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Metsätalous Suomessa

Yksinkertaistettuna kaksi koulukuntaa

o Jaksollinen tasaikäinen metsätalous (”perinteinen metsänhoito”)
o Maan muokkaus, istutus, perkaus, hoito, harvennus, uudistushakkuu

o Suurimmat tulot tulevat uudistushakkuusta, muuten paljon menoja
o Hyötyjät: Metsäkuituteollisuus ja uudistamispalveluita tarjoavat yritykset

o Jatkuva eri-ikäinen metsänkasvatus
o Metsää hoidetaan toistuvilla yläharvennushakkuilla

o Tuloja jokaisesta hakkuusta, lähtökohtaisesti ei menoja
o Hyötyjät: Sahateollisuus ja metsänomistajat



Metsäpalvelu Arvometsä Oy

o Perustettu 2014 heti metsälakimuutoksen aikaan
o Perustajajäsenet: Timo Kujala, UEF Metsäsuunnittelun Prof. Timo Pukkala ja Sami Koskimaa

o Tällä hetkellä toimintaa lähes koko maassa (Kuusamosta etelään)
o Hakkuut 2017 n. 2000ha
o Työllistää n. 10 henkilöä 2018

o Tarjoamme metsäsuunnitelmia ja hakkuupalveluita
o Olemme erikoistuneet jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon
o Asiakkaina metsänomistajat sekä suuret metsäsijoitusrahastot

o Vaalitaan luonto- ja virkistysarvoja, sekä ylläpidetään metsän monimuotoisuutta

o Päähakkuutapa jatkuvan kasvatuksen yläharvennus / poimintahakkuu

o Arvometsän pääperiaatteena on minimoida metsänomistajan kulut ja maksimoida tuotto



Metsäpalvelu Arvometsä Oy
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Onko Suomen metsätalous kestävää?

Kestävyyttä voidaan kuvata seuraavan pyramidin avulla 



Ekologisesti kestävä metsätalous
o Pitkän aikavälin kannalta tärkein 

o Suurin vaikutus pyramidissa ylöspäin
o Monimuotoisuuden kannalta tärkein

o mitä monimuotoisempi metsä, sitä kestävämpi ekosysteemi
o monimuotoinen metsä on vastustuskykyinen ilmastonmuutosta vastaan

o Ekologisesti kestävä metsätalous ei aiheuta uhanalaisuutta metsäluontotyypeissä tai eliölajeissa
o Ylläpitää puhtaita vesistöjä

o Yhden puulajin suosiminen tasaikäismetsänhoidolla köyhdyttää monimuotoisuutta
o Uhanalaisia metsälajeja 814

o joista luokassa selkärangattomat 476 (enemmän kuin missään muussa maassa)
o Viimeaikaisten ojitustutkimusten tulokset metsätalouden vaikutuksista vesistöihin

o Yhtä paljon haitallisia päästöjä vesistöön kuin maataloudesta
o Suojelualueiden sijoittuminen P-Suomi -> Uhanalaiset lajit E-Suomi

o Suojelupinta-ala ei kuvaa hyvin suojelun tasoa



Kulttuurisesti kestävä metsätalous

o Metsiä käsitellään menetelmillä, jotka vastaavat ihmisten käsityksiä hyvästä metsänhoidosta
o Sisältää myös pohdintaa metsän, talouden ja kulttuurin suhteesta
o Usein jätetään pois metsätalouden kestävyystarkkailusta, samoja osa-alueita sosiaalisen kestävyyden 

kanssa

o 70 % Suomalaisista ei hyväksy avohakkuita (HY – Metsäekologian laitoksen selvitys)
o 56 % Metsänomistajista ei hyväksy avohakkuita (HY – Metsäekologian laitoksen selvitys)
o Tällä hetkellä metsien käyttö vastaa palveluntarjoajien käsitystä kannattavasta luonnonvarojen hoidosta

o Tasaikäisen metsänhoidon palveluntarjoajat suurimmat hyötyjät
o Metsänomistajille ei tarjota kaikkia metsänkäsittelyvaihtoehtoja palveluntarjoajien puolelta



Sosiaalisesti kestävä metsätalous

o Kansalaisten metsistä saatavan hyvinvoinnin turvaaminen
o Erittäin merkittävä kestävyyden osa-ala, sillä Suomessa on poikkeuksellisen paljon yksityisiä 

metsänomistajia
o Metsien taloudellinen käyttö ei aiheuta esteitä metsien perinteisille käyttömuodoille mm:

o Marjastus
o Metsästys
o Virkistys

o Mustikan määrän vähentyminen
o Metsäkanalintujen vähentyminen Suomessa
o Avohakkuut vaikeuttavat matkailuelikeinoja (Varsinkin Kainuu)

o Puhutaan jo matkailuyrittäjien avohakkuista johtuvasta ahdingosta



Taloudellisesti kestävä metsätalous

o Metsien käsittely niin, että uudistumiskyky ja tuottavuus säilyy pitkällä aikavälillä
o Nykytoiminta ei heikennä tulevien sukupolvien taloudellisuutta

o Suomalainen metsätalous on taloudellisesti kestävää
o Puuston kasvu ja nykytila vrt. 60v sitten

o Onko Suomalainen metsätalous taloudellisesti hyvää?
o Palataan myöhemmässä kalvossa



Taloudellinen kestävyys

o Etelä-Suomessa Luken tilastojen mukaan:
o Metsien suurin ikäluokka on 20-40 vuotta
o Metsien toiseksi suurin ikäluokka on 0-20 vuotta
o Metsien kolmanneksi suurin ikäluokka on 60-80 vuotta (15%)
o 1950 suurin ikäluokka oli 60-80 vuotta (30%)

o Metsät on nuortunut, mitä myötä tilavuuskasvu on suurentunut (nuorten metsien kasvu on suuri)
o Tällä hetkellä nettokasvu on noin 90 milj. m3 / vuosi
o Kestävä hakkuutaso Joensuun Yliopiston tutkimuksen mukaan 83% kasvusta
o Noin 74.7milj m3 / vuosi

o 2017 hakattiin 72.4milj. m3



Onko Suomalainen metsätalous 
taloudellisesti hyvää?

o Istutetaan noin 2 000 tainta hehtaarille

o Taimikon perustamiskulut ovat lehtomaisella kankaalla noin 2200 €/ha (muokkaus 300, taimet ja istutus 
800, ruohous 300, varhaisperkaus 350, taimikonhoito 450 €/ha), mikä on 1,1 € tainta kohti

o Oletetaan, että taimikon perustaminen onnistuu ensimmäisellä kerralla

o Ensiharvennuksessa poistetaan keskimäärin 70 litran puita hintaan 14 € / m3, jolloin saadaan yhdestä 
puusta hakkuutuloa noin yksi euro (0.98 €)

o Jos taimikohtaisen kustannuksen sijoittaa muualle 4 % korolla, se kasvaa ensiharvennusvuoteen 
mennessä (25 vuotta istutuksesta) arvoon 2,93 € vaihtoehtoista tainta kohti (3%, 2.3€; 2%, 1.8€))

o Tappiota tulee puuta kohti 1,93 euroa vaihtoehtoiseen sijoituskohteeseen verrattuna 4 % korkokannalla



Kaiken kannattavan liiketoiminnan perusta

o Pyritään tuottamaan mahdollisimman korkean jalostusarvon tuotteita 
(metsätaloudessa tarkoittaa tukkipuita)

o Minimoidaan kuluja (välttämällä keinotekoista uudistamista)
o Nämä kaksi tärkeintä kannattavuuteen vaikuttavaa tekijää on avohakkuisiin 

perustuvassa metsänkasvatuksessa täysin unohdettu

o Nykykäsitys kannattavasta metsätaloudesta on, että metsä kannattaa aina 
avohakata ja perustaa uusi metsä, joka tulee hoitaa mahdollisimman hyvin

o Oletetaan, että tämä on metsänomistajalle kannattavin tapa
o selluteollisuudelle ja palveluntuottajille ehdottomasti kannattavin tapa



Kuitupuun hintakehitys



Jaksollisen metsänkasvatuksen nettotulo heikkenee

o Kuitupuun reaalihinta on 30 vuodessa laskenut 40 % 
o Luken tilaston mukaan 20 vuodessa arvokkaan tukkipuun osuus hakkuukertymästä on 

pienentynyt 20%
o Tilaston mukaan vuonna 2016 kokonaishakkuukertymästä kuidun osuus oli 58% ja tukin enää 

42%, joka oli ennen toisin päin

o Taimikon perustaminen ja sen hoitaminen varttuneeksi kasvatusmetsäksi on vastaavasti 
kallistunut vuosi vuodelta 

o Työvoima kallistuu ja sen löytäminen hankaloituu
o Ilmastonmuutoksen myötä uudistamisen epäonnistumisen riski kasvaa
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Kuvaan on merkitty erikokoisten puiden läpimitat ja tuottoprosentit vapautettaessa. Punaisella merkittyjen runkojen 
tuotto suhteessa sidottuun pääomaan on alentunut eli ne ovat hakkuukypsiä. Vihreällä ja keltaisella merkityt puut 
antavat hyvän arvokasvun, joten niitä kannattaa kasvattaa edelleen. Kyseisen metsän taloudellisin hakkuutapa on siis 
yläharvennus.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kuvaan on merkitty erikokoisten puiden läpimitat ja tuottoprosentit vapautettaessa. Punaisella merkittyjen runkojen tuotto suhteessa sidottuun pääomaan on alentunut eli ne ovat hakkuukypsiä. Vihreällä ja keltaisella merkityt puut antavat hyvän arvokasvun, joten niitä kannattaa kasvattaa edelleen. Kyseisen metsän taloudellisin hakkuutapa on siis yläharvennus.



Avohakkuu- / Yläharvennus- / Alaharvennus-
esimerkkejä



Ristijärvi yläharvennus kesä 2018, poistuma 110m3/ha, tukkia 80%, jäävä puusto 100m3/ha. 



Yläharvennus Tiemassalo 2016, poistuma 150m3/ha tukki % 81, jäävä puusto 100m3/ha.



Yläharvennus Rantasalmella 2016, poistuma 155 m3/ha tukki % 80, jäävä puusto 120m3/ha



Kuva ennen yläharvennusta, lähtöpuusto 260 m3 Kuva yläharvennuksen jälkeen, poistuma 140m3,
toteutunut tukki % oli 73,8 %

Ennen ja jälkeen yläharvennuksen, Konnevesi 2016



Uusimaa 2014 ennen yläharvennusta, 
Lähtöpuusto n. 330 m3/ha. Puusto kuusivaltainen sekapuuna mäntyä, koivua ja haapaa.



Ensimmäisessä yläharvennuksessa poistuma oli 140 m3 tukkiosuus 75 % ja kantorahatulo n. 6000 e/ha. 
Jäävä puusto 190m3/ha. Seuraava yläharvennus tehdään voimakkaana n. 15 vuoden kuluttua, jolloin 

tukkivaltainen kertymä on 170 m3 ja jäävä puusto 100 m3/ha. Voimakkaan yläharvennuksen myötä valmis 
alikasvos kiihdyttää kasvuaan.



Kärsämäki yläharvennettu suometsä talvella 2013, poistuma 120m3/ha, tukki % 78, uusintaojitusta 
ei tarvita koska jäävä puusto 100m3/ha haihduttaa riittävästi. Metsäpohja sopivan kosteana on 

taimettunut hyvin. 1400 kuusentainta/ha



Kärsämäki 2015 päätehakkuu, lähtöpuusto 200m3/ha, hakkuutulo 5800 euroa/ha – uudistuskulu ja 
taimikon hoito = metsänomistajan nettotulo 4000 euroa/ha



Saman ikäinen ja sama lähtöpuusto, Kärsämäki 2015 yläharvennus jossa poistuma 100m3/ha tukki 
% 75 nettotulo 4000 euroa/ha. Jäävä puusto 100m3/ha. Seuraava yläharvennus 20 vuoden päästä.



Pyhäntä 2012, yläharvenettiin kaikki yli 25 cm läpimitaltaan olevat puut. Kertymä 95 m3/ha, tukki% 
75. Jäävän puuston PPA hakkuun jälkeen n.12 m2, kuutioita n. 110m3/ha



Yläharvennus Kuusamo 2017, poistuma 100m3/ha, tukki % 80, jäljelle jäävä puusto 100m3/ha



Kuusivaltainen sekametsä, Lopella, Lähtöpuusto km. 250 m3 ha, ppa 26 m2, jäljelle jäänyt ppa n.15 m2, n. 150 
m3/ha. Tukki % hakkuussa yli 80. 



Haapavesi 2017 ,metsä yläharvennettiin, poistuma 145m3/ha, tukki % 79. 



Haapavesi 2017 , alikasvosta ja uutta taimikkoa syntyy joka puolelle runsaasti eikä ne ole 
vaurioitunut hakkuussa, maapohja tuore.



Haapavesi 2017 , osaan tilaa tehty päätehakkuu 21 vuotta sitten, ensin istutettu männylle sitten 
kuuselle. Hirvi tuhonnut männyn taimet, halla vikuuttanut useampana keväänä kuusen taimia. 

Tuore maapohja heinittynyt voimakkaasti. Tähän on jo investoitu 3000 euroa/ha.

Edellisten kuvien hakkuu on 
toteutettu taustalla olevassa 
metsässä. Sieltä hakkuutuloa tulee 
seuraavan kerran 20 vuoden 
kuluttu 4000 euroa/ha. Tuottoeroa 
tässä tapauksessa syntyy 20 
vuodessa 7000 euroa.



Haapavesi 2017 , iso osa poistetuista järeistä kuusista on aikoinaan juronut noin 35 vuotta 
alikasvoksena, ennen kuin harvennushakkuussa on vapautunut.



Puolangalla 
yläharvennettu 
sijoitusrahaston metsä.
Eli poistettu isommat ja 
huonolaatuiset puut.
Nettotulo sama kuin 5 
km päässä toteutetussa 
avohakkuussa jossa oli 
sama lähtöpuusto.



Uudistuskulujen jälkeen 
hakkuun nettotulo sama 
kuin edellisessä 
kohteessa.



Usein kysyttyä:

o Korjuukustannukset on suoraan verrannollinen moton saantoon/h:
- alaharvennuksessa moto hakkaa 60 litran puita 100-120 kpl/h = 10m3/h
- yläharvennuksessa moto hakkaa 500 litran puita 60 kpl/h = 30m3/h
- päätehakkuussa moto hakkaa 35-40m3/h

o Hakkuuvauriota ei tule alaharvennukseen verrattuna yhtään enempää yläharvennuksessa
o Sopii kaikkiin metsiin kun lähdetään varttuneessa kasvatusmetsässä yläharventamaan 

alaharvennukseen sijaan
o Tuulituhot ovat suurimpia avohakkuun reunametsissä, sitten alaharvennetuissa metsissä ja vähiten 

yläharvennetuissa metsissä



Usein kysyttyä:

o Kun taimiainesta ei ennakkoraivata metsä uudistuu luontaisesti
o lisäksi yläharvennuksen jälkeen uusia taimia syntyy kiihtyvällä vauhdilla

o Kuusi on varjopuu ja luontaisesti kiihdyttämään kasvua heti kun valon määrä kasvaa
o Lisäksi peitteisessä metsässä kuusentaimet ovat suojassa hallalta

o Metsän geeniperimästä huolehditaan jättämällä suurimpia puita säästöpuuryhmiin
o Jatkuvan kasvatuksen yläharvennuksen jälkeen puustoa jää keskimäärin yhtä paljon kuin, mitä 

Suomen metsien keskitilavuus on hehtaarilla



Kokemuksia jatkuvapeitteisestä metsän kasvatuksesta 

o Hoidon tarve ja hoitokulut pienenevät oleellisesti
o Nettotulo kasvaa
o Seuraavassa yläharvennuksessa tukin osuus yleensä 10- 20% suurempi kuin ensimmäisellä kerralla
o Hakkuun jälkeen metsän hiilitase ja hiilensidontakyky pysyy hyvänä
o Luonnon monimuotoisuus säilyy
o Metsäkanalintukanta elpyy
o Hakkuun jälkeen metsä on edelleen viihtyisä
o Mustikka- ja sienisadot paranevat
o Menetelmä tekee metsänkasvatuksesta helppoa ja mukavaa metsänomistajalle
o Menetelmän suosio kovassa kasvussa, ongelmana on, että toimijoilla ei ole riittävästi tieto/taitoa

o Metsäkeskus tilastoi yläharvennushakkuut tasaikäismetsänkasvatukseen, vaikka sitä pääasiallisesti 
käytetään jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmänä. Tästä syystä heidän tilastonsa eivät kerro 
menetelmän todellista määrää



Taloudellinen kestävyys
• Tuotetaan mahdollisimman korkean jalostusarvon tuotteita 

ja minimoidaan kuluja
• Ei yhden mallin totuutta

Sosiaalinen kestävyys
• Marjastus
• Metsästys
• Virkistys

Kulttuurinen kestävyys
• Metsänhoito vastaa ihmisten käsitystä hyvästä 

metsänhoidosta
• Metsäpalveluyrityksen toimii metsänomistajien 

tavoitteiden mukaisesti (ei omien tavoitteiden)

Ekologinen kestävyys
• Monimuotoinen sekametsä

• Perusta vastustuskykyiselle kestävälle ekosysteemille
• Metsänhoitotapa: Pääsääntöisesti jatkuvapeitteinen
• Ei haittaa vesistöjä









Kaikki esityksen hakkuukohteet on 
suunnitellut ja toteuttanut 
Metsäpalvelu Arvometsä Oy

info@arvometsa.fi
aleksi.vihonen@arvometsa.fi
puh. 0400 770066
www.arvometsa.fi
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