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Kannattava metsätalous
Metsänomistajatilaisuudet 2015

”Virman pittää
tuottoo voettoo!”
Einari Vidgrèn
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Esityksen pääkohtia
 Metsän erityispiirteitä omaisuuseränä ja sijoituskohteena
 Metsänomistamisen strategiat
 Puuntuotannon kannattavuus
 Kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä
 Kannattavuuden kohentaminen
 Esimerkkejä eri työlajeista
 Tiivistelmä, johtopäätöksiä
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Kannattavuus
• Mittaa taloudellisen toiminnan kykyä tuottaa voittoa
– Toiminta kannattaa, kun tuotot ovat kuluja suuremmat

• Mittaa myös, kuinka tehokkaasti toiminta tuottaa voittoa
• Yrityksen kannattavuuden seuraaminen edellyttää kirjanpitoa
– Verottaja hyväksyy yksinkertaisen kirjanpidon

• Kannattavuutta voi myös tarkastella analysoimalla toiminnan
synnyttämää kassavirtaa
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Kannattavuus, esimerkit
Yritys

A

Tulos

B
10 000

25 000

100 000

500 000

10 %

5%

Sitoutunut pääoma

200 000

250 000

Pääoman tuotto-%

5%

10 %

50 000

200 000

20 %

12,5 %

Liikevaihto
Tulos liikevaihdosta

Oma pääoma
Oman pääoman
tuotto-%
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Metsätalouden erityispirteet
ja
Metsä sijoituskohteena
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Metsätalouden erityispiirteitä
• Pitkän aikavälin toimintaa
– Metsän kiertoaika 40 – 120 vuotta

• Epätasainen kassavirta
– Suuret tuloerät niinä vuosina, joina myydään puuta
– Vuosittain hallintomenot ja melko usein
metsänhoidosta aiheutuvia menoja

• Metsä sitoo paljon pääomaa
– Valtaosa sitoutunut puustoon — myös maahan,
tiestöön jne.
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Metsätalouden erityispiirteitä
• Metsä ei muutu yhdessä yössä rahaksi
– esim. hakkuuoikeus myydään yleensä kahdeksi vuodeksi
– metsämaan myynti vie vähintään muutaman kuukauden

• Kasvavat puut ovat metsänomistajalle
tuotantokoneisto
– karsittuna ja katkottuja myös puuntuottajan lopputuote
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Melko vakaa tuotto
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Metsätalous verrattuna osakkeisiin ja
asuntoihin
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Metsäkiinteistöjen hintakehitys Pohjois‐
Savossa (reaalinen hinta)

11

Ostaako vai myydä?
Investoi metsään, jos

Myy metsä, jos

•

•

•

•
•

olet valmis sitoutumaan
pitkäaikaisesti metsänomistukseen
haluat perehtyä metsätalouteen ja
myös omatoiminen metsänhoito
kiinnostaa
haluat suhteellisen turvallisen
sijoituskohteen vakaalla tuotolla.
arvostat oman metsän tarjoamia
virkistys‐, luonto‐ ja/tai muita
käyttöarvoja.

•

sinulla ei ole aikaa tai kiinnostusta
perehtyä metsätalouteen
et ole tyytyväinen metsän tuottoon
(nettonykyarvo on tuottovaatimuksellasi
laskettuna negatiivinen).

•

•

•

sijoituksesi on jo hajautettu
tarpeeksi tai tarvitset pääoman
muuhun käyttöön.
tila on pieni tai hajanainen, etkä
halua panostaa tilan rakenteen
kehittämiseen.
metsän käyttö‐ tai tunnearvo on
vähäinen.
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Korkotekijä metsätaloudessa

13

Rahalla on hintansa
• Kumman vaihtoehdon valitset mieluummin?
a) 65 000 euroa heti käteen
b) 50 000 euroa 10 vuoden + 50 000 euroa 20 vuoden kuluttua
• Vaihtoehdot ovat jokseenkin tasaväkiset 3 %:n
tuottovaatimuksella
• Oma tämän hetkinen tilanne vaikuttaa valintaan

• Pääomalle löytyy aina vaihtoehtoisia sijoituskohteita
• Rahan hinta eli korko määräytyy pääomamarkkinoilla
–
–

Mihin hintaan (kokonaishinta) voit lainata rahaa?
Mikä on vaihtoehtoisen sijoituskohteen tuotto?

14
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Miten määrittelen tuottovaatimukseni?
•
•
•
•
•

Vaihtoehtoisen sijoituksen tuotto ennen pääomaveroa
Pääomaveron korjaus, 30 % x 6 %
Mahdollinen riskikorjaus (jos eri riski)
Inflaatiokorjaus
Reaalinen tuottovaatimus

6,0 %
‐ 1,8 %
‐ 0,5 %
‐ 0,5 %
3,2 %

• Tässä tapauksessa metsätaloudesta pienin hyväksyttävissä oleva
korko on 3,2 %.

Kasvupaikan viljavuus, maantieteellinen sijainti tai
kasvatettava puulaji eivät vaikuta tuottovaatimukseen!
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Diskonttaus ja prolongaus
• Eri aikoina syntyvät tulot ja menot ovat eriarvoisia
• Tulevaisuudessa syntyvän erän arvo nykyhetkellä voidaan
laskea diskonttaamalla
arvo
Nykyarvo 
(1  korko) aika
• Nyt syntyvän erän arvon tulevaisuudessa voidaan laskea
prolongaamalla se käyttämällä käänteistä kaavaa
Tulevaisuu denarvo  arvo  (1  korko) aika
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Esimerkki diskonttauksesta metsätaloudessa
Toimenpide

Vuosi

Uudistusalan raivaus, mätästys ja
istutus, €/ha

0

Varhaisperkaus

Kassavirta

Diskontattuna
nykyhetkeen
3 % korkokannalla.

‐ 1 272

‐ 1 272

5

‐ 319

‐ 275

Taimikonharvennus

10

‐ 465

‐ 346

Ensiharvennus

32

+ 950

+ 369

Toinen harvennus

50

+ 2 500

+ 570

Päätehakkuu

70

+ 20 000

+ 2 526

+ 21 394

+ 1 572

Yhteensä
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Kassavirta‐analyysi
• Tarkastelemalla tuloerien ja menoerien suuruutta voi
muodostaa kuvan sen kannattavuudesta
• Eri aikoina syntyvien tulojen ja menojen arvot
yhteismitallistetaan diskonttaamalla arvot
tuottovaatimuksellamme
• Arvojen summa eli nettonykyarvo (NNA) on joko positiivinen
tai negatiivinen
– Positiivinen NNA tarkoittaa, että toiminto on kannattava
– Negatiivinen NNA tarkoitta, että toiminto on
kannattamaton
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Metsätalousyrityksen strategia
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Nettonykyarvon maksimointi
• Maksimoimalla metsätalouden tuottaman nettonykyarvon
metsänomistajan varallisuus ja kulutusmahdollisuudet
kasvavat suurimmaksi
• Tarkastelussa on aina päätöshetken jälkeinen kassavirta,
katse eteenpäin
– Välittömät hakkuutulot otetaan huomioon
– Aiemmin tehty investointi ei ole jatkoinvestoinnin
peruste! Peruste on nyt tehtävän investoinnin tuottama
lisäarvo (esim. ojitusinvestointi)
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Pääoman tuottoasteen maksimointi
• Suoraviivainen metsätalouden tuottoprosentin
maksimointi ei johda edullisimpaan tulokseen
• Biologisessa tuotantoprosessissa puusto tuottaa
suhteellisesti enemmän alhaisella pääomalla
– Esim. nuori kasvatusmetsä vs. vanha tukkipuusto
• Pieni pääoma metsätaloudessa ei silti maksimoi
metsänomistajan varallisuutta
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Tasainen kassavirta
• Tasaisen kassavirran tavoite on ollut yleistä mm. metsäsuunnitelmien
laadinnassa
• Tavoite voi aiheuttaa sen, että joudutaan poikkeamaan optimaalisista
kasvatusketjuista
– Lykätään päätehakkuita, jotta saataisiin tasaisempi kehitysluokkajakauma
– Sopii heikosti pienille tiloille

• Myöhäistetty metsänuudistaminen heikentää metsätalousyrityksen
kannattavuutta
• Hakkuussa vapautuneen pääoman voi sijoittaa uudelleen, tulouttaminen
voi yhtä hyvin tapahtua myymällä arvopapereita kun myymällä puuta.
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Pääoman kartuttaminen
• Säilötään pääomat puustoon
• Halutaan luoda reservejä, joita jatkaja / perijä voi
aikanaan muuttaa rahaksi
• Metsään sitoutuu yhä enemmän pääomaa ja tuottoaste
laskee
• Metsätuhojen riski kasvaa
– esim. puustojen riukuuntuminen tai juurikääpätartunta
myrskytuhot
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Puuntuotannon kannattavuus

24
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Uudistamisen ajankohta?
• Taloudellinen tarkastelu suhteellisen arvokasvun kautta
– Vuosittainen arvokasvu suhteutetaan puuston ja maapohjan arvoon

• Kun tuottoprosentti laskee metsänomistajan
korkovaatimuksen alapuolelle uudistetaan
• Mistä korkovaatimus?
– Vaihtoehtoisten sijoitusten korko
– Riskinottohalukkuus ja riskinottokyky
– Vaihtoehtoisen rahoituksen hinta
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Uudistamisen ajankohta
• Arvokasvu koostuu sekä tilavuuskasvusta, että
puutavaralajien siirtymästä arvokkaampaan
• Arvokynnyksiä ylittäessä arvokasvu on korkea
– Energiapuu, kuitupuu, tukkipuu, erikoistukki
– Ota arvioinnissa arvokynnykset huomioon
Tuoreen kankaan kuusikko keskisessä Suomessa
(Siilinjärvi, 1 126 d.d.)

Ikä

Määrä,
m³/ha

Tukkia,
m³/ha

Kuitua,
m³/ha

63

258

181

77

68

304

240

64

46

59

-13

Kasvu, 5 v.
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Uudistamisen ajankohta
Tuoreen kankaan kuusikko keskisessä Suomessa
(Siilinjärvi, 1 126 d.d.)

Huom! Maan arvo 0 €/ha
27

Uudistamisen ajankohta
Tuoreen kankaan kuusikko keskisessä Suomessa
(Siilinjärvi, 1 126 d.d.)
Laskentakorko
Paljaan maan arvo, €/ha
Optimaalinen kiertoaika,
esimerkin
kasvatusohjelmalla

2%
3 567
90 v

5,3

Tuotos/v, tukki/kuitu,
m³/ha
Nettotulo/v, €/ha
Toimenpide
Hallintokulut, €/ha
Uudistustyöt, €/ha
Varhaisperkaus, €/ha
Taimikonharvennus, €/ha
Ensiharvennus, €/ha
Toinen harvennus, €/ha
Kolmas harvennus, €/ha
Päätehakkuu, €/ha

Vuonna
0
5
10
38
53
70

1,5

2,5 %
1 847
85 v

5,2

1,6

3%
733
70 v

4,6

2,0

3,5 %
12
68 v

4,4

2,1

285
Kassavirta

276
251
244
Kassavirta
Kassavirta
Kassavirta
– 11/vuosi
– 1 256
– 304
– 460
+ 1 018
+ 3 255
+ 4 726
+ 19 628
+ 17 389
+ 16 204
+ 15 148
28
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Uudistuskypsyys
• Näyttäjäprosentti kuvaa arvokasvun suhdetta puun
kasvatukseen sidottuun pääomaan eli kasvavan puuston
ja maapohjan arvoon.
• Kuvastaa metsikön sitoutuneen pääoman tämänhetkistä
tuottoa.
• Kun näyttäjäprosentti on laskenut alle tuottovaatimuksen,
metsikkö on uudistuskypsä
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Esimerkkinä huonolaatuinen männikkö
lehtomaisella kankaalla Mustasaaressa
Puuston arvon kehitys ilman hakkuita
Puuston ikä, v

Pääoma, €/ha

Arvokasvu, €/ha

Näyttäjä‐%

50

14 350

395

2,75

55

16 320

285

1,75

60

17 740

Puuston arvon kehitys alaharvennuksen jälkeen (pohjapinta‐ala 41 m²/ha  26 m²/ha)
Puuston ikä, v

Pääoma, €/ha

Arvokasvu, €/ha

Näyttäjä‐%

50

10 155

340

3,35

55

11 855

311

2,60

60

13 420

320

• Sitoutunut pääoma koostuu puuston arvosta ja
maan arvosta (1 700 e/ha, kuusen viljelyketjun
PMA 3 % korolla)
30
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Esimerkkinä huonolaatuinen männikkö
lehtomaisella kankaalla Mustasaaressa
• 50‐vuotiaan männikön kasvu on edelleen hyvä, 8,6 m³/ha/v
• Männyissä on järeitä kuolleita oksia, jotka eivät ole
karsiutuneet
• Istutusvirheiden takia suurin osa puista on lenkoja
– Laatu jää heikoksi myös harvennuksen jälkeen
• Puusto on erittäin tiheä, pohjapinta‐ala 41 m²/ha
– Pieni latvussuhde ja ilmeinen tuuli‐ ja lumituhoriski
• Harvennus nostaa näyttäjäprosentin vain hetkellisesti yli 3 %:n
=> Puusto kannattaa uudistaa heti!
31

Metsiköiden uudistamisjärjestys
1. Vaurioituneet metsiköt, joissa puuston arvo alenee nopeasti
(esim. myrskytuho)
2. Juurikäävän tartuttamat metsiköt, joissa puuston arvo
vähenee arvokkaiden tyvitukkien lahotessa (jopa neg. arvokasvu)
3. Huonolaatuiset metsiköt, joiden suhteellinen arvokasvu on
alle tuottovaatimuksen (esim. heikkolaatuinen peltoon istutettu
männikkö)

4. Viljavien maiden metsiköt, joiden arvokasvu on alle
tuottovaatimuksen
5. Karujen maiden metsiköt, joiden arvokasvu on alle
tuottovaatimuksen.
32
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Uudistamistapojen tarkastelu
(männikkö, kuivahko kangas, Saarijärvi)
Laskentakorko

2%
Istutus Kylvö

Paljaan maan arvo, €/ha

1 998

2 168

3%
Luont. Istutus Kylvö Luont Istutus
.
1 573

204

449

13 000 13 000

11 620 13 000 13 000

Summa

14 998 15 168

13 193

Kiertoaika, vuotta
Toimenpide
Hallintokulut, €/ha
Uudistustyöt, €/ha

78*

Varhaisperkaus, €/ha
Ylispuiden poisto
Taimikonharvennus,
€/ha
Ensiharvennus, €/ha
Toinen harvennus, €/ha
Kolmas harvennus, €/ha
Päätehakkuu, €/ha*

0
4
5
5
14
15
20
33
39
50
48
54
80

94*
115*
Kassavirta
–11/v
–1 112
–567
–369
–319
–319
–319
1 379
–465
–465
–465
555
785
745
2 445
2470
3 040

69

2 830

kierto‐
aikana

14 345 12 790

714

11
620
12
13 204 13 449
334
73*
84* 100*
Kassavirta
–11/v
–1 112
–567 –369
–319
–319 –319
1 379
–465
–465
–465
555
785
745
2 445
2470
3 040

Välitön puunmyyntitulo

Vuosi

4%

‐645

1 070 6 520

‐320

Luont.
381

13 000 13 000 11 620
12 355 12 680 12 001
68*

79*
Kassavirta
–11/v
–1 112
–567
–319
–319

95*

–369
–319
1 379

–465
–465
–465
555
785
745
2 445
2470
3 040

2 830
9 225 12 680

Kylvö

2 830
10 850

8 575

5 440
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Uudistamistapojen tarkastelu
• Istutus on esimerkkikohteessa vielä jokseenkin
kilpailukykyinen uudistamistapa, jos pääoman
tuottovaatimus on korkeintaan 2 %
• Metsänviljely kylväen tuottaa jo 3 %:n tuottovaatimuksella
luontaista uudistamista heikomman paljaan maan arvon. Se
on silti suositeltava vaihtoehto, koska siemenpuiden
jättäminen aiheuttaa tulonmenetystä tuulenkaatoina
• Jos tuottovaatimus on vähintään 4 %, nousee luontainen
uudistaminen on kannattavimmaksi vaihtoehdoksi

34
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Taimikonhoidon kannattavuus
Taimikon varhaishoito ja taimikonharvennus
Kannattavuuskoulutus 2015

Taimikon varhaishoito

(=heiniminen, täydennysistutus ja varhaisperkaus)

=>TAIMIKONHOIDON TÄRKEIN TYÖLAJI!

• Viljavilla mailla taimikkoa voi olla tarpeen vapauttaa heinikon tai
muun pintakasvillisuuden varjostuksesta myös heinimällä
• Täydennysistutus voi olla tarpeen esim. myyrätuhon jälkeen
• Varhaisperkauksessa taimikosta poistetaan kasvatettavien
taimien kehittymistä haittaava lehtipuusto
• Tehdään täysperkauksena, jolloin kaikki lehtipuuvesakko
poistetaan
 Monimuotoisuuden turvaamiseksi lehtipuita jätetään esimerkiksi
kosteisiin painanteisiin

• Tai reikäperkauksena, jossa lehtipuuvesakko poistetaan
vähintään metrin säteeltä kasvatettavista taimista sekä
etukasvuinen lehtipuusto välialueilta
• Varhaisperkauksen suositeltavin ajankohta on keskikesä mutta
tärkeintä on, että työ tulee tehdyksi!
36
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Varhaisperkaus
• Varhaisperkaus varmistaa, että kasvatettavat taimet pärjäävät
kilpailussa
• Varhaisperkaus on osa metsänuudistamista ja varmistaa
metsänviljelyinvestoinnin kannattavuuden
• Varhaisperkauksen ansiosta taimikonharvennus on
huomattavasti edullisempaa
• Varhaisperattu taimikko kehittyy selvästi nopeammin ja
antaa hakkuutuloja aikaisemmin ja enemmän
• Varhaisperkauksen ansiosta taimikko kasvaa alusta pitäen
hyvin ja sekapuuksi taimikonharvennuksessa jätettävät
siemensyntyiset koivut eivät kasva liikaa havupuiden edelle
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Taimikonharvennus
• Kasvatettavan puuston tiheys ja puulajisuhteet säädetään
tavoitteen mukaisiksi
 Tavoitteena on, että ensiharvennuksessa korjattava puusto on
järeydeltään myyntikelpoista ainespuuta

• Puuston järeytyminen nopeutuu, ja ensiharvennuksen
korjuukustannukset pysyvät kohtuullisina
• Taimikonharvennus tehdään laadullisesti parhaiden ja
hyväkasvuisten puiden hyväksi
 Puuntuotos keskitetään parhaisiin puihin

• Etukasvuiset, huonolaatuiset ja vioittuneet puut poistetaan
• Taimikossa säästetään monimuotoisuutta lisääviä puulajeja
• Hakkuussa jätettyjen säästöpuuryhmien alustoja ei käsitellä

38
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Esimerkki varhaishoidon ja taimikonharvennuksen
vaikutuksesta metsätalouden kannattavuuteen.
(Padasjoki, 1235 d.d.)

Hoidettu ja hoitamaton tuoreen kankaan kuusentaimikko.
Kannattavuuslaskelmat tehty viiden vuoden iälle, jolloin
päätös varhaisperkauksesta tehdään
(kuvat ovat viitteellisiä)

© Jyri Schildt

© Pentti Väisänen
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Suositusten mukainen kasvatus

Varhaisperkaus + taimikonharvennus tehdään ajallaan

© Pentti Väisänen

• Tehdään heti varhaisperkaus
• Taimikonhoito tehdään kahdeksan
vuoden kuluttua
• Kuusen runkoluku 1 700 r/ha
• Rauduskoivusekoitusta 200 r/ha
• Ensiharvennus 30‐vuotiaana
runkolukuun 1 000 r/ha
• Toinen harvennus 45‐vuotiaana
runkolukuun 650 r/ha (lievä yläh.)
• Lievä koivusekoitus säilytetään
kiertoajan loppuun saakka
• Päätehakkuu 63‐vuotiaana

40
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Suositusten vastainen kasvatus

Varhaisperkaus laiminlyöty ja taimikonharvennus myöhässä

© Jyri Schildt

• Varhaisperkaus tekemättä
• Taimikonharvennus tehdään
myöhästyneenä 18 v iässä
• Istutustaimia jäljellä enää 700 r/ha
• Luontaisia kuusentaimia +
rauduskoivuja + runsas hieskoivikko +
hieman luontaisia mäntyjä
• Ensiharvennus 28‐vuotiaana
• Harvennukset tehdään suositusten
mukaisina
• Toinen harvennus 40‐vuotiaana
• Kolmas harvennus 52‐vuotiaana
• Päätehakkuu 63‐vuotiaana
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Istutettu kuusentaimikko MT:llä, Padasjoki
Puun tuotos 63 vuoden kiertoajalla m³/ha, kun taimikonhoito
tehty = hoidettu ja taimikonhoito laiminlyöty = hoitamaton
(harvennushakkuut tehdään molemmissa oikea‐aikaisesti ja voimakkuudeltaan suositusten mukaisina)

m3/ha

42
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Istutetun MT‐kuusikon nettotulojen nykyarvot 63 vuoden
kiertoajalla eri korkokannoilla €/ha, kun taimikonhoito tehty
tai taimikonhoito laiminlyöty. Tilanne viiden vuoden kohdalla.
(Hoitamattomaan tehdään myöhästynyt taimikonhoito 18 vuoden kohdalla, molemmissa taimikonhoitokulut mukana)
NNA €/ha
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Johtopäätöksiä taimikonhoidon
merkityksestä kuusen kasvatusketjussa
 Taimikonhoidossa työn oikea‐aikaisuus on valttia
 Laiminlyönti johtaa kuusikon kasvatuksessa mittaviin tuotostappioihin,
erityisesti tukkipuun tuotos romahtaa
 Suositusten mukainen taimikonhoito on tuoreella kankaalla (esimerkki)
ja etenkin lehtomaisella kankaalla erittäin kannattavaa
 Jos varhaisperkaus jää tekemättä ja taimikonharvennus myöhästyy,
ensiharvennus joudutaan usein tekemään heikosti kannattavana
energiapuuhakkuuna
 Lisäksi tarvitaan yleensä ylimääräinen harvennuskerta tai pidempi
kiertoaika riittävän järeyden saavuttamiseksi
 Taimikonhoito on taloudellisesti perusteltu toimenpide käytetystä
korkokannasta riippumatta (1 – 6 %)
44
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TAIMIKONHARVENNUKSEN TALOUS
Kaaviossa näkyy
poistettavien puiden
kantoläpimitan vaikutus
työajan menekkiin

• Taimikonharvennus on investointi tulevaisuuteen
• Työn oikea‐aikainen toteutus vähentää kustannuksia,
puuston järeytyessä työajan menekki kasvaa nopeasti
45

Taimikonhoidon vaikutukset
• Vaikka taimikon varhaishoito ja taimikonharvennus
aiheuttavat kustannuksia kiertoajan alkupuolella, ne
parantavat koko kiertoajan kannattavuutta.
• Taimikonhoidon kannattavuus syntyy useista tekijöistä:
– Vain hoidetuista taimikoista kasvaa kannattavia
ensiharvennuskohteita!
– Hakkuissa korjattavan puuston laatu paranee ja järeys
kasvaa
– Kiertoaika lyhenee ja hakkuutulot aikaistuvat
– Tuhoriski pienenee

Taimikonhoito lisää metsikön tulevaa
nettonykyarvoa selvästi!
46
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Varhaisperatuissa taimikoissa silmäkin
lepää…

47

…kuten myös harvennetuissa kuusi‐
mänty‐koivu sekataimikoissa

48

24

19.11.2015

Kunnostusojituksen kannattavuus
Kannattavuuskoulutus 2015

Kunnostusojitus
• Kunnostusojitus varsin edullinen perusparannusinvestointi, se maksaa
hehtaaria kohti oheistöineen ilman tukea noin 200 euroa
• Kunnostusojitus estää ojitettua aluetta soistumasta uudelleen ja varmistaa
osaltaan suopuuston elinvoimaisuuden
• Tarpeellinen useimmiten 20 – 40 vuoden kuluttua alkuperäisestä
ojituksesta
• Kunnostusojituksella on eri tutkimuksissa saavutettu 15–20 vuoden aikana
kunnostusojituksesta 0,5–1,5 kuutiometrin vuotuinen kasvunlisäys
hehtaaria kohti
• Taloudellinen hyöty syntyy lisääntyneen kasvun lisäksi puuston
arvokasvusta, sen järeytymisestä tukkipuukokoiseksi
• Jos märkyys hidastaa puuston kasvua, kunnostusojitus on yleensä
kannattava investointi
• Jos puuston kasvun tyrehtymisen taustalla on liiallisen veden lisäksi
ravinnehäiriö, ei kunnostusojitusta kannata tehdä ilman
terveyslannoitusta!
50
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Kunnostusojitus, esimerkki sen
puuntuotosvaikutuksista ja
kannattavuudesta
•
•
•
•
•

Paksuturpeinen puolukkaturvekangas Ptkg II, Ruovesi (1185 d.d.)
Ojituksesta kulunut 35 vuotta, mäntyvaltainen puusto
Runkoluku 900 kpl/ha, keskipituus 11 m ja pohjapinta‐ala 18 m2/ha.
Vielä kaukana leimausrajasta, ei siis hakkuutarvetta
Ojaston toimivuus heikko, alkanut soistua uudelleen ja puuston
kasvu kärsii liiasta vedestä

• Käsittelyvaihtoehto 1: Ei kunnostusojitusta 35 v + harvennus 50 v +
päätehakkuu 70 v
• Käsittelyvaihtoehto 2: Kunnostusojitus 35 v + harvennus 50 v +
päätehakkuu 70 v
• Käsittelyvaihtoehto 3: Kunnostusojitus 35 v + harvennus ja
kunnostusojitus 50 v + päätehakkuu 70 v
51

Kunnostusojituksen vaikutus
puolukkaturvekankaan puuntuotokseen,
Väli‐Suomi, Ruovesi (1185 d.d.)

Lähde: Luke, Anssi Ahtikoski
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Kunnostusojituksen vaikutus nettotulojen
nykyarvoon loppukiertoajalla , Ruovesi (1185 d.d.)

Laskentakorkokanta

Lähde: Luke, Anssi Ahtikoski

53

Kunnostusojitukseen sijoitetun
pääoman tuotto aikavälillä 20 – 25 v
Pohjoinen Väli‐Suomi ja Pohjois‐Suomi
Tuotto-%
7
6
5
4
3
2
1
0
Mtkg II < 900 d.d.

Ptkg II 901 - 1024 d.d.

Mtkg II 901 - 1025 d.d.

Metsänomistajan kunnostusojitusinvestoinnistaan saama tuotto ilman tukia
Tuotto Kemera-tuki mukaan laskettua

Lähde: Luke, Anssi Ahtikoski
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Lannoituksen kannattavuus
Kannattavuuskoulutus 2015

Lannoituksen kannattavuus muodostuu
monen tekijä yhteisvaikutuksesta:
1. Kasvun paranee ‐ lisäkuutioita
2. Syntyy arvokasvua (siirtyminen kuitupuusta
tukkipuuksi nopeutuu)
3. Hakkuutulot aikaistuvat
4. Kiertoaika lyhenee
 lannoitusinvestoinnin sisäinen korko:
– Lehtomaisten kankaiden terveyslannoitus
boorilla voi tuottaa jopa yli 20 %:n koron
– Kangasmaiden kasvatuslannoitus 6 – 12 %
– Turvemaiden terveyslannoitus 5 – 10 %

56
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Lannoituksen vaikutus ja lannoituskohteet
• Kangasmailla kannattavimpia lannoituskohteita ovat kuivahkon
kankaan männiköt ja tuoreen kankaan kuusikot ja männiköt
=> typen lisäys (mahdollisesti myös fosfori ja boori)
• Turvemailla kannattavimpia lannoituskohteita ovat
paksuturpeiset, puille runsaasti käyttökelpoista typpeä
maatuneessa pintaturpeessa sisältävät turvekankaat
=> fosforin ja kaliumin lisäys, myös boori
• Kangasmailla typpilannoituksen vaikutus kestää 6 – 10 vuotta
• Turvemailla PK‐lannoituksen vaikutusaika on 20 – 40 vuotta
– Vaikutusaika vaihtelee ravinteen ja lannoitelajin mukaan,
kaliumilla vaikutusaika lyhempi kuin fosforilla, tuhkavalmisteilla
hyvin pitkä vaikutusaika
57

Tyypillinen kasvureaktio kangas‐ ja
turvemaalla

Kangasmaan typpilannoituksen
vaikutusaika on varsin lyhyt, 6 – 10 vuotta

Turvemaalla PK‐lannoitus
etenkin tuhkavalmisteilla voi
vaikuttaa kymmeniä vuosia, ja
kasvu saattaa kiihtyä vielä 15
vuoden jälkeen lannoituksesta
58
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Yhdellä lannoituksella saatu tuotoslisä ja
kannattavuus vaihtelevat hyvin paljon.
Suuntaa antavia keskimääräisiä esimerkkejä
12

10

90
80

80

10,7

Korko, %

70

Lisätuotos, m³

60
Lisätuotos, kuutiota/ha

Sisäinen korko, %

8

6,6

6

6,1
4

50
40
30
20

2

16

14
10

0

0
Männikkö, VT-kangas etelä Kuusikko, MT-kangas Kainuu

Ptkg II Väli-Suomi
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Kangasmailla kasvavien varttuneiden
metsien kasvatuslannoitus ennen
päätehakkuuta parantaa puuntuotannon
kannattavuutta
Esimerkki tyypillisestä kangasmaan lannoituskohteesta
NNA
€/ha

Investointi työnjohtokuluineen 360 – 380 €/ha
Lannoituksella saatu kasvunlisä 14 – 16 m3/ha
Investointi realisoidaan päätehakkuussa 9 – 11 vuoden kuluttua

350
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50
0
1%

2%
VT mänty E-S

3%
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5%

6%

MT kuusi V-S
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Jos suopuuston kasvua rajoittaa fosforin
tai kaliumin puute, PK‐ tai tuhkalannoitus
on erittäin kannattava investointi
• Esimerkkikohteina ankarasta ravinne‐epätasapainosta kärsivä
paksuturpeinen mustikkaturvekangas Mtkg II ja kohtalaisesta
ravinne‐epätasapainosta kärsivä puolukkaturvekangas Ptkg II
keskisessä Suomessa
• Lannoitusinvestointi tuhkavalmisteella on 460 €/ha
• Mustikkaturvekankankaalla saavutettu kasvunlisä 20 kuluessa
lannoituksesta 100 m3/ha (70 tukkia ja 30 kuitua)
– Realisoidaan päätehakkuussa 20 vuoden kuluttua
• Puolukkaturvekankaalla saavutetaan lisäkasvua ensimmäisen 20
vuoden aikana 40 m3/ha ja seuraavan 20 vuoden aikana 40 m3/ha
(yht. tukkia 60 ja kuitua 20)
– Investoinnilla saatua kasvunlisää realisoidaan harvennuksessa 20
vuoden kuluttua 40 kuutiota ja 40 vuoden kuluttua
päätehakkuussa loput 40 kuutiota
61

Lannoitusinvestoinnin kannattavuus
eteläsuomalaisella Mtkg II:lla ja
välisuomalaisella Ptkg II:lla
Esimerkki tyypillisestä tilanteesta
NNA
€/ha

Investointi työnjohtokuluineen 460 €/ha
Lannoituksella saatu kasvunlisä 80 – 100 m3/ha
Investointi realisoidaan harvennus- ja päätehakkuussa 20 – 40 vuoden kuluttua
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Metsän vaihtoehtoiset kasvatustavat

63

Kestävän metsätalouden kannattavuus
muodostuu toiminnan kokonaisuudesta
• Tee uudistushakkuut ajoissa, hakkuiden järjestys arvokasvun perusteella
• Huolehdi uusi metsä kasvuun nopeasti, valitse kokonaistaloudellinen ja
varma uudistamismenetelmä => sopiva maanmuokkaus on tärkeää!
• Muista taimikoiden hoito
• Harvennushakkuut ajallaan, metsän ehdoilla, ei euron hintaeroja kyttäillen
• Viljaville kasvupaikoille isommat investoinnit, säästeliäästi investointeja
karulle kasvupaikoille
• Metsän kasvatus eri‐ikäisrakenteisena sopivissa kohteissa kohentaa
metsätalouden kannattavuutta
• Kunnostusojitus ja eritoten lannoitus ovat hyvin kannattavia
• Oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan ovat kannattavan toiminnan perusta
• Metsätalous on vastuullista toimintaa luonnon ehdoilla

=> Luonto on aina lainassa lapsiltamme!
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Metsänhoito on tuottavaa hyötyliikuntaa
sekä viisas ja kannattava investointi
myös tuleville sukupolville!
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Kiitos!
johnny.sved@novia.fi
arto.koistinen@tapio.fi
pentti.vaisanen@tapio.fi
www.tapio.fi
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