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Päätehakkuu

2. Harvennus

1. Harvennus

Taimikonhoito

Logiikkakaavio: Eri metsänkäsittelyvaihtoehtoja
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Motti-ajojen tuloksia, esimerkki
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Laskentaperusteet
• Hiilihyvitys 30 €/CO2 ekv.t ainespuun kasvusta viiden vuoden

jaksoissa
– Ei lisäisyysvaadetta
– Hiilivarastosta ei hyvitystä
– Hiilihyvitystä ei joudu maksamaan takaisin hakkuiden yhteydessä

• Nettonykyarvot diskontattu 3 % korolla kuusikossa ja 2,5 % korolla
männikössä

• Puun myyntihinnat (€/m3) ja metsänhoitokustannukset (päivitetty)
koko ajan samat riippumatta käsittelyohjelmasta
– Mä: tukki 51,3 H; 58,4 PH – pikkutukki 22,5 H; 29,2 PH
– Ku: tukki 53,4 H; 54,9 PH – pikkutukki 22,6 H: 28,5 PH
– Ko tukki 38,2 H: 44,2 PH – pikkutukki 16,5 H; 18,9 PH
– Mä kuitu 13,2 EH; 17,1 H; 20,2 PH
– Ku kuitu 13,5 EH; 17,0 H; 22,3 PH
– Koivu kuitu 13,5 EH; 16,5 H; 18,9 PH
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Metsästä saadut tulot

• Esimerkki laskettu kuusikon perusskenaarion
mukaan diskonttaamattomana
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Tulot ja kustannukset

• Kuusikon perusskenaarion mukaan
diskontattuna
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Nettonykyarvon muodostuminen eri kiertoajoilla

• Hiilihyvitys on hyvin merkittävä – suhteellisesti
sitä suurempi, mitä pitempää kiertoaikaa
sovelletaan
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Koonti,
kuusikko

• Tapion suosituksilla yleensä paras taloudellinen tulos
(vihreä)

• Ensiharvennuksen kannattavuuteen vaikuttaa puusta
saatava hinta – kannattaako ’ryteikkönä’
kasvattaminen paremmin?

• Päätehakkuun lykkääminen 20 v. ei vaikuta paljon
talouteen, voi kannustaa joitakin omistajia8



Koonti, männikkö

• 2,5 % korkokannalla laskettu nettonykyarvo
• Tapion suosituksilla yleensä paras taloudellinen tulos
• Päätehakkuun lykkääminen 20 v. ei vaikuta paljon

talouteen, voi kannustaa joitakin omistajia varsinkin,
jos th laiminlyöty
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Johtopäätöksiä
• Hiilihyvityksellä olisi todella merkittävä positiivinen vaikutus

metsänkasvatuksen talouteen
– Säännöllinen ainespuun kasvuun perustuva tulovirta vähintäänkin tuplaa

metsästä saatavien tulojen nettonykyarvon
– Ei suoria kustannuksia metsänomistajille

• Metsänomistajan kannattaa huolehtia metsänhoidosta, jolloin
ylläpidetään hyvää kasvua ja maksimoidaan puunmyyntitulot
– Varsinkin taimikonhoito kannattaa tehdä

• Päätehakkuun lykkääminen (20 v.) ei heikennä merkittävästi
metsänkasvatuksen kannattavuutta, mikäli hiilihyvitys on näin suuri –
hoitamattomissa männiköissä jopa parantaa
– Voi rohkaista siirtämään päätehakkuuta tai soveltamaan pitempiä

kiertoaikoja
– Hoitamattoman männikön tukkipuun saanto sen sijaan vähenee

merkittävästi
• Lannoitus parantaa kaikkien vaihtoehtojen

kannattavuutta
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Kiitos mielenkiinnosta!
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