riittävä tulorahoitus peruskorjausten ja muiden kiinteistöjen 
elinkaarta turvaavien korjausten tekemiseen; vuonna 2006 233 t€. 
 

2.3. Vaihtoehto 2 a:n erityiset laskentaperiaatteet 
 

Vaihtoehto 2:ssa oletetaan, että Lusto vuokraa kiinte istöt Senaattikiinteistöiltä ns. pääoma-
vuokrausperiaatteella. Sijoitetun pääoman bruttotuottovaatimukseksi on laskelmissa otettu  
7 %. Tällöin vuokranantaja vastaa kiinteistöjen peruskorjausmenoista ja Luston vastattavaksi 
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jäävät kaikki kiinteistöjen huolto- ja ylläpitomenot eli käytännössä ne menot, jotka on enna-
koitu ko. menoryhmään vaihtoehdossa 1. 
 
Luston vanhan osan ja laajennuksen 1 vaiheen hankintameno on yhteensä 10.250 t€. Vanhaan 
osaan (hankintameno 5.550 t€) liittyen ei ole poistoja tehty. LKV-lausunnon mukaan vanhan 
rakennuksen ja koko laajennuksen käypä arvo on haarukassa 11–16 Mio€. Suunniteltu luovu-
tushinta vanhasta osasta ja jo valmistuneesta laajennuksesta on 10.000 t€. Tätä voidaan perus-
tella toisaalta siten, että ko. luovutushinnalla päästään kohtuulliseen vuokraan ja toisaalta luo-
vutushinnan selvää eroa jä lleenhankintahintaan nähden kompensoivat ilmeisen rästiytyneet 
peruskorjaustyyppiset korjaustarpeet vanhassa kiinteistössä. Edellä mainittua arvoa 10.000t€ 
tukee sekin, että vanhan osan kiinteistöverotuksessa sovellettava käypä arvo on n.2400t€. Kun 
tähän lisätään laajennuksen kokonaismeno 7.200t€, ollaan lähellä 10.000 t€:n tasoa. Ajateltu 
hinta sopii myös LKV-arvion raamiin. Pääomavuokraksi on otettu taloussuunnitelmassa 7 
%/vuosi/10.000 t€  eli 700 t€/vuosi. 
 
Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitomenot on otettu huomioon siten, että laajennusosa olisi käytös-
sä jo vuodesta 2007 lähtien. 
 
Suunniteltu 10.000 t€:n luovutushinta aiheuttaisi Lustolle kirjanpidollisen luovutustappion 
250 t€, joka ei kuitenkaan käännä vielä Luston omaa pääomaa vajaukselliseksi. 
 

2.4. Vaihtoehto 2 b:n erityiset laskentaperiaatteet 
 
Tässä vaihtoehdossa Senaattikiinteistöt perii pääomavuokran lisäksi vuokrana kiinteistöjen 
huolto- ja ylläpitomenot lukuun ottamatta sähkö- ja siivousmenoja. Näillä periaatteilla laskien 
vuoden 2006 vuokra olisi 890 t€ ja vuonna 2007 1.089 t€; tällöin koko laajennusosa olisi jo 
käytössä. Tämä on otettu myös huomioon kiinteistön huolto- ja ylläpitomenoissa. 

 

3. Talousennusteiden avaintiedot 
 
Liitteenä on esitetty tuloslaskelmaennusteet edellä todetuin laskentaperiaattein laadittuina 
vuosille 2006–2009 kullekin kolmelle vaihtoehdolle. Seuraavassa on esitetty ko. tuloslaskel-
mien keskeiset luvut. Vertailutietona on esitetty 26.5.2005 päivitetty vuoden 2005 tulosarvio, 
jossa kuitenkin menojen osalta budjetointitapa poikkeaa tulosennusteiden menoryhmittelystä 
siten, että projektien kulut sisältää myöskin taltiointi- ja näyttelytoiminnan menot. 
 

3.1. Lusto jatkaa nykyisellä mallilla, vaihtoehto 1 
 

t€ 2006 2007 2008 2009 2005 
tulosarvio 

Myyntituotot 258 269 279 290 199 
Projektien kulut 99 105 103 107 162 
Henkilöstökulut 703 731 761 791 537 
Poistot 263 263 318 318 0 
Vuokrat 10 10 12 12 10 
Matkakulut 43 45 46 47 38 
Taltiointi 40 42 44 45  
Myynti- ja markkinointi 77 79 80 81 76 
Toimistomenot 80 81 86 88 62 
Kiinteistön huolto ja ylläpito 312 324 402 424 174 
Näyttelyt 100 125 135 145  
Muut toimintamenot 86 88 90 94 22 
Kulut yhteensä 1.813 1.893 2.077 2.152 1.078 
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Tuotto- ja kulujäämä -1.555 -1.624 -1.798 -1.862 -879 
Toiminta-avustukset, kunta 67 67 67 67 67 
Projektiavustukset 100 100 100 100 198 
Valtionavustus  1.388 1.457 1.631 1.695 520 
Laskentakauden ylijäämä 0 0 0 0 -94 
      
Rahoitustulos 263 263 318 318 -94 
      
Valtionavustus-% kokonaismenoista 76,6 77,0 78,5 78,8 48,3 

 
 
Keskeinen havainto on, että valtionavustuksen tarve nousee tarkastelujakson 2. vuonna tasolle 
1,5 Mio€. Rahoitustulos on lukuna rahamäärä, joka olisi käytettävissä kiinteistöjen peruskor-
jauksiin ja kalustohankintoihin (korvausinvestoinnit ja uusinvestoinnit). 
 
Tässä vaihtoehdossa valtionavustukseen liittyy lisärahoitustarve Luston laajennuksen loppuun 
viemiseen. Ko. tarve on tämän päivän rakennuskustannustasolla 2.300 t€; laskelmissa on käy-
tetty rakennuskustannuksina lukua 2.500 t€. 

 
3.2.  Lusto vuokraa kiinteistöt ns. pääomavuokrausperiaatteella, vaihtoehto 2a 
 

t€ 2006 2007 2008 2009 2005 
tulosarvio 

Myyntituotot 258 269 279 290 199 
Projektien kulut 99 105 103 107 167 
Henkilöstökulut 703 731 761 791 537 
Poistot 30 30 30 30 0 
Vuokrat 710 710 712 712 10 
Matkakulut 43 45 46 47 38 
Taltiointi 40 42 44 45  
Myynti- ja markkinointi 77 79 80 81 76 
Toimistomenot 80 81 86 88 62 
Kiinteistön huolto ja ylläpito 312 380 409 424 174 
Näyttelyt 100 125 135 145  
Muut toimintamenot 86 91 93 94 22 
Kulut yhteensä 2.280 2.419 2.499 2.564 1.078 
Tuotto- ja kulujäämä -2.022 -2.150 -2.220 -2.274 -879 
Toiminta-avustukset, kunta 67 67 67 67 67 
Projektiavustukset 100 100 100 100 198 
Valtionavustus  1.855 1.983 2.053 2.107 520 
Laskentakauden ylijäämä 0 0 0 0 -94 
      
Rahoitustulos 30 30 30 30 -94 
      
Valtionavustus-% kokonaismenoista 81,4 82,0 82,2 82,2 48,3 

 
 
Valtionavustuksen tarve nousisi jo vuonna 2007 yli 2 Mio€:oon. Ero edelliseen vaihtoehtoon 
selittyy sillä, että pääomavuokrausvaihtoehdossa pääomavuokra sisältää sijoitetun pääoman 
tuottovaatimuksen, joka on suurempi kuin vaihtoehto 1:n mukainen poisto kiinteistöistä. Lus-
tollahan ei ole kiinteistöihin sitoutuneisiin pääomiin liittyen tuottovaatimusta. 

 
 Rahoitustulos 30 t€/vuosi olisi käytettävissä kalustohankintojen rahoitukseen. 
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3.3  Lusto vuokraa kiinteistöt ns. kokonaisvuokrausperiaatteella, vaihtoehto 2b 
 

t€ 2006 2007 2008 2009 2005 
tulosarvio 

Myyntituotot 258 269 279 290 199 
Projektien kulut 99 105 103 107 162 
Henkilöstökulut 703 731 761 791 537 
Poistot 30 30 30 30 0 
Vuokrat 923 955 980 989 10 
Matkakulut 43 45 46 47 38 
Taltiointi 40 42 44 45  
Myynti- ja markkinointi 77 79 80 81 76 
Toimistomenot 80 81 86 88 62 
Kiinteistön huolto ja ylläpito 106 145 151 157 174 
Näyttelyt 100 125 135 145  
Muut toimintamenot 79 81 83 84 22 
Kulut yhteensä 2.280 2.419 2.499 2.564 1.078 
Tuotto- ja kulujäämä -2.022 -2.150 -2.220 -2.274 -879 
Toiminta-avustukset, kunta 67 67 67 67 67 
Projektiavustukset 100 100 100 100 198 
Valtionavustus  1.855 1.983 2.053 2.107 520 
Laskentakauden ylijäämä 0 0 0 0 -94 
      
Rahoitustulos 30 30 30 30 -94 
      
Valtionavustus-% kokonaismenoista 81,4 82,0 82,2 82,2 48,3 

 
Vaihtoehdot 2 ja 3 ovat lopputulokseltaan ja valtionaputarpeen osalta samanlaiset. Ero on vain 
kulurakenteessa; vuokrat ja kiinteistöjen ylläpito. Tämä tilanne toteutuu kuitenkin vain, jos 
kokonaisvuokra sisältää pääomavuokran lisäksi todelliset kiinteistönhoito- ja ylläpitomenot 
ilman mitään katevarausta. Päästäisiinkö tältä osin vuokran ”läpinäkyvyyteen”, on neuvotte-
lukysymys. Kokemuksen mukaan vuokran määrä yleensä poikkeaa todellisista kiinteistön yl-
läpitomenoista. 

 
4. Yhteenveto 
 

Kokonaistaloudellisesti ajatellen vaihtoehtoista edullisin on jatkaa toimintaa nykyisellä mallil-
la. Tällöin valtion avustus Luston toimintaan on selvästi pienempi kuin kahdessa muussa vaih-
toehdossa. Haittapuolena on kuitenkin se, että Lusto joutuu koko ajan panostamaan varsinai-
sen museo- ja näyttelytoiminnan ohessa kiinteistöjen ylläpitoon henkilöresursseja ja joka ta-
pauksessa varautumaan kiinteistön omistajaa mahdollisesti kohtaaviin riskeihin. Talousennus-
teen luvut osoittavat että nykyisen valtionavun vuotuisen määrän 520 t€ on noustava hyvin 
merkittävästi; tarkasteluajanjakson 2 ensimmäisenä vuonna tasolle 1,5 Mio€ ja seuraavana 
kahtena vuonna tasolle 1,7–1,8 Mio€. 
 
Pääomavuokrausvaihtoehdossa (2a) valtionavustuksen lähtötaso on 1,8 Mio€ ja nousisi laa-
jennuksen 2. vaiheen valmistuttua tasolle 2,1 Mio€. Kiinteistöä koskeva perusasia; niiden pe-
ruskorjauksesta huolehtiminen ei olisi Luston vastuulla, vaan Lusto voisi keskittyä varsina i-
seen toimintaansa. Samalla kuitenkin Luston vastuulla  olisi ”tiukka budjettikuri” kiinteistöjen 
ylläpitomenoissa. 
 
Kokonaisvuokrausvaihtoehto (2b) on valtionavustuksen näkökulmasta pääomavuokraukseen 
nähden nyt tehtyjen laskelmien kanssa samanveroinen. Tällöin on kuitenkin olettamuksena se, 
että vuokranantaja ei peri katetta kiinteistön hoito- ja ylläpitomenoille. Tosiasiassa voi tilanne 
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kuitenkin olla, että tilanteessa, jossa kokonaisvuokraan vaikuttavat kiinteistön hoitomenot ei-
vät ole vuokralaskelmassa ”läpinäkyvät”, saattaa kokonaisvuokra nousta ja aiheuttaa painetta 
valtionapuun verrattuna pääomavuokravaihtoehtoon. 
 
Edellä esitellyt laskelmat valtionavustuksen osalta perustuvat Luston 0-tulokseen, jo lloin ei 
jäisi mitään liikkumavaraa esim. kävijämäärien olennaisen muutoksen tai muiden tulostekijöi-
den muutoksen varalta. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Punkaharjun kunnan avustus 
vuodesta 1993 lähtien on ollut vuosittain sama 400.000 mk/67.275 €. Jos ko. vuoden 1993 
avustus muunnetaan Tilastokeskuksen rahanarvokerrointilaston mukaisella kertoimella vuo-
den 2004 euroiksi, olisi kunnan avustuksen ”nykyarvo” 78.000 €. Vastaavasti esimerkiksi 
vuoden 1999 valtionavustuksen 2.200.000 mk ”nykyarvo” on 402.600 €; avustus toiminta-
menoja varten on ollut vuosina 2002–2003 370.000 €. 
 

LIITTEET 
 Tulosennusteet vuosille 2006–2009 
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Tulosennusteet vuosille 2006–2009 

SUOMEN METSÄMUSEOSÄÄTIÖ/LUSTO 
 kiinteistö Luston omistuksessa,  
versio 1  

TULOSLASKELMAENNUSTE        

    2006   2007   2008   2009 
Myyntituotot   258   269   279   290 
lipputulot 180   188   195   202   
muu myynti 78   81   84   88   
Projektien henkilöstökulut   99   105   103   107 
henkilöstö 74   77   80   84   
muut kulut 25   28   23   23   
Henkilöstökulut   703   731   761   791 
vak.henk. 630   655   681   708   
tilap.henk. 73   76   80   83   
Poistot   263   263   318   318 
kalusto 30   30   30   30   
rakennukset 233   233   288   288   
Vuokrat   10   10   12   12 
kiinteistö                 
muut  10   10   12   12   
Matkakulut   43   45   46   47 
km-korv.  25   26   27   27   
muut 18   19   19   20   
Taltiointi   40   42   44   45 
Myynnin edistäminen   77   79   80   81 
esitteet 22   23   23   24   
muut 55   56   57   57   
Toimistomenot   80   81   86   88 
atk-menot 25   25   27   28   
pienkalusto 15   15   16   16   
tietoliikenne 30   31   32   33   
muut 10   10   11   11   
Huolto- ja ylläpito   312   324   402   424 
hoito ja huolto 80   83   89   93   
siivouspalvelu 64   67   94   98   
energia ja vesi 81   85   114   119   
vuosikorjaukset 33   34   48   50   
kiinteistövero 41   41   41   47   
muut 13   14   16   17   
Näyttelyt ym.   100   125   135   145 
Muut toimintamenot   86   88   90   94 
vakuutukset 11   11   11   14   
työpaikkaruoka 5   5   6   6   
koulutus 8   9   10   11   
tapaht. ja muut toim.menot 62   63   63   63   
Kulut yhteensä    1813   1893   2077   2152 
Tuotto-kulujäämä   -1555   -1624   -1798   -1862 
Sijoitus- ja rah.toiminta                 
Kulujäämä   -1555   -1624   -1798   -1862 
Toiminta-avustukset   167   167   167   167 
kunta 67   67   67   67   
proj.avustukset 100   100   100   100   
Valtionavustus   1388   1457   1631   1695 
Tilikauden ylijäämä   0   0   0   0 
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SUOMEN METSÄMUSEOSÄÄTIÖ/LUSTO pääomavuokraus versio 2a    
TULOSLASKELMAENNUSTE         

    2006   2007   2008   2009 
Myyntituotot   258   269   279   290 
lipputulot 180   188   195   202   
muu myynti 78   81   84   88   
Projektien henkilöstökulut   99   105   103   107 
henkilöstö 74   77   80   84   
muut kulut 25   28   23   23   
Henkilöstökulut   703   731   761   791 
vak.henk. 630   655   681   708   
tilap.henk. 73   76   80   83   
Poistot   30   30   30   30 
kalusto 30   30   30   30   
rakennukset                 
Vuokrat   710   710   712   712 
kiinteistö 700   700   700   700   
muut  10   10   12   12   
Matkakulut   43   45   46   47 
km-korv.  25   26   27   27   
muut 18   19   19   20   
Taltiointi   40   42   44   45 
Myynnin edistäminen   77   79   80   81 
esitteet 22   23   23   24   
muut 55   56   57   57   
Toimistomenot   80   81   86   88 
atk-menot 25   25   27   28   
pienkalusto 15   15   16   16   
tietoliikenne 30   31   32   33   
muut 10   10   11   11   
Huolto- ja ylläpito   312   380   409   424 
hoito ja huolto 80   83   89   93   
siivouspalvelu 64   90   94   98   
energia ja vesi 81   110   114   119   
vuosikorjaukset 33   34   48   50   
kiinteistövero 41   47   47   47   
muut 13   16   17   17   
Näyttelyt ym.   100   125   135   145 
Muut toimintamenot   86   91   93   94 
vakuutukset 11   14   14   14   
työpaikkaruoka 5   5   6   6   
koulutus 8   9   10   11   
tapaht. ja muut toim.menot 62   63   63   63   
Kulut yhteensä    2280   2419   2499   2564 
Tuotto-kulujäämä   -2022   -2150   -2220   -2274 
Sijoitus- ja rah.toiminta                 
Kulujäämä   -2022   -2150   -2220   -2274 
Toiminta-avustukset   167   167   167   167 
kunta 67   67   67   67   
proj.avustukset 100   100   100   100   
Valtionavustus   1855   1983   2053   2107 
Tilikauden ylijäämä   0   0   0   0 
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SUOMEN METSÄMUSEOSÄÄTIÖ/LUSTO kokonaisvuokraus versio 2b   
TULOSLASKELMAENNUSTE        

    2006   2007   2008   2009 
Myyntituotot   258   269   279   290 
lipputulot 180   188   195   202   
muu myynti 78   81   84   88   
Projektien henkilöstökulut   99   105   103   107 
henkilöstö 74   77   80   84   
muut kulut 25   28   23   23   
Henkilöstökulut   703   731   761   791 
vak.henk. 630   655   681   708   
tilap.henk. 73   76   80   83   
Poistot   30   30   30   30 
kalusto 30   30   30   30   
rakennukset                 
Vuokrat   923   955   980   989 
kiinteistö 913   945   968   977   
muut  10   10   12   12   
Matkakulut   43   45   46   47 
km-korv.  25   26   27   27   
muut 18   19   19   20   
Taltiointi   40   42   44   45 
Myynnin edistäminen   77   79   80   81 
esitteet 22   23   23   24   
muut 55   56   57   57   
Toimistomenot   80   81   86   88 
atk-menot 25   25   27   28   
pienkalusto 15   15   16   16   
tietoliikenne 30   31   32   33   
muut 10   10   11   11   
Huolto- ja ylläpito   106   145   151   157 
hoito ja huolto                 
siivouspalvelu 64   90   94   98   
energia ja vesi 42   55   57   59   
vuosikorjaukset                 
kiinteistövero                 
muut                 
Näyttelyt ym.   100   125   135   145 
Muut toimintamenot   79   81   83   84 
vakuutukset 4   4   4   4   
työpaikkaruoka 5   5   6   6   
koulutus 8   9   10   11   
tapaht. ja muut toim.menot 62   63   63   63   
Kulut yhteensä    2280   2419   2499   2564 
Tuotto-kulujäämä   -2022   -2150   -2220   -2274 
Sijoitus- ja rah.toiminta                 
Kulujäämä   -2022   -2150   -2220   -2274 
Toiminta-avustukset   167   167   167   167 
kunta 67   67   67   67   
proj.avustukset 100   100   100   100   
Valtionavustus   1855   1983   2053   2107 
Tilikauden ylijäämä   0   0   0   0 
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LIITE 9 
 

Valtiovarainministeriön täydentävä lausuma 

 
 
 
Valtiovarainministeriö 
Budjettiosasto 
9.6.2005 
 
 
 
Täydentävä lausuma 
 
 
Asia: Lusto-työryhmän muistio 9.6.2005 
 
 
 
En voi yhtyä Lusto-työryhmän muistion luvun 9 ehdotuksiin 1, 2 ja 8 sen johdosta, että ehdotetut valtion-
avustukset Luston toimintaan, investointiin ja vuokra-avustuksiin eivät ole toteutettavissa 11.3.2005 pää-
tettyjen valtiontalouden kehysten vuosille 2006 - 2009 puitteissa.  
 
En myöskään voi yhtyä työryhmän ehdotukseen siirtää museon rakennukset valtion omistuksen ja Se-
naatti-kiinteistöjen hallintaan. Kun Luston metsämuseotoiminta ei ole valtion toimintaa ja kun toimintaa 
ei ole tarkoituskaan siirtää valtion toiminnaksi, ei ole perusteltua hankkia Luston rakennuksia valtion 
omistukseen ja vastuulle. Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastuskertomuksessaan 93/2005 suosit-
tanut valtiovarainministeriölle Senaatti-kiinteistöjen aseman selvittämistä erityisesti koskien sen toimintaa 
valtion tilahankinnan ns. in-house –yksikkönä. Tarkastusvirasto viittaa nykyisen aseman ja tehtävien risti-
riitaisuuteen, kun Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on toimia kiinteistömarkkinoilla aidossa kilpailutilan-
teessa olevana liikelaitoksena ja toisaalta valtion rakennusten ja rakennusmaan haltijana. In-house -
yksiköiden toiminta perustuu lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten nojalla annettuun yksinoikeu-
teen palvella valtion sisäisiä tarpeita. Käsite on edelleen EU:n piirissä kehittymässä. 
 
 
 
 
Kirsti Vallinheimo 
neuvotteleva virkamies  
 
 
 



 
MMM:n vuonna 2005 julkaisemat työryhmämuistiot 

 
 
2005:1 Viljelijätukien sähköisen asioinnin esiselvitysprojekti. Projektin loppuraportti 
 ISBN 952-453-212-3 
 
2005:2 Luonnonmukaisen elintarviketuotannon yhteistyöryhmän loppuraportti 
 ISBN 952-453-213-1 
 
2005:3 Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen 
 ISBN 952-453-214-X 
 
2005:4 Maaseudun yritystoiminnan tuotteistettujen palvelujen ja viranomaiskäytäntöjen  yhdenmu-
kaistaminen -työryhmä 
 ISBN 952-453-219-0 
 
2005:5 Maankäytön seurantajärjestelmien kehittäminen 
 ISBN 952-453-220-4 
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