
Suometsien kasvatuksen 

kannattavuus 

Esitelmän sisältö: 

• Lyhyt aikajänne 
 Sijoitetun pääoman tuotto kunnostusojituksessa 

• Pitkä aikajänne 
Yhden kiertoajan nettotulojen nykyarvo 

Optimointi 

• Uudistaminen turvemailla 

Lapin Metsätalouspäivät 13.-14.2.2014, Kittilä/Levi Center Hullu Poro 



Lyhyt aikajänne: sijoitetun pääoman tuotto 

kunnostusojituksessa 

• Aineisto painottui Pohjois-

Suomeen 

• Kaikkiaan 44 metsikköä 

(SINKA) 

• Simulointitutkimus MOTTI-

ohjelmistolla 

Suotyyppi alue runkoluku valtapituus läpimitta 

Ptkg II < 900 d.d. 1122 (607) 6.4m (1.6) 8.4 cm (1.4) 

Mtkg II < 900 d.d. 1087 (439) 8.0 m (1.2) 11.3 cm (2.8) 

Ptkg II 901-1025 d.d. 1811 (863) 7.0m (0.9) 6.4 cm (1.3) 

Mtkg II 901- 1025 d.d 1505 (469) 9.6 m (1.6) 9.9 cm (1.4) 

(suluissa keskihajonta) 



Tässä esitetty  

 

ainoastaan kolmen  

 

metsikön kasvureaktiot  

 

(0 vuosi =  

 

kunnostusojituksen  

 

ajankohta) 

 

Kunnostusojituksen kasvureaktio 



Kunnostusojituksen kasvureaktio 

3 koealaa 



Kunnostusojituksen talous: lyhyt aikajänne/sijoitetun pääoman tuotto 

Tarkastellaan kunnostusojitukseen sijoitetun pääoman tuottoa lyhyellä aikajänteellä  

 

 

Millainen vuotuinen tuotto (%) voidaan saavuttaa kunnostusojitukseen sijoitetulle 

pääomalle ? 

 

Kunnostusojitukseen sijoitettu pääoma realisoidaan seuraavassa harvennuksessa: 

 

 

                                                                
 

 

 

Miten valtion tuki vaikuttaa sijoitetun pääoman tuottoon ?  



Kunnostusojituksen talous: lyhyt aikajänne/sijoitetun pääoman tuotto,  

% per annum 

(pylväiden päällä olevat puolijanat kuvaavat keskihajontaa) 



Pitkä aikajänne: koko kiertoajan nettotulojen nykyarvo 

Paljonko suhteellisesti (%) kunnostusojituksella saadaan lisää, nettotulojen nykyarvossa 

mitattuna –         verrattuna kasvatusketjuun ilman kunnostusojituksia, KEMERA mukana 

551 € 

(Esimerkiksi, ilman kunnostusojituksia nettotulojen nykyarvo Mtkg II 901-1025 alueella oli 551 €/ha) 



Pitkä aikajänne: Optimointi 

Ilmastoalue Koeala-määrä, 

kpl  

runkoluku  (KH)*/  

josta mäntyjä (KH) 

Painotettu läpimitta, 

cm (KH) 

Pohjapinta-

ala , 

m2/ha(KH) 

Valtapituus, m 

(KH) 

901–1025 d.d. 9 1,990 (861) /  

1,480 (389) 

8.7 (1.4) 7.4 (4.4) 8.3 (1.6) 

< 900 d.d. 8 1,122 (586) / 

1,070 (508) 

8.2 (1.4) 3.8 (2.5) 6.9 (1.7) 

* KH = keskihajonta 

Pohjois-Suomessa olevien 

turvemaan metsiköiden 

metsänkasvatusketjut 

(kunnostusojitus ja 

harvennus) optimoitiin 



Pitkä aikajänne: Optimointi 

Lämpösumma-alue 901- 1025 d.d. 

Tapio 
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Rasti = kunnostusojitus, neliö= 

harvennus, kolmio = päätehakkuu 

Vuosi 



Pitkä aikajänne: Optimointi 

Lämpösumma-alue < 900 d.d. 
Vuosi 

Tapio 
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Toimenpiteiden 

(kunnostusojitus, 

harvennus) määrä 

selkeästi vähenee 

korkokannan 

kasvaessa. Lisäksi 

kiertoaika lyhenee. 



Pitkä aikajänne: Optimointi 

 Taloustulos ja tuotos eivät välttämättä kulje käsikädessä… 

Esimerkiksi, tällä 

kohteella optimimaal. 

metsänkäsittelyssä 

tuotos (MAI) laski 

n.10 %-yksikköä 

verrattuna Tapion 

ohjeiden mukaiseen 

kasvatusketjuun, 

mutta 

samanaikaisesti 

nettotulojen nykyarvo 

kasvoi n. 70%-

yksikköä ! 



Pitkä aikajänne: Optimointi 

Lämpösumma-alue < 900 d.d. 

Tapio 

 

Optimointi 

Nettotulojen nykyarvon maksimi 2%, 3% ja 4%n laskentakorkokannalla, €/ha 

(** tarkoittaa tilastoll. merkitsevää 

eroa, p < .01) 



Uudistaminen turvemailla – viimeaikaisten taimi-

inventointien tuloksia 

Mustikkaturvekangas 

Vaalassa, kaksi vaihtoehtoa: 

• 1) alikasvoksen 

hyödyntäminen 

(luontainen uudistaminen) 

ja  

• 2) mätästys+ kuusen 

istutus 

 

 

• Kumpi tapa 

kannattavampi ?  

 



Uudistaminen turvemailla – viimeaikaisten taimi-

inventointien tuloksia 

Taimi-inventoinnin tulokset, taimikonharvennuksen jälkeen (14 vuotta kokeen perustamisesta) 

Vaihtoehto Runkoluku Keskipituus, m Keskiläpimitta, cm Ikä, v 

Luontainen 2450 (ku) 

135 (mä) 

258 (hiko) 

1.8 (ku) 

2.5 (mä) 

- * 

1.4 (ku) 

3.4 (mä) 

- 

18 (ku) 

15 (mä) 

15 (hiko) 

Kuusen istutus 2700 (ku) 

53 (mä) 

83 (hiko) 

2.3 (ku) 

3.1 (mä) 

- 

2.3 (ku) 

4.8 (mä) 

- 

18 (ku) 

15 (mä) 

15 (hiko) 

* Hieskoivulla ei mitattu/määritetty 



Uudistaminen turvemailla –  talouslaskennan perusidea 

t0: kokeen 

perustaminen 

t14: taimi-inventointi 

taimikonhoidon 

jälkeen 

+ 

Motti-metsikkösimulaattorilla puuston kehitysennusteet 

loppukiertoajalle Tapion ohjeiden mukaisesti: 

Huom. simulointivuosi 0 = 14 vuotta kokeen 

perustamisen jälkeen 

Luontainen: ei uudistamiskustannuksia 

 

Kuusen viljely: mätästys + istutus (yht. 930 €/ha 

Molemmissa vaihtoehdoissa 

taimikonhoito, 339 €/ha 

Diskonttaus vuoteen t0 

Diskonttaus vuoteen t0 



Uudistaminen turvemailla –  hakkuukertymät 

2.5    /    4.2 * 

214.4  /    221.0 

19.8  /   23.1 

* Lukuarvot pylväiden yläpuolella ilmaisevat tukkipuukertymän, m3/ha 



Uudistaminen turvemailla –  nettotulojen nykyarvot 

< 0 ! 



Kiitos 


