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Suometsien kasvatuksen kannattavuus 
 
Suometsät edustavat noin neljännestä metsiemme kokonaispuustosta sekä -kasvusta. Lisäksi Valtakunnan Metsien 
Inventoinnin (VMI) perusteella lasketut uusimmat metsäkeskuksittaiset hakkuusuunnitteet kertovat suometsien varsin 
merkittävästä hakkuupotentiaalista. Voidaankin sanoa, että suometsien metsänkäsittelyllä on merkitystä. Jotta 
suometsiä hoidettaisiin jatkossakin, on ensiarvoisen tärkeää selvittää, millaisilla metsänkäsittelyn keinoilla suometsien 
kasvatus olisi myös taloudellisesti perusteltua – eritoten yksityiselle metsänomistajalle, joka lopulta päättää omien 
metsiensä kohtalon.  
 
Suometsien kasvatuksen kannattavuus -teemassa perehdytään kahden tuoreen tiedeartikkelin päätuloksiin, ja lisäksi 
esitetään alustavia tuloksia vaihtoehtoisten turvemaiden uudistamistapojen kannattavuuksista. Tarkasteltaessa 
suometsien kasvatuksen kannattavuutta on perusteltua jakaa kannattavuuden tarkastelua lyhyen aikavälin ja pitkän 
aikavälin tarkasteluiksi. Metsätaloudessa lyhyen aikavälin tarkasteluissa keskitytään johonkin tiettyyn metsänhoidon 
toimenpiteeseen, ja tarkastellaan tämän toimenpiteen talousvaikutuksia kiertoajan sisällä valitulla aikajaksolla, ei koko 
kiertoajalla. Tässä tarkastelimme kunnostusojituksen osalta sijoitetun pääoman tuottoa ( % per annum) – paljonko 
metsänomistaja voi saada kunnostusojitukseen sijoittamalleen rahalle tuottoa, kun kunnostusojituksen aikaansaama 
lisäkasvu realisoidaan seuraavassa harvennuksessa? Pohjois-Suomen turvemaan aineistossa vuotuinen sijoitetun 
pääoman tuotto vaihteli välillä 1. –3.1 % kun Kemera-tukia ei otettu laskelmissa huomioon, ja välillä 4.1 %–6.8 %, 
kun Kemera-tuet sisällytettiin laskelmiin. Laskelmat tehtiin Ptkg II ja Mtkg II tyypin turvemaille, joilla lähtöpuuston 
runkoluku vaihteli 1087 ja 1811 välillä keskiläpimitan ollessa 6.4–11.4 cm. Pitkän aikavälin taloustarkasteluissa (koko 
kiertoaika) kunnostusojitukse(i)lla aikaansaatiin keskimäärin noin 4–14 %:n parannus nettotulojen nykyarvoon. Näistä 
lukuarvoista pienempi parannus (4 %) kuvaa 2 %:n laskentakorkokannan mukaista ja suurempi (14 %) 5 %:n 
laskentakorkokannan mukaista parannusta. Toisessa tutkimuksessa Pohjois-Suomessa sijaitsevien turvemaan 
metsiköiden käsittelyt optimoitiin siten, että nettotulojen nykyarvo maksimoitui. Tuloksista voitiin nähdä, että 
laskentakorkokannan kasvaessa optimaaliseen metsänkäsittelyyn sisältyi entistä vähemmän toimenpiteitä, jotka 
edellyttivät metsänomistajalta investointeja (kuten kunnostusojitus). Tämä korostui pohjoiseen päin siirryttäessä. 
Toinen tärkeä tulos oli, että optimaalinen metsänkäsittely ei läheskään aina aikaansaanut suurempaa tuotosta 
(juoksevana keskikasvuna ilmaistuna) kuin Tapion metsänhoito-ohjeiden mukainen käsittely. Sen sijaan juokseva 
keskikasvu saattoi optimaalisessa käsittelyssä pudota reilustikin – verrattuna Tapion metsänhoito-ohjeiden mukaiseen 
lukuarvoon, mutta nettotulojen nykyarvo oli aina vähintään 10- % parempi optimiratkaisussa kuin Tapion vastaava, 
parhaimmillaan melkein jopa 170 % parempi. 
 
Turvemaiden metsien uudistaminen on aina ollut haasteellista. Uusimpien inventointitulosten valossa voidaan 
kuitenkin sanoa, että alikasvoksen hyödyntäminen turvemaiden luontaisen uudistamisen yhteydessä näyttää 
taloudellisesti varsin lupaavalta mahdollisuudelta. Vaalan kokeessa havaittiin, että alikasvoksen hyödyntäminen 
mustikkaturvekankaan (II) metsänuudistamisessa aikaansai merkittävästi paremman nettotulojen nykyarvon (yksi 
kiertoaika) kuin mätästys ja kuusen viljely: esimerkiksi 3 %:n laskentakorolla luontaisen uudistamisen ketju tuotti yli 
kaksinkertaisen nettotulojen nykyarvon verrattuna kuusen viljely -vaihtoehtoon (1723 € vs. 883 €). 4 %:n 
laskentakorolla nettotulojen nykyarvo painui negatiiviseksi kuusen viljelyssä kun se puolestaan oli yli 800 €/ha 
positiivinen luontaisen uudistamisen ketjussa (molemmissa vaihtoehdoissa taimikonhoidon jälkeistä metsää käsiteltiin 
Hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti). 
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